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 נוכחים                 .1
 איציק שטיינברג

 דב גילאור

 ציונה שרוני

 יריב אהרון

 בנימין אקמן

 פנינית חברוני

  

 נעדרו                 .2

 חגי תם

 יואל ליפשיץ

 יוסי גבאי

 

 מאושר פה אחד. –פרטוקול קודם                  .3

 

 ישיבת עם אבי רואה                 .4

 אבי רואה יו"ר המועצה. –השתתפו מטעם המועצה 

 מלווה ישובים. –חנה איטח                                   

 אדמונד חסין. –חבר מליאת המועצה 

 גני מודיעין     א.

 להעברת גני מודיעין למטה בנימין.אבי סקר את התהליך 

המועצה החלה לטפל בנושאי חינוך רווחה ופינוי אשפה. במקביל מטופל מאז  2015בסוף 

 החלק הפורמלי להקמת ועד ממונה.

 היו חילוקי דיעות עם משרד הפנים לגבי הרכב הועד.

 לאחרונה הורכבה רשימה מוסכמת שצריכה לקבל את אישור המליאה הקרובה ואז הועד

 יחל לפעול.

 -כתוצאה מאי הקמת הועד חלק מהנושאים אינם מטופלים:

 אגרת שמירה     ב.
גני מודיעין וזאת משום שאין סמכות   נכון להיום טרם הוחל מגביית האגרה מתושבי

למועצה לגבות מאידך לא הוגן שישוב חשמונאים יסבול מכך ויגרם לו חוסר בתקציב ולכן 

לקדם תשלום ע"ח האגרה שכנראה הכסף יכנס או ממשרד ראש המועצה הנחה את הגזבר 

 הפנים או מגבייה מתושבים.

 סקירת מערך התחבורה והכבישים:      ג.
יש טיפול ובו שותפים הרשויות באיזור קרי, מטה בנימין, מודיעין, מודיעין עילית וחבל 

 מודיעין כאשר הטיפול מתחלק למספר שלבים:

 חשמונאים ומודיעין עילית ברמזורים.החלפת הכיכרות בכניסה ל    (1

 הרחבת הכביש מלפיד ועד מודיעין עילית לשני נתיבים בכל מסלול.    (2

לפני מחסום מכבים )לא דרך  443סלילת כביש נוסף ממודיעין עילית לכביש     (3

 שילת(.

 סגירת החלל מתחת לאולם ספורט      ד.

 י תוכנית הישוב.ראש המועצה רואה בחיוב סיוע לסגירת החלל עפ"

 הישוב יגיש את העלויות הצפויות למועצה לאחר תכנון.

 שימוש באולם ספורט     ה.
 ראש המועצה מציין שמקובל שמוסדות חינוך משלמים עבור השימוש באולמי

 ספורט כחלק מהמאמץ לעלויות התחזוקה.

 פינוי אשפה ע"י המועצה       ו.



מועד בו תסתיים  2016לפני כחצי שנה מנכ"ל המועצה הבטיח שהחל מחודש יוני 

ההתקשרות עם הקבלן הנוכחי המועצה תפנה את האשפה ע"י הקבלן שזכה במערב בנימין 

 ללא כל השתתפות הישוב.

 לצערנו ההבטחה לא קויימה ואנחנו מבקשים לצרף אותנו להסדר זה.

ה בגלל שיטת הפינוי לפי פחים אישיים משום הוסבר ע"י ראש המועצה שקיימת בעיי

שהקבלן תמחר את הצעתו לפי צפרדעים ולכן ממליץ לקבל החלטה שהמועצה תפנה את 

פינוי  האשפה בישוב ככל הישובים בכל שיטה שתראה לה ואם לא תהיה אפשרות 

באמצעות "צפרדעים" או מותמנים הרי לא תהיה ברירה והמועצה תפנה על חשבונה בפחים 

 ישיים.א

 סוכם שנבצע בדיקה מקדימה בשיתוף אגף ביצוע.

 מסלול לאופניים והליכה       ז.

 איציק הציג את חלומו לסלול מסלול אופניים והליכה סביב הישוב צמוד לדרך הפטרול.

ראש המועצה ממליץ להכין תיק כולל אומדן עלויות ואז אפשר לנסות לקדם את הפרוייקט 

 דרך משרד החקלאות.

איציק הודה בשם חברי הועד לראש המועצה על השתתפותו ועל הנכונות          -

 לסייע.

 

 החלפת מגרשים                 .5

 438הועד מייפה את כוחו של יריב אהרון לנהל מ"מ עם חברת רמת מודיעים על החלפת מגרש 

 בכדי לאפשר הוספת מקומות חנייה לאולם הספורט. 295עם מגרש 

 התקבל פה אחד.

 

 חריגות בנייה                 .6

הועד מאשרר את כל עניין תכנון ובנייה לא לאפשר חריגות בנייה מהותיות כמו כן הועד מבקש 

 שהמועצה תאכוף פסקי דין שנתנו ע"י בית המשפט כולל צוי התאמה.

 התקבל פה אחד.

 

 חוגי מחול ודרמה                 .7
במשך השנתיים   17% -להעלות את שיעור התקורה מ לבקשת מפעילי החוגים הועד מתחייב לא

 התקבל פה אחד –הקרובים 

 

 קייטנה                 .8

לבקש מהכוכב הבא לשלוח משובים למשתתפי הקייטנה ולאחר שיתקבלו תוצאות תתקיים 

 ישיבה להפקת לקחים.

  

 ב ב ר כ ה                                                              

 מוטי רוזיליו                                                              

 מזכיר הישוב                                                              


