כא אדר תשע"ג
3333.3
ועד – -3883

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 3
מיום ראשון ,ז' אדר.1323.3 ,

3.

נוכחים
איציק שטיינברג
ציונה שרוני
דב גילאור
פנינית חברוני
יואל ליפשיץ
חגי תם
חני טבק
יריב אהרון

32

נעדר
אייל ברייטברט – מילואים3

33

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד3

34

מכרז פינוי אשפה – להכין את החומר למכרז לקראת חודש מרץ  321.3דב גילאור יצורף
לועדת מכרזים במכרז זה3
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35

רח' הדקל
משום מה רח' הדקל נשמט ולא מופיע במפות רשמיות וברשומות כרח' בחשמונאים3
הועד בשבתו כועדת שמות מתבקש לאשר את רח' הדקל בחשמונאים3
החלטה
ועדת השמות מאשרת רישום רח' הדקל כחלק מחשמונאים3
התקבל – פה אחד3

.6

ועד פעולה גני מודיעין
בהמשך לדיון מיום  213.3.3לבקשת ועד הפעולה של גני מודיעין3
הועד דן בפנייה ולא מצא לנכון לשנות את החלטת הועד מיום  .1313.2הדוחה את הבקשה
לצרף את שכונת גני מודיעין לחשמונאים 3ותומכת בהקמת ועד מקומי עצמאי לגני מודיעין3
נוסח זה תואם עם היועץ המשפטי3

.7

יו"ר ועדת נוער
עפ"י חוו"ד היוע"ץ המשפטי בנסיבות שהיו בדיון ובחירת יו"ר ועדת נוער במקום אייל אין
מקום לדיון מחדש וההחלטה תקפה3

.8

מדיניות אישור לימודים מחוץ לישוב
יש בקשות של תושבים ללימודי בניהם בבית יסודי מחוץ לישוב בעיקר ב"-למען אחי"3
עפ"י הנחיית המועצה נדרש אישור מזכירות הישוב( 3כנראה נוהל חדש)3
הוחלט טרם גיבוש עמדת הועד הנושא יבדק שוב עם מח' החינוך3

.9

צהרון
ועדת חינוך דנה כבר בנושא ,ויש צוות מטעמה שבודק עלויות ,נרשמים פוטנציאלים וכו'3
בישיבה הבאה דב ידווח בנושא3

.01

חזות הבתים
לפנות לתושבים בבקשה לשפר את חזות הבתים3
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.00

נושאים הקשורים למועצה
השתתף אדמונד חסין – נציג המליאה3
לאחרונה יש תחושה לא טובה ביחס מצד המועצה כלפי הישוב3
למשל בנושא אולם ספורט היו הבנות בע"פ שהמועצה תדאג לקדם את הפרוייקט ותסייע
בנושא הכספי במידה ויהיה צורך3
בישיבה שקיימנו לאחרונה עם ראש המועצה בעקבות הקפאת הטיפול בפרוייקט במטרה
לקדמו נתקלנו בגישה שונה וקצת קשה וראש המועצה לא היה מוכן לשמוע על האפשרות
שהמועצה תשתתף מתקציבה במיליון  ₪שחסר לפרוייקט3
הפתרון לחוסר יבוא מאגרת מבנה ציבור עתידית3
דוגמא נוספת שבה נתקלנו בסירוב המועצה הינה בתחום ההקצבות הן בהקצבה החודשית והן
בהקצבות יעודיות 3כגון השתתפות בשכר רכזים שאין התחשבות כלשהיא בגודל הישוב
ובהיקף הפעילות וכך יוצא שרוב המעמסה נופלת על הישוב3
לסיכום הועד מצפה שמר אדמונד יציף תחושות אילו ויבדוק בחינת הנושאים באופן עקרוני
בועדת ישובים וגיוס נציגי הישובים הגדולים במטרה לתקן עיוות זה3

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

