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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 4.
מיום ראשון ,ד' תמוז5.757.6 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
דב גילאור
יריב אהרון
אקמן בנימין
חגי תם
יואל ליפשיץ

.2

נעדרו
יוסי גבאי
פנינית חברוני
ציונה שרוני

.3

עידכונים
א 7איציק עידכן על הפגישה עם יקי הימלפרב בנושא קיום אירועים באולם הישיבה ורשיון
עסק7
סוכם שיקי יריב יסמכו על מנגנון שיבטיח קיום אירועים מבלי לפגוע בישוב ויובא
לאישור הועד7
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ב .מקווה – גישור
נמסר דיווח על תוכן פגישת הגישור הראשונה שהתקיימה ב .6757.6 -בפני עו"ד עדה
שמיר7
בפגישה השתתפו :חיים פורסט ,אייל בן דוד ועו"ד המייצגת אותם ,עו"ד יזהר דגני ,עו"ד
יעל שוורץ מטעם חב' הביטוח והח"מ7
בפגישה זו הוצגו טענות הצדדים7
נקבעה פגישה נוספת לתאריך  17.7.6שעה 717.9
ג 7רח' הר נבו
-

.4

תושבי הרחוב שלחו מכתב ובו מבקשים לפתח את הש7צ7פ 7לאורך הרחוב7
יש תוכנית כללית שהוכנה ע"י שמעון בלקיר שאמורה לטפל ממגרש
הבייסבול ועד לש7צ7פ .1. 7כולל ש7צ7פ 7רחוב הר נבו 7תוכנית זו אמורה
לטפל בהיקף נרחב ועלותה גבוהה מאוד7
לכן אפשר לטפל נקודתית בש7צ7פ 7רחוב הר נבו כגון שתילת חורשה בשלב
ראשון והמשך פיתוח המקום בהתאם לתקציבים שיהיו7
ועדת שפה תדון בעניין ותקבל החלטה לאופי ולו"ז הפיתוח7

גני מודיעין
מטעם ישוב גני מודיעין השתתפו :צפריר ,אביזוהר ,יצחקי ואסף7
ישוב גני מודיעין נמצא בשלבי העברה למטה בנימין כישוב עצמאי כאשר
נקבע מועד סופי לקבלת אחריות ע"י מטה בנימין ב7.7.7.5 -
יש תהליך להקמת ועד ממונה שכנראה יורכב מ . -חברים תושבי הישוב
ושני חברים מחוץ לישוב וכן הקמת מזכירות7
בכוונת הועד להקים בריכת שחיה שתשמש את שני הישובים ולכן מר יצחקי
בא בדברים עם הרב אורבך7
באופן עקרוני הועד תומך ברעיון שיבחן לעומק לאחר שיוצגו תוכניות לגבי
מיקום מדוייק דרכי גישה וכו'7
הועד מצפה לעבודה משותפת עם הועד החדש של גני בכל תחום שיש לו
השלכה לשני הישובים ומאחל הצלחה לישוב החדש7

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

.5

גן אודליה
מר שמעון תורג'מן הופיע בפני הועד וגם הגיש מסמך לחברי הועד ובו פירט את מהלך הטקס
בגן אודליה תוך התנצלות על התקלה שהיית בטקס שלא הוזכר חלקו של הועד בהקמת
הפארק7

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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