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לכבוד
חברי הועד
הנדון :ישיבת ועד מס' 66
מיום ראשון ,טו אלול18.9.16 ,
נוכחים
.1
איציק שטיינברג
ציונה שרוני
דב גילאור
יריב אהרון
יוסי גבאי
חגי תם
פנינית חברוני
.2
יואל ליפשיץ
בנימין אקמן

נעדר

.3

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

תקן בת שרות
.4
איציק עידכן שהצליח לקבל אישור לתקן נוסף לבת שירות עבור בי"ס ממ"ד .ומנסה לאתר בת
שירות למילוי התקן.
שכונה חדשה בגני מודיעין
.5
לאחרונה הגיעו לידנו שני מסמכים מקמ"ט תחבורה המאשר את התחבורה לשכונה חדשה בת
למעלה מ 3500 -יח"ד.
אם הכניסה לשכונה החדשה תהיה דרך חשמונאים המשמעות מכך שיתוק הישוב מעומסי
התנועה שיהיו.
ולכן הוחלט לשלוח מכתב התנגדות המצורף.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
מעונות יום ובית חב"ד
.6
א .מגרש 391
לאחר דיון בצורכי הישוב וכן החשיבות לבית חב"ד הוחלט פה אחד להמליץ למועצה כי
מגרש  391יוקצה להקמת בית חב"ד עפ"י התוכנית שהועברו ובניית מעון יום שיכלול 4
כיתות.
ב .מעונות יום פרטיים
הועד דן בסוגיית מעונות יום באופן כללי ובסכסוך סביב מעון רינה שרם ברחוב הארבל.
בעקרון אין מקום לעמדת הועד אם אכן מדובר בחריגה או במעשה בלתי חוקי.
מאידך הועד ישמח אם תמצא הנוסחה שתאפשר המשך פעילות מעונות היום עד לבניית
מעון ציבורי בישוב שיתן מענה לזקוקים לשירות זה.
ההחלטות ההתקבלו פה אחד.
תכנון החלל מתחת לאולם ספורט
.7
הצעת האדריכל ברק דניאל לתכנון החלל מתחת לאולם ספורט הכוללת:
א .הצעת חלופות עד לבחירת תוכנית והכנת תוכניות להצעות מחיר.
ב .תוכניות ביצוע\מכרז וכמויות של כלל בעלי המקצוע.

ג.

היתרים נדרשים כולל הטיפול בקבלת היתר בנייה.
סה"כ העלות הינה כ ₪ 50000 -כולל מע"מ.
ההצעה מאושרת פה אחד.

מנהל אולם ספורט
.8
התקבלו קורות חיים מ 5 -מועמדים.
הוקם צוות שיראיין ויבחר את המועמד לתפקיד ,הכולל :איציק ,בנימין ,דב ,ומוטי.
שדרוג מונה מים
.9
התקיימה פגישה נוספת עם חברת דורות בהשתתפות יוסי גבאי והח"מ וזאת בהמשך להחלטת
הועד.
לאחר דיון ארוך הגענו להצעת מחיר של  ₪ 230למונה " 3\4מהדור החדש והחלפת כל מערכת
התקשורת ללא עלות.
הועד מאשר את ההצעה פה אחד התקציב לשדרוג יהיה מקרן שיקום מים.
הסכם גישור בנושא המקווה
.10
הועד מסמיך את מוטי להוציא תגובה להסכם המוצע שיתוקן כך.
א .התביעה נגד הועד ונגד מוטי תידחה.
ב .למצוא מנגנון שיבטיח חתימת השכנים על שינוי ת.ב.ע .נקודתית המצב כרגע שיש
מקום לפרשנות שעלולה לגרום לאי חתימה.
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב

