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.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יוסף אופנבכר
סטיב שמואל
יריב אהרון
יעקב טאוב
אייל ברייטברט
קרן ריצמן )הצטרפה לקראת סוף הישיבה(

.2

נעדרו
רפי בראזני )בחו"ל(
יצחק הרטמן

.3

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.
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.4

סיכום הנושאים שנדונו
א .גדר הפרדה
השתתף מר סעיד עוזר ראש מנהלת "קשת צבעים" והרבש"צ.
סעיד הציג את תוכנית גדר ההפרדה והתקדמות העבודה בקטע שלנו.
לאחר גמר קטע זה באורך של כ 800 -מ' ,קו הגדר מהגלבוע ועד ירושלים יהיה
שלם ומבצעי.
ההערכה שתוך חודשיים תסתיים פריצת הדרך ותונח גדר מעכבת ואז יתכן
ויוכרז השטח כשטח צבאי דבר שיקל על הצבא בהפגנות של הפלסטיניים
וגורמים מהשמאל.
סעיד הציג בפירוט את תוכנית מעבר קרית ספר שיבנה באיזור המחסום הקיים,
עפ"י תוכניות אלו לא צפויה פגיעה כלשהיא בישוב.
ב .פגישה עם ראש עירית מודיעין עילית
איציק עידכן על הפגישה עם ראש עירית מודיעין עילית -

רצ"ב הסיכום.

ג .הלנת מפעילי כלים – פלסטיניים
הרבש"צ העלה בקשת הקבלן שעובד על גדר ההפרדה להלין את הפועלים הפלסטיניים
מפעילי הצ.מ.ה .בסמוך לישוב בשטח שיוכשר לכך ויוצב בו קרואן מגודר.
הוחלט שבשלב זה לא לאשר את הבקשה צריך לבחון את הנושא מהיבטים שונים וכן
צריכה התייחסות הצבא לעניין.
ד .רישום קרקע בטאבו
יעקב טוען שניתן לרשום את מגרשי התושבים בטאבו וזאת לאחר ברור שעשה במינהל.
סוכם שיריב ויעקב יבדקו את הנושא ביסודיות במינהל ויקבלו הנחיות בכתב כיצד לבצע
את הרישום ומה נדרש באתנו ואח"כ יובא הנושא לדיון וקבלת החלטות בהתאם.
ה .רכז נוער
איציק הציג את השתלשלות תהליך בחירת רכז הנוער שנעשה עד כה הן בועדת נוער והן
בראיונות הנוספים בהשתתפות חברי הועד.
תמר רוט -

מבקשת שהמועמד יהיה לתקופה נסיון של  3חודשים.
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איציק -

מעמיד ההצבעה בחירת יהודה אטיאס לתפקיד רכז נוער כמובן ב3 -
חודשים הראשונים הוא יהיה בנסיון.
נמנע.
 - 5בעד1 ,
מועמדותו של יהודה אטיאס אושרה.

ו .מקוה
א.

ב.

בבדיקה עם תחיה עצר מסתבר שעפ"י דרישות משרד הדתות ההתחשבנות
הכספית נעשית מול המועצה ולכן על המועצה להוציא את המכרז כמובן שהישוב
יהיה מאוד מעורב בשלבי הביצוע כמו כן סוכם עם המועצה שאנו נבחר את
המפקח.
חברי הועד מתבקשים לאשר תהליך בחירת מפקח ע"י המזכירות – אושר פה
אחד.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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