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 .58' סיכום ישיבת ועד מס: הנדון

 47.7.42, כז תמוז –מיום שלישי  

 

 

 

 נוכחים .4

 

 איציק שטיינברג

 יצחק הרטמן

 יוסף אופנבכר

 יעקב טאוב

 קרן ריצמן

 יריב אהרון

 רפי ברזני

 

 נעדרו .2

 

 אייל ברייטברט

 נאוה גלבנד

 

 גלנוודהרחבת בית מדרש  .6

 

 .מר סטיב ארנולד ומר קאהן שלום: כ הופיעו"מטעם בי

כיום יש מצוקה גדולה למקום תפילה בעיקר בשבתות וחגים ולכן אנו מבקשים להרחיב : סטיב

 .ר וקומת קרקע בה תבנה כיתה ומחסן"מ 411 -את בית המדרש בעוד כ

 .התקיים סיור בשטח להתרשמות -
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 החלטה

 

את הבקשה וזאת תוך הצגת תוכנית כוללת של האיזור כולל הועד מאשר באופן עקרוני 

התקבל פה  –המזכירות וכמובן מחייב קבלת האישורים וההיתרים מהגורמים המוסמכים 

 .אחד

 

 שכונת גני מודיעין .4

 

 .ר מועצת מטה בנימין"דיון זה הינו המשך לדיון שהתקיים לפני שבועיים בהשתתפות יו

 .בנימין הינו המעמד המשפטי של גני מודיעיןהנושא שמעכב מעבר השכונה למטה 

במידה ולא ימצא פתרון להקים ועד מקומי עצמאי לגני מודיעין הרי כל פתרון אחר יפגע 

 .קשות בישוב חשמונאים ולכן אסור לנו להסכים לכך ומתנגדים בתוקף

 

 

 החלטה 
 

 .פה אחד התקבל –הועד מתנגד לכל פתרון שהוא לא ועד מקומי עצמאי לגני מודיעין  

 

 

 מקוה כלים .5

 

הופיעו גלעד ועדינה הרפז לטענתם יש הרבה מקרים בהם תושבים מגיעים להטביל כלים גם 

 . בשעות מאוחרות בלילה דבר הגורם לרעש המפריע למנוחתם

התקיים דיון במכלול הרחב של הפעלת מקווה הכלים ובו זוהתה בעייה בטיחותית בכך 

שהמקווה פתוח במשך היום דבר העלול להביא בעיקר ילדים לשחק וחלילה לתביעה ולכן 

הוחלט לנעול את המקוה במשך היום והלילה כאשר הטבלת כלים תתאפשר לאחר לקיחת 

 .התקבל פה אחד –ו לאחר ההטבלה מפתח מהמזכירות בשעות הפעילות והחזרת

 

 אולם ספורט .6

 

ם נתבקשנו להתייחס לנקודות בהמשך לדיון שהתקיים במועצה יחד עם האדריכלים והיועצי

 :הבאות

 .לתכנן –הגברה ' הכנה למע .א

 .לא לתכנן מחיצה חשמלית לזירת המשחק .ב

 .מקבלים את המלצת האדריכלים לבטל את התקרה האקוסטית .ג

 .איש 111פי קיבולת של מיזוג אויר יתוכנן ל .ד

 .ל התקבלו פה אחד"גדרו כחדרי מלאכה הנוהחללים בקומה התחתונה י 6מתוך  2 .ה
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 עידכונים .7

 

 .יש אישור לבניית גן ילדים ליד הרב תכליתי בקרוב יפורסם מכרז .א

 

 .2142המועצה אישרה תכנון נתיב שני מהכיכר לגני מודיעין במחצית שניה של  .ב

 

 .בניית הכיכר בכניסה לישובבועיים יתחילו עבודות נמסר לנו מהקבלן שתוך ש .ג

 

 .1.42.42 -עדים מקומיים יתקיימו בול, הבחירות למועצה .ד

 

דונם כבית עלמין למערב בנימין לקרית ספר בסמוך לבית  8אושרה חלקה משותפת של  .ה

 .העלמין במודיעין

 

 

    

 

 ב ב ר כ ה 

 

 מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב 


