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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 38
מיום ראשון ,כב' סיון14.6.09 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
בליץ שמואל
יצחק הרטמן
רפי ברזני
יוסף אופנבכר
יריב אהרון

.2

נעדרו
קרן ריצמן
אייל ברייטברט
יעקב טאוב

.3

השתתפו
איציק רוקח – שוטר קהילתי
אייל בן דוד – יו"ר ועדת בטחון
שרעבי זרובבל – רבש"צ
בריינה הרטמן – רכזת קהילה
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.4

אישור פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.5

ונדליזם בישוב
לאחרונה שוב יש התגברות בהשחתת ציוד ורכוש ציבורי .בליל שבת אחרון שברו מראות ל-
 4מכוניות.
בלילה שבין שלישי לרביעי הוצת לוח מודעות הגדול בכיכר הישוב נשרפו  2פחי אשפה
גדולים של בית ספר ממ"ד ופח נוסף בגינת ג'מי.
רוקח -בנוסף לאירועים בחשמונאים היו נזקים במרכז מסחרי בקרית ספר .לגבי מקרה
המראות – המקרה תוחקר ויש לנו חשודים .אנו בשלבי חקירה של  22נערים החשודים
בביצוע מעשים מסוג זה כל הנערים מגני מודיעין.
החל מיום שישי הקרוב תהיה נוכחות משטרתית מוגברת.
אייל – לדעתי השומרים צריכים לטפל גם בבעיות מסוג זה משום שבעיות אלו יכולות להוביל
לבעיות בטחוניות.
זרובבל – מציע שבין השעות  0330 – 0030הסיירים יתפצלו לשני רכבים כאשר רכב אחד
יסייר בתוך הישוב תוך הדגשה למקומות מועדים.
החלטות
א .השומרים יסיירו במגרש הכדורסל כל יום החל משעה  23.00ויוודאו כיבוי אורות המגרש
ופינוי המגרש מאנשים ובמידה ויסרבו להתפנות יש להזעיק משטרה.
ב .הצעת זרובבל מקובלת יתווסף סיור נוסף ע"ב  2כלי רכב ושני סיירים בין השעות -0030
.0330

התקבל – פה אחד
.6

מזכירה עסקית
ההצעה להתחבר למזכירה עסקית באמצעות ביפר מאושרת פה אחד לנסיון של חצי שנה.
לאחר החיבור יעודכנו התושבים.
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.7

מקום קבורה
א .ראש המועצה הדתית מר נתן נתנזון עידכן שיש אישור לקבור בבית העלמין בחדיד כאשר
הפניה תהיה באמצעות המועצה הדתית .צריך לסכם את נושא הטהרה והובלת הנפטר עם
מר נוס.
ב .יצחק הרטמן וצבי ברנר יטפלו להקים ועדת חסד ואמת שתטפל במכלול הנושאים במקרה
של פטירה.

.8

שמעון בלקיר
מר שמעון ביקש חופשה ללא תשלום למשך חצי שנה עד  ,31.12.09כאשר מטרתו להקים
עסק עצמאי – החופשה מאושרת פה אחד.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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