כה אדר ב' תשע"ד
41.3.72
ועד – -2424

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 42
מיום ראשון ,כא אדר ב'.43.3.72 ,

.7

נוכחים
כל חברי הועד.

.4

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.3

מכתב משפ' חורי
חברי הועד קיבלו את מכתב הערעור ודנו שוב.
א .לאחר עיון במכתב מר חורי יהודה מיום  .77.3.72הועד מבהיר שוב שאין בסמכותו
לאשר חניות פרטיות על כביש הטבעת.
ב .לגבי מיקום עמוד התאורה – אינו מפריע לתהליך קבלת היתר בניה גם ללא הזזתו.
בכל מקרה מומלץ לבחון שוב מיקום החניות בהמשך למדרגות דבר שיבוא בוודאות
גם לחסכון בעלות בניית החניות.
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ג .אחזקת התאורה בישוב הינה באחריות המועצה\חברה לפיתוח ולכן הבקשה להזזת
העמוד צריכה להיות מופנית למועצה.
התקבל ברוב  – 1בעד -7 ,נמנע 7 ,לא נכח בהצבעה.
.4

אתר אינטרנט
יוסי – השאלה אם חיים מוכן או לא מוכן אינה רלוונטית.
צריך לכבד את חיים שהשקיע בבניית האתר הנוכחי ולאפשר לקרוא לאתר ע"ש
בתו ז"ל.
 בפגישה עם חיים נאמר שיש כוונה להקים אתר חדש שיתן מענה לישוב מהשהאתר הנוכחי לא נותן.
 חיים מבין את הצורך והוא צריך לתת תשובה אם המשפחה מסכימה שהאתרהחדש יקרא על שם ביתו.
סיכום – יוסי וחגי ידאגו לקבל מחיים תשובה ואז תתקבל החלטה סופית בועד.

.5

חיבור חשמל למשפ' הורנשטיין
משפ' הורנשטיין הזמינו לביתם החדש ברח' הזית חיבור חשמל בגודל  742X3דבר
המחייב הזנה משנאי הנמצא בצומת היצהר\הזית ופתיחת רחוב הזית לאורכו כ 724 -מ'.
בשיחה עם חב' חשמל סוכם.
חב' חשמל תתן מכתב התחייבות לתקן כל ליקוי כתוצאה מעבודה זו במשך
א.
שנתיים.
יבוצע קידוח מתחת לכביש היצהר ולא יפתח הכביש.
ב.
משך העבודה יהיה כ 3 -ימים.
ג.
החלטה
הועד מאשר ברוב  1בעד לבצע את העבודה – מר יריב אהרון לא השתתף בהצבעה בשל
היותו עו"ד שמייצג את משפ' הורנשטיין.

.6

בית חב"ד
 יריב עידכן על הפגישה עם מהנדס המועצה בעניין זה. -מהנדס המועצה ביקש להגיש תוכניות ורק אז יגיש התייחסותו.
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 יריב מבקש לבדוק אם ניתן למקם את בית חב"ד בין אולם הספורט העתידי לביןמגרשי ספורט – על פניו לא נראה שיש מקום ומקום זה מתוכנן לכביש פנימי
המיועד לרכב בטחון וכן למקומות חנייה.
סיכום – הנושא ידון באחת הישיבות הקרובות ולאור העבודה שיוסי גבאי מכין בנושא
יעוד שטחים ציבוריים.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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