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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 שמואל בליץ

 ,אייל ברייטברט
 יעקב טאוב

 יצחק הרטמן
 רפי ברזני

 יוסף אופנבכר
 

 נעדרו .2
 

 יריב אהרון
 קרן ריצמן

 

 השתתפו .3
 

 . יועץ ארגוני–מר אמנון אליאן , איטח ומחליפתהחנה 
 

 סיכום הנושאים שנדונו .4
 

 . מאושר פה אחד– 42' פרוטוקול מס .א
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 אבחון קהילתי .ב
 

מ לאתר מה הצרכים הנדרשים "חנה הציגה את חשיבות ביצוע אבחון קהילתי ע

 .לקהילה
הינו מר אליאן , לצורך כך הציגה את מר אמנון אליאן שאמור לבצע את האבחון

 .מתכנן חברתי, יועץ אירגוני 
מר אמנון הציג את מטרת האבחון לתת לועד הישוב כלי בלתי מוטא ומושפע אלא 

 .מציג ומשקף את המציאות כפי שהיא
 .העבודה תכלול ראיון בעלי תפקידים ותושבי ישוב

 .ז לביצוע ואת המרואיינים"את האבחון תלווה בריינה שתתאם את לו
 

 יה הישןשימוש במבנה הספר .ג
 

  –המבנה הישן יוסב למשחקייה , לאחר שהספריה תעבור למשכנה החדש

 .התקבל פה אחד

 
 טקס חנוכת מקוה .ד
 

ל "בשלב זה המועד הנ. בשבט' המועד המומלץ והמסתמן הינו יום חמישי לפני טו
 .יתואם עם לשכת השר לענייני דתות וראש המועצה

 .תוקם ועדה שתטפל בטקס
 

 צ חרשה"בג .ה
 

צ חרשה והמשמעויות לגבי ההתיישבות "ס מטלמון הציגה את נושא בגאירי' גב
ולכן מבקשים שגם חשמונאים ישתתף במאמץ להדוף את מתקפת , ע בכלל"ביש

 .השמאל על מפעל ההתיישבות באמצעות בית המשפט
 .סוכם שהנושא יבדק כיצד לסייע לעמותת רגבים או ישירות לישוב חרשה

 

  תלונות השכנים–מקוה  .ו
 

 . דרישות השכנים הועבר לחברי הועדמסמך
 .סוכם שתתקיים ישיבה של הועדה המטפלת בעניין ביום שלישי

 .המלצות הועדה יובאו לאישור הועד
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 יהלום' רח .ז
 

  295לאורך השטח החום '  מ5 -מאושר להרחיב את הרחבה בסוף הרחוב כ
 .הרחבה זו תהווה חנייה ציבורית לבניין שיבנה בעתיד על שטח זה

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה       
 

 מוטי רוזיליו      
  מזכיר הישוב       

 
 


