כ' שבט תשע"ג
31.1.13
ועד – -3783

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 5
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.1

נוכחים
איציק שטיינברג
דב גילאור
ציונה שרוני
אייל ברייטברט
חני טבק
פנינית חברוני
יריב אהרון
יואל ליפשיץ

.2

נעדר
חגי תם.

.3

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.3

דיון עם גלעד – מלווה ישובי
השתתפו :גלעד ניר ,בריינה הרטמן.
גלעד -

מלווה את הישוב מטעם מדור קהילה במתנ"ס.
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התקציב העיקרי לישוב הינו תקציב ליווי ישוב מתואם יחד עם רכזת הקהילה .השנה היה כ-
 ₪ 11111בשיטה של שקל מול שקל ובעיקר עבור תרבות בונה קהילה ,לכידות חברתית
וחוסן משפחתי.
 קיימים עוד תקציבים: ממעגלים עבור חוסן משפחתי. פיתוח שירות – המתנ"ס מתכנן בשנת  3113להתרכז בשדרוג משחקיות. שמיד – תקציב לתוכניות נוער בסיכון. לציין שהתרומה הגדולה שלנו היא לא רק בכסף אלא בליווי מקצועי הכולל בעלי מקצוע. כמו כן צריך לשתף את כל הגורמים בישוב כגון בי"ס ,עובדת סוציאלית רכז נוער וכו'בבניית תוכניות קהילתיות.
.5

ועדת גימלאים\ותיקים בקהילה
ציונה – יו"ר הועדה – השבוע נפגשנו בהשתתפות גלעד ובריינה וסיכמנו את תהליכי העבודה
בועדה שתהיה שקיפות וישיבה משותפת לפחות פעם בחודש.
הבהרות לגבי תקציב הועדה.
גיל הזהב – הועד הקציב  ₪ 11,111וממח' הרווחה אנחנו מקוים לקבל בין
א.
.₪ 11111 – 10111
גימלאים  +ותיקים בקהילה – הועד הקציב  ₪ 11111והמועצה תקציב
ב.
 . ₪ 11111תקציב זה הינו עבור פעילות משותפת של כלל הגימלאים
והותיקים.

.6

ועדת נוער
לאור תפקיד חשוב שאייל קיבל בחברה בה עובד ולאור זאת שלא יהיה לו זמן לתפקד כיו"ר
ועדת נוער הוא נאלץ לפרוש מהתפקיד ומציע את תמר רוט לתפקיד.
החלטה
תמר רוט נבחרה ברוב של  6בעד – 2 ,נמנעים.

.7

גני מודיעין
השתתפו :צפריר שרוני ,אסף זיגדון ,נועם שמאי ,ואביזוהר ריאר.
צפריר -לפני כשנתיים הקמנו ועד פעולה ששם לו למטרה להתנתק ממודיעין עילית ולחבור
למטה בנימין.
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היה דיון במשרד הפנים בראשות המנכ"ל ובהשתתפות ראש עיריית מודיעין עילית .ראש
מועצת מטה בנימין והח"מ.
זוהו שתי בעיות עיקריות-:
א .איתור תקציב של כ 31 -מיליון  ₪לפתרון בעיות התשתיות והפיתוח – לסעיף זה יש
פתרון עקרוני.
ב .סמל ישוב\מעמד משפטי – לא ניתן לקבל סמל ישוב בגלל בעיות פוליטיות ומצב מדיני
ולכן הועלתה הצעה להקים אגודה שיתופית עצמאית ולכן אנחנו מבקשים שגם ועד ישוב
חשמונאים לא יתנגד להצעה זו.
איציק – הועד הקודם דן בנושא וקיבל שתי החלטות עיקריות.
א .תומך בהקמת ועד מקומי עצמאי לגני מודיעין.
ב .מתנגד לכל החלטה העלולה לגרום לאיחוד שני הישובים תחת ועד מקומי משותף
וזאת מנימוקים רבים ולטובת שני הישובים.
בכל מקרה נושא זה יועלה שוב לדיון בועד הנוכחי באחת הישיבות הקרובות.
.8

יעוד שטחים חומים
בישוב יש  3שטחים חומים שטרם יועדו לבנייה כל שהיא.
השטחים.391 ,331 ,390 :
הוחלט:

להקים ועדה שתמליץ לועד ולמועצה על יעוד השטחים.
החברים בועדה ,איציק ,יריב ,חגי ,מוטי – התקבל פה אחד.

" .9ישיבה חרדית"
איציק נפגש עם אברהם מנהל "ישיבה" חרדית בבתים של ברנד ויונה אברהם וזאת לאור
תלונות תושבים במס' תחומים .מנהל הישיבה הודיע שבכוונתם לעזוב את הישוב בסוף השנה.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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