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 .אבי סקר את המהלכים שהביאו  להצעה את שכונת גני מודיעין למטה בנימין

 

חשמונאים והמשמעות    הדגיש שאחת הדרישות העיקריות שלא תהיה פגיעה בישוב  –אבי 

 .מכך ששני הישובים יתנהלו בנפרד 

 כחודש במשרד הפנים נדונו שתי נקודות שיקבעו העברה או אי בישיבה שהתקיימה לפני  

 .העברה למטה בנימין     

 לשיקום תשתיות לסעיף זה יש ₪ מיליון  17 -י בדיקה מקצועית כ"ידרשו עפ .א

 .ומהמועצה ממשרד הפנים פתרון חלקו יבוא מהתושבים וחלקו מענק

סעיף זה הינו בעייתי להגדיר את גני מודיעין כישוב עצמאי עם  –המעמד המשפטי  .ב

ומאחר והנושא נמצא בבדיקה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר מייק , סמל

 .בלס הסיכויים למציאת פתרון היום קלושים

 .נו גם אם לא נרצהתיד שכונת גני מודיעין תתחבר אליבסופו של דבר בע –אדמונד 

 

 ד שרה ברויינר"עו
 

, ועדות מטעם משרד הפנים שדנו בנושא זה 0מבקשת להדגיש בתשובה למועצה שהיו 

וכולם הגיעו למסקנה שצריך להיות ועד מקומי עצמאי לגני מודיעין ולכן כל פתרון אחר 

 .שהוא לא כזה יכול לפגוע בישוב חשמונאים

 

 סיכום של אבי 

 

בעניין יהיה מתואם עם חשמונאים ואם אין הסכמה של ישוב חשמונאים גם כל מהלך 

 .המועצה תתנגד

לא התקבלה החלטה והדיון ימשך  –לאחר הדיון עם אבי נמשך הדיון בועד לגיבוש עמדה 

 .בישיבה הבאה בהשתתפות איציק

 

 פינוי אשפה ההגדלת השתתפות המועצה .8

 

- עצה לא קיבלה החלטה בענייןועד כה המו 1322' הנושא נמצא בטיפול מנוב

 .אבי הבטיח לזרז את הטיפול בבקשתנו

 

 –אחזקת מקווה  .5

 

יש לנו ויכוח עם המועצה הדתית לגבי השתתפותה באחזקת המקוה ולכן אנו מבקשים 

 .התערבות המועצה בעניין

 .ראש המועצה. תתקיים ישיבה במועצה הדתית בהשתתפות ע –החלטה 
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 יטההשתתפות בשכר רכזת קל .6

והיקף הטיפול בעולים שהוא מעבר למקובל , הוגשה לאבי תוכנית הפעילות של רכזת הקליטה

 .ס ישתתף במחצית עלות השכר של הרכזת"אנחנו מבקשים שהמתנביתר הישובים ולכן 

 

 ס לחצי השנה הקרובה עד סוף דצמבר "אבי אישר המשך השתתפות המתנ -  החלטה

 .הנושא יבחן שוב 2112' לקראת חודש נובכאשר   2112
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