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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 שמואל בליץ

 אייל ברייטברט
 יצחק הרטמן
 יריב אהרון
 רפי בראזני

 יוסף אופנבכר
 טאוב יעקב
 קרן ריצמן

 
 . אושר פה אחד–קודם אישור פרוטוקול  .2

 
 סיכום הנושאים שנדונו .3

 
 דיון עם ועדת בטחון .א

 
 .ושרעבי זרובבל, רוטר דוד, אייל בן דוד: מטעם ועדת בטחון השתתפו

  אחד הנושאים החשובים שלקחנו על עצמנו הינו נושא בטחון יש לציין שגם –איציק 
 .צ לוקחים את העניין ברצינות"הועדה והרבש

 בפגישה עם ראש המועצה ובו דרשנו לקבל אמצעים שיסייעו נושא זה הועלה גם 
 .לנו להגביר את הבטחון
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 אייל .  צריך לציין שיש עוד גורמים מסייעים כמו משטרה וצבא–אייל בן דוד 

 : קבוצות2 -הציג מסמך המחולק ל
 נושאים בממשק מול גורמי חוץ )1

 .ט המועצה"י קב"מ תלתליות שהובטחו ע" ק1.4טרם התקבלו  .א
 . טרם הושמש–רטור חירום גנ .ב
 . לא פועלת–תאורת גדר מכיכר לכיוון גני מודיעין  .ג
 . שהובטחו8 מתוך 2 עד כה הותקנו –תגבור פנסי תאורה  .ד

 
 נושאים בממשק מול הישוב )2
 

 .מ מועלים כלפי הועד שמתבקש לאשרם"הנושאים הר
 . לעיתים מסיע פועלים לכל מיני עבודות–רכב בטחון  )א
חג ובחול \לסטיניים בערבי שבתלא להעסיק פועלים פ )ב

 .מ"המועד למעט פועלי המזכירות לגבי חו
י הפקודות צריכים להיות שני סיירים בלילה ולא "עפ )ג

 .אחד
 .אבטחה צמודה לאתרי בנייה בהם עובדים פלסטינים )ד
 .איסור תנועת פלסטינים בישוב )ה
 . גננים פעם בחודש2 )ו
, אישור המלצת ועדת בטחון שבמקרה של פריצה לישוב )ז

יום למחרת תאסר כניסת פועלים מנעלין בלבד ב
 .לעבודה

 
 ל"סיכום הנושאים הנ

  

 זרובבל יבדוק עם גורמי הצבא אם אפשר לסגור את הישוב לאחר פריצות  - –איציק 
 .ורק לתושבי נעלין

 אייל ימשיך את הטיפול מול –לגבי הנושאים בממשק עם גורמי חוץ  -
 .המועצה

יגדור לקבל חוות דעתו באחריות אייל יתר הנושאים יקוים דיון עם אב -
 .לזמן את הדיון

 
 מחשוב שער  )3

 
  מטרת המחשוב להגיע למצב שהשער יעכב את המבקשים להיכנס ואינם רצויים –אייל 

 .ויתעד כל הנכנסים והיוצאים
 אנו בחרנו בטכנולוגיה , יש שני טכנולוגיות עיקריות העונות לדרישותנו

 .ר הרכבי צילום מספ"המאפשרת זיהוי עפ
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 , ועדת בטחון ממליצה לרכוש את המוצר מחברה המספקת הכל כולל התקנה
 .ועבודות נילוות למערכת, הטמעה

 
 החלטה

 
 הועד מאשר פה אחד המלצת ועדת בטחון למחשב את השער בטכנולוגיה 

 . הצעות מחיר כמתחייב ועמידה בתקציב4ל כפוף לקבלת "הנ
 . כועדת מכרזיםי הועד שישמש"בחירת חברה זוכה תהיה ע

 
 חובות פיתוח .א
 

הוצג בפני חברי הועד מסמך המפלח את החובות הפיתוח כמותית 
 .ב המסמך" רצ-ולא שמית 

הוחלט לבקש מהיועץ המשפטי לטפל בחייבים שאינם משלמים 
 .ללא סיבה מוצדקת

 
 מקוה .ב

 
  בדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי הוסר צו המניעה –מוטי 

 .בר שסלל את הדרך לבניית המקוהנגד ישוב חשמונאים ד
 

 ל "המנכ,  בפגישה שהייתה במשרדי חברת יובל ירדן- 
 מ  "   אדריכל   החברה הביעו נכונותם לסייע לנו בכל נושא ע

 .   לקדם את בניית המקוה
 . מודה ליועץ המשפטי על טיפולו להסרת צו המניעה–איציק     

 ים הצמודים  יצחק מתבקש להחתים את השכנ–חתימת שכנים 
 .                     למקוה שאין להם התנגדות לבניה

  התקיים בדיון בשאלה מתי ובאיזה היקפים לבצע שינויים-
 .י יובל ירדן"                                            בתוכניות הקיימות שהוכנו ע

 
 החלטה    

 
  על הועד מסמיך את יריב להמשיך בטיפול היתר בניה    

  .י יובל ירדן"התוכניות שהוכנו ע
 כמו כן יוצא מכתב לשכנים ובו הבהרה שינתן פתרון הולם 

 .בשיתוף השכנים לגבי קירות מפרידים ומסתור למקוה
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 קייטנה .ג

 
 . התקבל פה אחד–מאושר להוציא מכרז לקייטנה 

 
 חריגה לשטחים ציבוריים .ד

 
 .תוכן רשימת חורגים לדיון בישיבה  הבאה

 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה     
 

 מוטי רוזיליו    
 מזכיר הישוב    
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