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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג 
 אייל ברייטברט
 יוסף אופנבכר
 יצחק הרטמן
 בליץ שמואל
 יעקב טאוב
 רפי בראזני
 קרן ריצמן
 יריב אהרון

 
 . מאושר פה אחד–אישור פרוטוקול קודם  .2

 
 ישיבת נר תמיד .3

 
 .יצחק טובולסקי, רם ריבלין, הרב פלטי גרנות: נוכחים

הרב פלטי ביקש לעדכן שלפני כשלושה שבועות המשטרה דיווחה על כמה תלמידים שהיו 
 . תלמידים שצרכו באקראי בין פעם לפעמיים4 -מדובר ב, מעורבים בשימוש בסמים

 .דכנו והיו בתמונההמשטרה והמפקח במשרד החינוך עו
 :הנהלת הישיבה נקטה בפעולות הבאות
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 . תלמידים שהביאו את הסם לישיבה הורחקו לצמיתות וזאת על דעת המפקח2 )א
 . תלמידים שצרכו  את הסם באופן חד פעמי נמצאים עדיין בישיבה תחת פיקוח2 )ב
 .קויים מפגש עם כל התלמידים ודווח על המקרה )ג

 
 ועדת נוער .4
 

 .פת עם ועדת נוערע שוט"התקיימה פ
 . הוחלט שהשנה תהיה שנת נוער הדבר מתבטא גם בתקציב שהוקצב לועדת נוער–איציק 
 .ע בתקוה שזה יביא לקץ לונדליזם בסניף"      הותקנו סורגים למבנה בנ 
 .ע" מזגנים בסניף בנ3      הותקנו  
 .      אושרה ואויישה  משרת אב בית במועדון נוער 
 המקום מלוכלך מאוד לא ניכר שמבנה זה , ע נמצא במצב ירוד ביותר"סניף בנ   אחזקת -מוטי 

 . שנים2-3  הינו בין 
 .  שוחחתי בעניין עם הקומונרית שהבטיחה לטפל ולשמור על הסניף

      אכן לאחר השיחה עם מוטי נקבעו נוהלים חדשים ותוכניות לביצוע נקיון באופן -חנה 
 .       מסודר וקבוע

 .מאידך צריך להבין שמדובר בנוער צעיר       
 .ועדת נוער צריכה להגיש תוכנית עבודה מעודכנת מול התקציב שאושר -

ביום שלישי הקרוב נקיים יריד עסקים לתושבי שדרות ועוטף עזה בבית המדרש של  -יהודה 
 .הישיבה

רכז הנוער , אנחנו מאוד מעריכים את כל העשייה ובמיוחד של המתנדבים מועדת נוער -איציק 
 .והקומונרית

 . קיום דיון זה והזמן שניתן לו מצביע על החשיבות שאנו רואים בנוער 
בהזדמנות זו אני רוצה לעדכן שבועדת תרבות החלטנו שהשנה חגיגות יום העצמאות 

 אנו נזדקק מאוד לסיוע כל הגורמים כולל –. ל.ה.יהיו בסימן ישוב חשמונאים למען צ
 .ים שיהיה שיתוף פעולה בכל נושא שיעלה על הפרקע ואנו משוכנע"נוער בנ

 
 פיתוח .5
 

 .2009נדונה תוכנית עבודה לעבודות פיתוח לשנת  -
 למעט עבודות פיתוח בתוך הבוסתן מאושרתב "הצעת תוכנית עבודה הרצ -

 .הקיים שלא יבוצעו בשלב זה
  10%  -+  ₪ 300,000 -עלות ביצוע תוכנית העבודה מוערך בכ -
 .ירוק למגרש חנייה. פ.צ.וך שלבדוק אם ניתן להפ -
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 אבן פינה למקוה .6
 

 .בליץ דיבר עם מר קרמר לגבי התרומה למקוה
כמו כן מבקש לדחות את . מר קרמר מעדיף להעביר את התרומה בצינעה ולא בטקס פומבי

 .טקס הנחת אבן פינה שתוכנן לטו בשבט בגלל בעיות בריאות לאחרונה עבר צינטור
 .ס הנחת אבן פינה בשלב זה לא ניקבע תאריך אחרהוחלט לדחות את טק

 .כמו כן מר בליץ ימשיך בפעילות לקבלת התרומה למקוה
 

    מענק לריאד .7
 

 –לריאד על ביצוע תפקידו והשקעתו  ₪ 1000ועדת בטחון המליצה לתת מענק בגובה 
 .ההמלצה אושרה פה אחד
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 מוטי רוזיליו        
  זכיר הישוב מ        
 


