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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 יצחק הרטמן
 אייל הרטמן
 סטיב בליץ
 רפי ברזני

 יעקב טאוב
 יוסף אופנבכר

 קרן ריצמן
 

 נעדר .2
 יריב אהרון

 
 בסעיף מקוה נשמטה תוצאת ההצבעה שהייתה פה אחד למעט יצחק – אישור פרוטוקול קודם .3

 .שעזב את הישיבה
 .הפרוטוקול יתוקן בהתאם

 .הפרוטוקול מאושר פה אחד
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 אישור הנושאים שנדונו .4
 

 בקרה לשער'  מע–בטחון  .א
 

 .השתתף אייל בן דוד
וימאזור לבצע במסלול הכניסה לישוב הפרדה פיזית ' י נציג חב"הוצע ע -

יח מיוחד כאשר המחסומים יותקנו בדירוג כך שמחסום במסלול מגומי קש
 .באלכסון לפני המחסום במסלול לבדיקה'  מ8 -לרכבים מאושרים יותקן כ

התקנה זו תאפשר לרכבים שיגיעו למסלול מאושר והם לא מורשים 
התקיים דיון . אוטומטית לגלוש חזרה למסלול השני מבלי ליצור פקק תנועה

 .לאמצה ולבצע זאת בשטחבהצעה זו והוחלט 
כמו כן הוחלט לחייב את כל המשפחות בחשמונאים ובגני מודיעין בתשלום  -

 .חד פעמי כדלקמן
 .למשפחה עבור רכבי המשפחה ₪ 50 )1
המגיעים בקביעות ורוצים ' נותני שרות וכו\עבור רכבי אורחים  ₪ 20 )2

 .להכניסם למערכת
 חה המשלמת אגרת לכל משפ ₪ 50הועד החליט פה אחד להעניק הנחה בסך  -

 .שמירה למזכירות הישוב
י "ל יופצו לתושבים חשמונאים וגני מודיעין בפלייר שיוכן ע"ההחלטות הנ -

 .ועדת בטחון
 

 נוער .ב
 

 .בריינה הרטמן, גלעד אבינועם, שושי פישהיימר, חנה שפיגלמן, דורון גלבוע: השתתפו
 היגי העתיד וכך צריךהם מנ, האני מאמין שלי שהנוער הם המרכזיות של הישוב  –חנה 

 להתייחס אליהם ומזה נגזרים הפעילויות ובעלי התפקידים השונים הנוער מתחלק 
 .ונוער מתבגר'  יב–' ט',      ח–' קבוצות ז' למס

 צריך לראות את הטיפול בנוער בעדיפות ראשונה צריך .  סדר העדיפויות אינו נכון–גלעד 
 .לבחור את רכז הנוער הטוב ביותר

 . שנים4 -ס כ" מלווה את הנוער מטעם המתנ–דורון 
 .בראש מעייננו צריך לשים את הטיפול בנוער  

 ה לבצע מיפוי מעמיק של כלל הנוער בישוב \ת החדש\על הרכז -
וצריך לנצל את ' ליווי וכו, י הדרכה"אנחנו משקיעים הרבה ברכזי הנוער ע -

 .המשאב הזה
עיתון ארצי ואנחנו נהיה אנחנו שוקלים לפרסם את המכרז לרכזי נוער גם ב -

 .ת הנוער\שותפים בבחירת רכז
  כל הקשור לנוער נמצא בראש מעייננו עובדה לכך הינה תקציב הנוער לא קוצץ –איציק 

 משרת רכז הנוער הוגדלה למשרה , ביחס לשנה שעברה למרות המצב התקציבי
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 .מלאה
 

 לקחי יום העצמאות  .ג
 

 .קת לקחים מחגיגות ערב יום העצמאות קיימנו ישיבה של ועדת תרבות להפ–איציק 
 .ב סיכום הלקחים" רצ60 -כללית הערב היה מאוד מוצלח ומיוחד כיאה לשנת ה 

  הפעילויות היו בשעות מאוחרות בעיקר עבור הילדים צריך לחשוב לשנים הבאות –יוסף 
 .להקדימם

 
 מדריך טלפון .ד
 

ו כפי שהיה בשנים  יחולק2008דב גילאור מבקש שהרווחים ממדריך הטלפון לשנת 
  מתן בסתר– 1\3 –קודמות 
  מלגות תלמידי נר תמיד– 1\3    
  ועדת חינוך– 1\3    

 לועדת נוער 1\3באופן עקרוני הועד מברך את דב על העשייה אך מבקש שהשנה יופנה 
 .במקום ועדת חינוך השאר מאושר

 
 קייטנה  .ה
 

 .רז ריכוז הקייטנה מר ארז הימלפרב הינו מועמד יחיד למכ–ריכוז הקייטנה  -
הועד מאשר מועמדותו לתפקיד פה אחד באותם תנאים כפי 

 .שהיו בשנה שעברה
 

 עלות השתתפות
 

 וזאת לאור 5-7%מאושרת פה אחד העלאת עלות ההשתתפות בשיעור 
 .ההתייקרות שהיו בשנה האחרונה בעיקר בנושא תחבורה

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה        
 

 מוטי רוזיליו       
 יר הישובמזכ       
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