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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 42
מיום ראשון ,יז אלול6.9.09 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יוסף אופנבכר
יעקב טאוב
אייל ברייטברט
יצחק הרטמן
רפי ברזני
יריב אהרון

.2

נעדרו
ריצמן קרן
שמואל בליץ

.3

פרוטוקול קודם – אושר פה אחד.
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.4

עורכת עיתון
א .הועד נפרד בתודה מגב' שרה טאניס שערכה את העיתון בארבע השנים האחרונות ובקשה
לפרוש.
ב .את תפקיד העריכה ימלאו גב' תמר קירשנבאום וגב' אתי דביר.
גב' שרה בר תסייע בידן – מאחלים לכל העוסקות במלאכה הצלחה.

.5

מחסן בי"כ נתיב אור
בית הכנסת בנה מחסן צמוד לבית הכנסת בחצר אחורית ללא קבלת אישור מגורם כלשהוא.
מאחר ומחסן זה סותם למעשה את החצר האחורית ומהווה מכשול לילדים הוחלט להוציא
מכתב למועצה ולדרוש פירוקו.

.6

רכז נוער
א .הועד מאמץ המלצת הועדה לבחירת רכז נוער ומאשר פה אחד בחירתו של ליאור רגב
כרכז נוער ומאחלים לו הצלחה.
ליאור הציג עצמו בפני חברי הועד.

.7

תקציב בנ"ע
אושר פה אחד להעביר סך  ₪ 10,000מסעיף שכר רכז נוער לתקציב בנ"ע.

.8

היטל בצורת
התקבלה חוו"ד משפטית ממחלקה משפטית של המנהל האזרחי שאין לגבות בשלב זה היטל
הבצורת עד לאישור החוק ע"י אלוף הפיקוד והחלתו ביהודה ושומרון – ישלח מכתב עדכון
לתושבים.

.9

שיטת חימום מקוה
בכפוף למכתב של המועצה הדתית המאשרת חימום המקוה באמצעות משאבות חום וכן מה
השתתפות המועצה בהוצאה מאושר פה אחד .שינוי מחימום באמצעות גז למשאבות חום.

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

.10

קו בזק
במידה ותהיה המלצה או דרישה של חב' בזק להעביר שרוולים חדשים במקום השרוולים
שנפגעו ע"י קבלן הישיבה המקום להנחתם יהיה בין שני הקירות לאורך רח' מוריה סמוך
לישיבה ולא במדרכה וזאת לאור ההשקעה הכספית הגדולה במדרכה וצינור ראשי של
מקורות שעובר בה – התקבל פה אחד.

.11

תכנון רח' הדגן וש.צ.פ212 .
מאושר עד  ₪ 20,000שכ"ט לאדריכל עבור תכנון פיתוח רח' הדגן והשצ"פ מעליו וכן
שצ"פ .212

.12

לאחר ניקוי מגרש  294מפסולת בניה תבנה גדר רשת לאורכו.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

