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נוכחים
איציק שטיינברג
דב גילאור
פנינית חברוני
ציונה שרוני
חני טבק
יריב אהרון
יוסי גבאי

.2

נעדרו
יואל ליפשיץ – בחו"ל
חגי תם

20

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד2

23

אתר אינטרנט – ידון בישיבה הבאה בכל מקרה ובכל פורום2

24

בקשת משפ' חורי
חורי יהודה – לפני כ .4 -שנה כשבניתי את ביתי לא בניתי חנייה כמתחייב2
לפני מס' חודשים בעקבות הלשנה על קיום גן בוצעה ביקורת התברר
שמבחינת העסק אין בעיה אך בגלל שלא היה לו היתר בניה הוגש נגדי כתב אישום ,בעקבות
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זאת התחלתי לטפל בהוצאת היתר בנייה והכנת תוכניות חדשות שעולות לי כ2₪ .3333 -
בניית חניות בתחום המגרש תעלה לי עוד עשרות אלפי  ₪משום שהעבודה מחייבת חציבה
והריסת כל הפיתוח של הבית2
המועצה הסכימה שאסמן  .מקומות חנייה בכביש ליד ביתי בתנאי שהועד המקומי יאשר זאת
ולכן אני מבקש שתתחשבו במצבי הכלכלי ובהוצאות שיש לי ולאשר לי בקשה זו2
הועד דן בבקשה בנכונות לעזור ולסייע אך בגלל התקדים שבבקשה מבקש לקבל חוו"ד
משפטית האם יש סמכות בכלל ולוועד לאשר בקשה מסוג זה2
עפ"י חוו"ד היועץ המשפטי תתקבל החלטה בישיבה הבאה2
.6

בית חב"ד
הרב ברק כוכבי עמד בהתחייבות והפקיד סך  ₪ .43333בחשבון נאמנות לטובת הקמת בית
חב"ד2
הועד מברך ומעודד לקדם הקצאת מקום להקמת בית חב"ד ובהתאם לכך הועד ימליץ
למועצה לאשר2
 המיקום יקבע בתיאום עם המועצה ובהתחשב בצורכי הישוב באחריות מר יריב אהרוןלתאם עם מהנדס המועצה2
 כמו כן הועד ממנה את מר יוסי גבאי להמליץ על פרוגרמת מבנה ציבור בשטחיםהציבוריים הפנויים – התקבל פה אחד.

.7

ועדת נוער
השתתפו  -מוריה הימלפרב – רכזת נוער2
חנה שפיגלמן ואלה היימן – ועדת נוער2
מוריה  -הציגה מסמך הרצ"ב המפרט את צורכי הנוער תוך התמקדות בייעוד מועדון
הנוער 2לאחר דיון ארוך הוחלט שיריב ופנינית בהשתתפות ועדת נוער ,רכזת נוער
ורכזת קהילה יבחנו את הצרכים של כל גוף המשתמש במועדון נוער ויגישו
תוכנית לפתרון תוך התחשבות בכל המשתמשים – התקבל פה אחד.
 2 8צהרון לשנת תשע"ה
לאור הצלחת פעילות הצהרונים בגנים ובית ספר הוחלט שגם בשנה הבאה הכוכב הבא
ימשיך לתפעל את הצהרונים2
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 .9קייטנה
פנינית עידכנה שהכוכב הבא מעוניין להגיש הצעה לניהול קייטנת הקיץ בישוב2
במידה והצעתם תהיה אטרקטיבית מבחינת התכנים והעלות תישקל הפעלת הקייטנה על ידם
במקום ע"י הישוב2
 2.3ארנונה
א 2הוקם פורום של יו"ר הוועדים היושבים לטפל ביקור הארנונה הצפוי כפי שפורסם ע"י
המועצה2
ב 2כמו כן הח"מ הוציא מכתב מפורט בעניין למנכ"ל וראש המועצה טרם התקבלה תשובה2
2..

גן אודליה
בקשת מר שמעון תורג'מן לקדם התקנת המתקנים וזאת לאחר הפקדת סך .33
אש"ח לא אושרה משום שעפ"י החלטת הועד יש לפקיד סך  .43אש"ח טרם
הזמנת מתקנים2

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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