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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 יעקב טאוב

 יצחק הרטמן
 נאוה גלבנד 
 רפי ברזני 

 יוסף אופנבכר

 קרן ריצמן
 

 נעדרו .2
 

 אייל ברייטברט
 יריב אהרון

 

  משהכ יד"בי .3

 
אך הבנייה צריכה להיעשות באופן מסודר , בעקרון הועד תומך בבנייה ויאשר אותה מטעמו

 .כלומר קבלת היתר בניה כחוק
 

 

 

 



 

 

 2012תקציב  .4
 

 התקיים דיון ענייני וממצא על ניירות העבודה שהוגשו לחברי הועד
 .להלן החלטות שהתקבלו בנושא התקציב

 

 אגרת שמירה .א
 

 מועצה הכינה והתחשיב לישוב חשמונאיםי חוק העזר החדש שה"עפ
 .לחודש למשפחה ₪ 150 -אגרת השמירה צריכה לעמוד על כ

מ להקל על "ד משפטית שקבלנו ניתן להעלות את האגרה בשתי פעימות ע"י חוו"עפ
לחודש  ₪ 140 שיעור האגרה יעמוד על סך 2012התושבים ולכן הוחלט שבשנת 

 . ידון העלאת הפעימה השניה2013ולקראת 
 . נגד– 1 בעד  – 6ההחלטה התקבלה ברוב 

 

 תאורה כפולה בכביש הטבעת .ב
 

הוחלט לנתק פנסים ישנים , 2012 בשנת 15000 -בכדי לצמצם בעלות החשמל ולחסוך כ

 .הממוקמים בסמיכות או מול התאורה החדשה בכביש הטבעת
 .יתוק סופיהניתוק יהיה על העמוד עד שניווכח שאין פגיעה בעוצמת התאורה ואז יבוצע נ

 

  W1000ניתוק פנסי  .ג
 

 כבר לא קיים ולכן הוחלט W1000בעקבות בניית גדר ההפרדה הצורך בתאורת פנסי 
 . 10000₪ -לבטלם ובכך לחסוך כ

 

 סיוע לבלנית .ד
 

 .ח המועצה הדתית"יעשה מאמץ לקבל סיוע לבלנית ע
כר שעתית ב ש"ינתן סיוע של שעתיים ללילה חוץ מערבי שבת וחג ע, במידה ולא יאושר

 .מתקציב הועד

 

 תקציב הועדות שאושר .ה
 

 .ד בנות שירות"שכ ₪ 12000+הכנסות עצמיות ₪ 70000+  ₪ 55000 -ועדת נוער 
  ₪ 10000 -ועדת ספורט 

  ₪ 40000  -ע .פ.ועדת ש
  ₪ 25000 -ועדת חינוך 

  ₪ 18000 -ועדת דת 



 

 
 .הכנסות עצמיות ₪ 25000+  ₪ 118000 -ועדת תרבות
  30000₪ -תוספת שכר 

  ₪ 15000 -ספריה 
 . שנה1\2שכר למפעילה למשך  ₪ 5000 -משחקייה 

 

 

 תוכנית לניצול תקציב .ו
 

מ לקבל את אישור הועד "על הועדות להגיש תוכנית לניצול תקציב תוך שבועיים ע
 . התקבל פה אחד–בישיבה הקרובה 

 

 

 ₪ מיליון 7.9 - בסך כ2012תקציב הועד המקומי לשנת 
 

 . נמנע1 בעד    6 אושר ברוב 

 
 

 
 

 ב ב ר כ ה          
 

 מוטי רוזיליו         
 מזכיר הישוב          

  


