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 נוכחים                 .1
  

 איציק שטיינברג

 יריב אהרון

 בנימין אקמן

 ציונה שרוני

 פנינית חברוני

 יואל ליפשיץ

 חגי תם

  

 נעדרו                 .2
 יוסי גבאי

 דב גילאור

 

 פרוטוקול קודם מאושר פה אחד.                 .3

 

 מר ביגון מעוז. –פגישה עם מנכ"ל המועצה                  .4

 השתתפו מטעם גני מודיעין, צפריר+שמעון.

 -להלן הנושאים שהועלו:

המועצה דרשה מהישוב לממן את התקנת הספנקלרים  –ספנקלרים לאולם ספורט      א.

 איש שיכולים לשהות בו. 250גבל עד אחרת האולם יהיה מו

שיגבו ע"י המועצה במהלך  ₪ 203000ע"מ לקדם את בניית האולם הישוב התחייב לסך 

 .2016שנת 

למרות ההתחייבות הישוב מבקש לדון בעניין שוב ומבקש לקחת סכום זה מאגרת מבנה 

 ציבור בכדי לא להעיק על התקציב השוטף שגם כך מצומצם מאוד.

 לבדוק באופן חיובי מול סגן ראש המועצה.מעוז הבטיח 

 פינוי אשפה     ב.
מידי שנה לפינוי אשפה כאשר שירות זה ניתן לכל  ₪  400000 -הישוב ממן מתקציבו כ

 הישוב ע"י המועצה.



לפני מספר חודשים המועצה חתמה על חוזה מול קבלן המפנה חמישה ישובים במערב 

ל כך שאין משמעות לפינוי בפחים אישיים ולכן בנימין כאשר חישוב התשלום הוא לפי משק

 אנחנו מבקשים לצרף אותנו להסדר זה ולהפסיק להוציא כספי הישוב על פינוי אשפה.

מועד סיום החוזה  1.6.16 -מנכ"ל המועצה מקבל עמדה זו ומאשר לצרף אותנו החל מ

 הנוכחי על חב' מאיה המפנה היום את הישוב.

 אגרת מבנה ציבור      ג.
עצה רואה בכספי אגרת ציבור ככספים מועצתיים למרות שמנוהלים לפי ישוב. ולכן אם המו

אושר פרוייקט לישוב מכספי אגרת מבנה ציבור הפרוייקט יבוצע גם אם אין מספיק כסף 

 בכרטיס הישוב.

 כל נושאי הבטחון יהיו משותפים עם גני מודיעין כולל תקציבי         -בטחון    ד.    

 שמירה תהה זהה. בנוסף יתקבל תקציב ממשרד ולכן האגרת

 הבטחון למרכיבי בטחון בגני מודיעין לאחר שתוקם ועדת איכלוס.

 מועדון נוער     ה.
 600 -חלק לא מבוטל מנוער גני מודיעין מגיעים אלינו לפעילות וזאת בנוסף לכ –פנינית 

 בני נוער הישוב.  

  ולכן צריך לבחון הרחבת מועדון הנוער שאינו יכול להכיל כיום את כמות בני  

 הנושא יבדק. –הנוער   

 קבורה       ו.
בעקרון הנושא מנוהל ע"י המועצה הדתית. מידע מההסכם עם עיריית מודיעין בנושא יועבר 

 לישוב.

 שת"פ בין שני הישובים       ז.
 בהתחלה יבוצע בליווי המועצה.

 

 פגישת היכרות עם השוטר הקהילתי                 .5
 בשבועות האחרונים התחלף השוטר הקהילתי.

 0505064796 –איתמר אנטמן טל  –כיום ממלא את התפקיד 

נעשתה היכרות בין איתמר לחברי הועד והעלאת נושאים כלליים כגון נוער, תחבורה, שהועד 

 מבקש מאיתמר להיות יותר מעורב.

 במילוי תפקידו. מאחלים הצלחה

 

 חורשה ברחוב הר נבו                 .6
 מימון החורשה לקראת טו בשבט ברח' הר נבו יהיה מ:

 ₪ 6000                -ועדת ש.פ.ה 

 ₪ 1000                 -ועדת חינוך 

 ₪ 1000                  -ועדת נוער 

 ₪ 1000                -ועדת ספורט 

 ₪ 1000         -קהילה + גימלאים 

 ₪ 1000               -ועדת תרבות 

 ₪ 1000                     -מזכירות 

  

 ב ב ר כ ה                                                                                  

 מוטי רוזיליו                                                                                  

  מזכיר הישוב                                                                                  

  


