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1.

נוכחים
איציק שטיינברג
דב גילאור
חני טבק
פנינית חברוני
חגי תם
ציונה שרוני
יריב אהרון
יואל ליפשיץ
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נעדר
אייל ברייטברט
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אישור פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד1

14

תפילות יו"כ בקיבוצים
כמידי שנה נוער הישוב בניצוחו של מילטי לוינסון קיימו תפילות יום כיפור ב 6 -קיבוצים
ובסה"כ השתתפו במבצע השנה  .36בני נוער1
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בני הנוער היו אחראים על כל הארגון והפעילות והתגלו בגדולתם ובבגרותם היוצאת דופן1
הועד מביע את תודתו והערכתו לבני הנוער ובמיוחד למילטי שארגן1
15

פינוי אשפה
השתתף רמי בוכריץ מחב' מאיה בע"מ1
 למרות שעברו  9חודשים מאז נחתם הסכם חדש עם חב' מאיה טרם הוחלפו פחי האשפהכמתחייב מההסכם ומהסיכום עם חב' מאיה שכל הפחים יוחלפו עד 190181.9
 מצב פחי האשפה בכי רע וכמות גדולה מאוד של פחים שבורים ומצב זה אינו יכוללהימשך1
יש בעיות הספקה של פחים בנפח  960ליטר מחב' דולב ולכן אנו מבקשים
להישאר עם פחים  340ליטר וימי ריקון כפי שהיו עד כה קרי ראשון וחמישי1
אם כן מבטיח שעד סוף שבוע זה כלומר עד  91.01.9יוחלפו  .00פחים ועד סוף
חודש אוק' יוחלפו כל הפחים השבורים1פחים לא שבורים לא יוחלפו1
לא מקובל עלינו וזה מנוגד לחוזה חתום שכל הפחים יוחלפו 1אין לנו התנגדות
להישאר עם פחים  340ליטר וימי ריקון ראשון וחמישי אך עומדים על כך שכל
הפחים יוחלפו1

רמי -

איציק -
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גן "אודליה"
א1
ב1
ג1
ד1
ה1

משפ' תורג'מן מבקשת לקרוא לגן בש1צ1פ 399 1ע"ש ביתם שנספתה בתאונת
דרכים אודליה ז"ל1
הגן ישא אופי של חסד ויהיו בו פינות צמחי מרפא דברים המבטאים את עיסוקה
של אודליה בגמילות חסדים וצמחי מרפא1
בגן יותקנו מתקנים עפ"י תוכנית בשיתוף המשפחה1
המשפחה הקימה קרן לגיוס כספים בארץ ובחו"ל1
אומדן למתקנים ,פרגולה ,משטחי גומי וריהוט גן הינו כ1₪ 960,000 -

החלטה
הועד מאשר לקרוא לגן "גן אודליה" בכפוף לתנאים הר"מ1
א1
ב1

המשפחה תגייס סכום של  ₪ 350000לטובת המתקנים מובהר שמתקנים יוזמנו
רק לאחר הפקדת הכסף במזכירות1
הכיתוב וצורת האבן להנצחה יהיו באישור הועד1

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

ג1

כל שינוי ותוספת של צמחיה ,ריהוט ,מתקנים בגן יבוצעו ע"י עובדי המזכירות
בלבד1
התקבל פה אחד1
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בית משפ' מייער
א 1בהמשך לדיון בבקשה לחריגה שהתקיים בישיבה מיום  .3131.3הוגשה חוו"ד
יועץ תנועה לגבי צומת רח' הזית\היצהר1
ב 1הועד דרש בישיבה מיום  .3131.3להגיש חוו"ד ואישור הממונה על התחבורה
ביו"ש וזאת טרם דיון הועד בבקשה – דבר שלא הוגש1
ג 1מדיניות ראש המועצה הינה לא לאשר שום חריגה לשטחים ציבוריים וקל
וחומר שהחריגה הינה לכביש שגורמת להצרתו1
לאור זאת הועד החליט לא לאשר את הבקשה – התקבל פה אחד1
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בית משפ' תורג'מן
מגרש  364השייך למשפ' תורג'מן גובל עם השביל המוביל לש1צ1פ 399 1ולכן מבקש לקבל
הקלה דוגמת משפ' ישרוף1
הבקשה – מאושרת פה אחד1

13

משעול  – 114משפ' למפל
רכבי משפ' למפל והדיירים שלו נכנסים דרך משעול  449למגרש האחורי ובכך גורמים
לבעיות בטיחותיות להולכי רגל 1יש לציין שבכל המשעולים בישוב דוגמת משעול זה יש
מחסומים שאינם מאפשרים כניסת רכב ולכן אין סיבה לא להתקין מחסומים גם במשעול זה1
החלטה
ישלח מכתב ללמפל ותינתן לו התראה של שבועיים להתארגן לפני הצבת המחסום בכניסה
לשביל – התקבל ברוב  5בעד . ,נמנע1
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1.0

עידכונים
א 1אולם ספורט – נמסר לי ע"י סגן יו"ר המועצה ואיתי ירושלמי שיש החלטת
מועצה לצאת למכרז תכנון\ביצוע לאולם ספורט בגודל כ .300 -מ"ר והכנת
המכרז בעיצומו1
ב 1בית עלמין – הושגה הסכמה עקרונית בין ראש המועצה לבין ראש עירית
מודיעין לגבי קבורה בבית העלמין מודיעין בימים הקרובים
תתקיים ישיבה עם מנכ"ל העיריה לסגירת הפרטים וחתימת חוזה
בין שתי הרשויות1

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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