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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 יעקב טאוב

 יצחק הרטמן

 אייל ברייטברט
 שמואל בליץ
 יריב אהרון
 רפי ברזני

 
 נעדרו .2

 
 ריצמן קרן

 אופנבכר יוסף
 

 . מאושר פה אחד– קודם אישור פרוטוקול .3
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 עידכונים .4
 

 הסכום שנשאר לחלוקה לאחר קיזוז ההוצאות -משלוח מנות פורים  .א
 :שהתחלק כדלקמן ₪ 34817הינו     
  ₪ 7300 -מתן בסתר     

  12260₪ -ספריה     
  15257₪  -מקוה     

 
נות  מ120 -ביום רביעי נבצע אריזה של כ ₪ 10500 -נאספו כ -קמחא דפסחא  .ב

 . ארגזים יחולקו לנזקקים באמצעות ארגון משביע לכל100 - ישארו לישוב ו20, לנזקקים
 

 ספר טלפונים .ג
 

 כאשר הרווחים יחולקו 2009דב מבקש את אישור הועד להכין את ספר הטלפונים לשנת 
 .כפי שהיה בשנה שעברה

 . לנוער– 1\3  , מלגות לתלמידי נר תמיד– 1\3  , מתן בסתר– 1\3
 

  שגיאד"עו .ד
 

פיקוח וביצוע במועצה נאמר '  מנהל מח–בפגישת עבודה שהתקיימה עם מני משה 
במפורש שאין לועד סמכות להתיר חריגה לשטח ציבורי ולכן הטיפול בעניין צריך להיות 

 .מול המועצה בלבד
 

 קבורה בבית העלמין חדיד .ה

 
מוטי , ת איציקר מועצה דתית של חבל מודיעין ובהשתתפו"ע עם מזכיר ויו"התקיימה פ
 .ומשה סלם

בפגישה נדונה האפשרות להקצות מקומות קבורה עבור תושבי חשמונאים לעשר שנים 
 .הקרובות

מצד נציגי חבל מודיעין הייתה גישה חיובית לעניין והובטח שנקבל  מסמך מפורט של 

 .עלויות זאת כמובן לאחר קבלת אישור ראש מועצת חבל מודיעין
 

 דרשאירועים באולם בית המ .ו
 

להוציא מכתב לישיבת נר תמיד על התנגדות הועד לקיום אירועים פרטיים כגון חתונות 
בבית מדרש הישיבה לאור חוסר מקומות חנייה ולאור זאת שזה לא יעוד המבנה ואין 

 .רשיון עסק לקיום אירועים מסוג זה
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 ועדת ספורט .5
 

ב שלמעשה הועדה " הרצ–ר הועדה ומציינת במכתבה "רות בייקר התפטרה מתפקיד יו .א
 .אינה מתפקדת

 .שמואל יטפל בהקמת ועדה חדשה .ב
 

 חיבור למוקד .6
 

החברה תכין . מיקוד לחיבור תושבים למוקד והתקנת אזעקות לבתים' הועד תומך בהצעת חב
 .פלייר לתושבים

 

 106מוקד  .7
 

 .אימון גבוהה מדי ולכן בשלב זה לא מאושר לחילופין תבדק עלות כונן לילה' הצעת חב
 

 מים .8
 

 .לאור מצב המים אנו צפויים לקיצוצים וגזרות שישפיעו על הגינון הציבורי -
  תהיה זהה לכמות 2009נכון לעכשיו קבלנו מסמך שכמות המים המוקצבת לשנת 

 .2008המים בשנת 
, כמו כן נדרשנו להעביר דיווח מפורט כולל מפת ישוב על שטחי גינון בפירוט

 .עצים ופורחים, שיחים, דשאים
חודשים והופכים חלק מהגינון ' ל אנו התחלנו להיערך לפני מס"שר לנללא ק -

לדומם וצמצמנו באופן משמעותי את כמות הפורחים שצורכות מים בכמות גדולה 

 .כך שאנו בכל מקרה נחסוך במים לגינון השנה
 

 
 

 ב ב ר כ ה 
 

 מוטי רוזיליו
 מזכיר הישוב

 


