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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 יריב אהרון

 שמואל בליץ
 אייל ברייטברט

 יצחק הרטמן
 רפי ברזני 
 יעקב טאוב

 יוסף אופנבכר
 קרן ריצמן

 
 . מאושר פה אחד–אישור פרוטוקול קודם  .2

 
 ר מר מוטי יוגב" בהשתתפות סיו– 2009תוכנית עבודה לשנת  .3

 
מר מוטי יוגב השתתף בישיבה ועידכן לגבי הנושאים שבתחום אחריותו והמתוכננים לביצוע 

 .2009בשנת 
 
 סביבה בטוחה לקרית החינוך .א

 
ה ישוב חשמונאים הינו בין ארבעה ישובים שיש לגבם החלטה ואישור לטפל בסביב

בטוחה באזור קרית החינוך כאשר המועצה תבצע תכנון בעזרת מתכנני כבישים לאתר 
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שטחים שישמשו לחניות וכן תוכנית תנועה שתבטיח סביבה בטוחה והקטנת הפרעות 
 .התנועה למינימום

 .הועד מברך על היוזמה וקיבל החלטה פה אחד לתמוך במהלך
 

 –שדרוג כביש טבעת דרומי  .ב
 

.  את שדרוג כביש הטבעת הדרומי משום שמצבו הטכני ירוד מאודהישוב מבקש להשלים
 .2009מוטי עידכן שהשדרוג אושר לביצוע בשנת 

 
 מקוה .ג
 

 .אנו נמצאים בשלב בחירת קבלן וחתימת חוזה כאשר הביצוע יהיה בשבועות הקרובים
 

 מדידות שטחי מדינה .ד
 

 .ה להזמין מודדיהודה אלקלעי הונח. מוטי אישר המדידות והקצאת תקציב לנושא זה
 

 .הגשנו בקשה למשרד בינוי ושיכון לבניית מועדון קשישים אך בשלב זה לא אושר .ה
 

 :כן העלינו את הנושאים הבאים ובקשנו את טיפולו .ו
 

 .הביוב המאסף של מודיעין עילית' חיבור הישוב למע )1
 שדרוג תחנת סניקת ביוב צפונית )2
 .שדרוג שתי מרכזיות תאורת רחוב בטחון )3
 .ת אולם ספורט לישובקידום בניי )4

 
 :סיכום יתר הנושאים שנדונו .4
 

 . בקשה להפסקת פעילות–מודיעין אזרחי ' חב .א
 

 ואם אפשר 4.2.09 -מודיעין אזרחי מבקשת להפסיק את העבודה בחשמונאים החל מ' חב
 .20% -מוקדם יותר או לחילופין להעלות את שכר העבודה ב

 .בל פה אחד התק–הוחלט לאשר את בקשתם ולפרסם מכרז חדש 
 

 מתקני כושר לפארקים .ב
 

 ₪ 45000 -י המועצה להסדר ההימורים בספורט מתקני כושר בעלות של כ"אושר לנו ע
 .והכנת שטח להצבת המתקנים ₪ 10000 – 8000 -כאשר נדרשת השתתפות הישוב ב
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 החלטה

 
 .אושר פה אחד השתתפות הישוב והתקנת המתקנים

 
  דואר .ג
 

ש ומסתבר "והממונה על הדואר ביו) עובדת דואר(יקי התקיימה פגישה בהשתתפות ר
שלאור הריונה של ריקי לא ניתן להחליפה אך מאידך לא ניתן להמשיך בצורה שהיא 

 .עובדת כיום ולכן הוצע לפצל את התפקיד
 

כאשר ריקי תעבוד בשעות הבוקר במיון וחלוקת הדואר וכן תפתח לקבלת קהל בבוקר 
 .כשעה ביום

 .סף לקבלת קהל בשעות הערב כשעתיים ביום חוץ מיום רביעית נו\ונקלוט עובד
 3באופן זה השירות לתושב ישופר משמעותית במקום שעה אחת ביום הדואר יפתח 

 .שעות
 .ת הוסף\אושר לפרסם מכרז פנימי לעובד

 
 אב בית .ד
 

הועד מאשר קליטת עובד בחצי משרה כאב בית למועדון נוער שמתפקידו לאחזק ולתחזק 
 .ן כולל נקיון שוטףאת המועדו

 
 .אושר פה אחד

 
  2008 מבנה תקציב  .ה
 

הועלתה טענה מצד חלק מהועדות שההכנסות העצמיות מהשתתפות בארועים עובר לסל 
 .הכללי של ההכנסות ולא לשימושם כחלק מתקציב ההוצאות

למרות שמבנה התקציב והאינדקס שהוכתב מהמועצה הינו כפי שהתקציב הוכן הוחלט 
 ולבנות 2008 נגד להעביר את ההכנסות העצמיות לתקציב ההוצאות בשנת 1 בעד 6ברוב 

 . שההכנסות יכנסו לכרטיס הוצאות2009את תקציב 
שיווצר מהחלטה זו יכוסה מהכסף שהתקבל ממודיעין  ₪ 100,000 -הגרעון בסך כ

 .עילית
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 2009צו ארנונה ישוב לשנת  .ו
 

מ לאשרו " מבקש לאשרו בועד ע2008נת  זהה לש2009בשלב זה צו ארנונת ישוב לשנת 
 . הצו מאושר פה אחד– 25.11.08 -במליאת המועצה ב

 
 

 
 

 ב ב ר כ ה        
 

 מוטי רוזיליו       
 מזכיר הישוב       


