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לכבוד
חברי הועד
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.2

נוכחים
איציק שטיינברג
דב גילאור
חני טבק
יריב אהרון
פנינית חברוני
יואל ליפשיץ

.1

נעדרו
אייל ברייטברט
ציונה שרוני
חגי תם

.3

תרומות למקווה
השתתף יוסף אופנבכר
יוסף מבקש למנות חבר ועד במקומו שימשיך בטיפול בגיוס התרומות למקווה מהאנשים
שהתחייבו לכך.
כמו כן מבקש לשלוח מכתבי תודה לתורמים ול.ONE ISRAEL -
סוכם שדב יחליף את יוסף וכן ישלחו מכתבי תודה.
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.4

מכרז פינוי אשפה
איציק הציג את תוצאות המכרז לפינוי אשפה והסיכום של ועדת מכרזים מול חב' מאיה.
הועד מאשר פה אחד את הסיכום הרצ"ב.

.5

דיון עם ועדת בטחון
השתתפו:
יוסי -

יוסי גבאי – יו"ר הועדה.
זרובבל שרעבי – רבש"צ.
הנושאים המטופלים ע"י ועדת בטחון-:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

גניבות ,פריצות לבתים וונדליזם.
מיגון מוסדות ציבור נגד טילים – כיצד מתמודדים מול איום זה.
יאיר חברוני יוזם שת"פ עם המשטרה במגמה להגביר את הבטחון האישי.
פיקוח על עובדים פלסטינים בישוב.
חב' שמירה.
גיבוש צוות חירום ישובי ואימונו.
שכלול השימוש במצלמות והוספת מצלמות חדשות.
כיבוי אש – רכישת גרור או סגירת רכב בטחון וציודו בציוד כיבוי אש
שיתן מענה ראשוני לכיבוי שריפות.

זרובבל – לפני כחודש הייתה פריצה ב 9 -בתים בגני מודיעין הפורצים טרם נתפסו.
 תושבי גני מודיעין יזמו כנס להגברת הבטחון האישי ובעקבותיו יש שמירת תושביםמתנדבים מידי לילה.
איציק  -מבקש לזרז התקנת המצלמות החדשות.
.6

מייל ישובי
דב ופנינית יבדקו אפשרות לפתוח מייל ישובי לצורך העברת מידע והודעות לתושבים כגון
סגירת מים ,אירועים ישוביים ,אירועים חריגים וכו' – התקבל פה אחד.
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 .7עידכונים
א.

ישיבה תורה מאמש
איציק  -לפני כחצי שנה בעקבות תלונות מתושבים התקיימה פגישה עם ראש
הישיבה ובה עידכן ראש הישיבה שלקראת סוף השנה הם מתכוונים
לעזוב.
פגישה נוספת התקיימה לפני כשלוש שבועות ובה חזר על הצהרה זו
ובקשו שלכל המאוחר עד ראש חודש חשון יעזבו.
מאחר וראש הישיבה הצהיר על עזיבתם ומאידך לא ניתן לקיים מוסד
חינוכי בבית מגורים אין מקום למכתבים המופצים ע"י התושבים ואין
טעם לבקשתם להופיע בפני הועד.

ב.

גן "אודליה"
התקיימה פגישה עם מנכ"ל מכירות חב' פיברן ומר תורג'מן שמעון לגבי מתקנים
בגן בש.צ.פ הצמוד לרח' הדגן והסבת שמו ע"ש אודליה ז"ל עפ"י אומדן עלויות
למתקנים ,תאורה ,תוספת גינון וריהוט גן העלות עשויה להגיע לכ.₪ 011111 -
שמעון בודק מה הסכום שיוכל לגייס כתרומה כאשר הערכה הינה בין 311 -301
אש"ח.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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