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 נוכחים .1
 איציק שטיינברג
 אייל ברייטברט
 יצחק הרטמן
 שמואל סטיב
 יוסף אופנבכר
 רפי בראזני
 יעקב טאוב
 קרן ריצמן
 יריב אהרון

 
 .אישור פרוטוקול קודם .2
 

 .מאושר פה אחד
 
 עידכונים .3

 
 גדר הפרדה .א
 



 

 ישיבת ועד מקומי חשמונאים

  יתקיים סיור בראשותו של סעיד מקשת צבעים לגבי תוואי 1.1.08ביום שלישי 
 .גדר הפרדה ליד הישוב

 . מוזמנים–חברי ועד המעונינים להצטרף 
 

 ניהול תקין .ב
 

 ישובים מהמועצה כישובים מצטיינים בניהול תקין 5ישוב חשמונאים נבחר יחד עם 
 -וזאת בנוסף ל ₪ 83000י המועצה וזכה בפרס בסך "מטרים שנקבעו עבמספר פר
 .       י הדירוג של הפרמטרים ניהול  תקין"שקבלנו עפ ₪ 110,000

 
 

 סיכום נושא תקציב שנדון בישיבה .4
 

עברנו על כל סעיפי התקציב הקבועים לפי ועדות וניתנו הסברים לחברי הועד לכל סעיף  .א
 .כיצד הגענו לסכומים

 :ת הועדות מהתקציב הפנוי הינם כדלקמןדרישו .ב
 

 ועדת ספורט )1
 

  40000₪    -גידור מגרש בייסבול 
  48000₪    -בניית מגרש משולב 

  25000₪     -פעילות שוטפת 
 

 עיתון )2
 

  ₪ 22500    -תקציב מבוקש  -
תשבצים \איציק מציע שהועד יחלק את הפרסים לזוכים בפתרון חידות -

 . 500₪הסכום השנתי לא יעלה על 
 . מוכן להצטרף למערכת העיתון–יוסף אופנבכר  -

 
  125000₪       -חינוך  )3
    40000₪      -ספריה  )4
  120000₪      -ועדת נוער  )5
 . 120000₪  שנה למדינה 60 -כולל חגיגות ל -ועדת תרבות  )6
  200000₪                          -ועדת בטחון  )7
    ₪ 30000                         -ועדת דת  )8
 ה .פ.ועדת ש )9
 

 . פחי אשפה סביב כביש הטבעת10 - ספסלים ו10התקנת  )א
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 .חידוש לוחות מודעות )ב
 .טיפול וחיוב תושבים לסלול חניות פרטיות )ג

 
  ₪ 40000                  -תוספת שכר ) 10 

 
 . ניסן לרגו– רענון רכב )11
  100000₪                 - רזרבה תקציבית )12
 

 ₪ 920000ואילו הדרישות עולות על  ₪ 430000 -מאחר והתקציב הפנוי הינו הינו כ .ג
 .מ לפי ועדות"הוצע התקציב הר

 
  ₪ 50000    -ועדת ספורט  .1
 )כולל הפרסים( ₪ 12500    -ועדת עיתון  .2
  ₪ 75000    -ועדת חינוך  .3
  ₪ 20000    -ועדת ספריה  .4
 ₪  75000    -ועדת נוער  .5
  100000₪    -ועדת תרבות  .6
 100000₪    -ועדת בטחון  .7
  18000₪    -ועדת דת  .8
  ₪ 20000             -העלאת שכר עובדים  .9

  ₪ 10000   –רענון רכב ניסן לרגו ליסינג .     10
  100000₪   -    רזרבה תקציבית  .11
    ₪ 25000  ד בנושא המקווה "ט עו"    שכ .12

  605500₪     -כ "סה
 

 :ל יהיה מהמקורות הבאים"מימון התקציב הנ -
 . מהתקציב הפנוי השוטף430000 )א
  מהכסף שהתקבל ממודיעין עילית175500 )ב

 
יהיה מתקציב . ה.פ. ועדת שהפעילות שבאחריותמימון  -

 .הפיתוח
 חודשים יתקיים דיון מעקב על ביצוע הרבעון 3בעוד  -

 .הראשון
 .ל אושר פה אחד"התקציב הנ –החלטה 

 
      ב ב ר כ ה 

      מוטי רוזיליו       
      מזכיר הישוב       
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