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 נוכחים .1

 
 איציק שטיינברג

 בליץ שמואל
 יעקב טאוב

 יצחק הרטמן
 קרן ריצמן

 יוסף אופנבכר

 אייל ברייטברט
 יריב אהרון

 

 נעדרו .2
 

 רפי ברזני

 
 .מאושר פה אחד - קודם אישור פרוטוקול .3
 
 ' לבדוק אם ניתן להוסיף סייר שני בלילה בתקציב חב -סייר נוסף ללילה  .4

 .שמירה שאושר
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 בעוד כשבועיים יגיע יועץ תנועה במסגרת בדיקת סביבה בטוחה במוסדות –יועץ תנועה  .5
 :חינוך ובהזדמנות זו יבדקו הנושאים

 .הכרמל הפיכתו לחד סטרי' רח .א
 .פרים בכיכר השניה ביציאה מכוון גני מודיעיןהוספת במ .ב
 היצהר' הוספת במפר ברח .ג
 .הצורי' בדיקת אין חניה ברח .ד

 

 מזבלה .6
 

ר " סוכם שמר מהודר שמשון יכין מסמך בשם יו–עדיין יש ריח רע מכיוון המזבלה מנעלין 
 .הועד למשרד לאיכות הסביבה

 

 מייער' הסכם עם משפ .7
 

 .לבין הגידור והתביעה המשפטית אינה מקובלתד שגיא לקשור בין החוב "הצעת עו .א
הועד ידון בנושא הגידור והתביעה המשפטית רק לאחר סילוק החוב או לחילופין מתן  .ב

 .י שני ערבים שיחתמו על שטר חוב"ערבות ע
ד שגיא שבכל מקרה לא באחריות הועד המקומי להסדיר נושא התביעה "יובהר לעו .ג

 .והגידור אלא ימליץ בלבד
 .ל פה אחדל התקב"הנ
 

 ועדת דת .8
 

 . בדיון השתתף מר משה סלם–התקיימה פגישה שוטפת עם ועדת דת 
 .מ" ועדת דת מטפלת בנושאים הר–סלם 

 .בימים אלה נמצאים בהכנות לקיום שבע ברכות ביום רביעי הקרוב לבנו של הרב .א
 שנים כשבועיים לפני 28 ברכת החמה החלה כל –מארגנים פעילות ישובית בערב פסח  .ב

 . תהיה הרצאה בנושאכן
 .פעילות אבות ובנים .ג
 הקפות שניות .ד
 .לימוד הושענה רבה וליל שבועות .ה
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 פתרונות קבורה

 
 . אפשרויות5 קיימות - איציק

 
 .בית עלמין של המועצה וניתן לקבור בו ללא בעיות -בנוה צוף  .א 

 . אפשרות לא מעשית בהעדר שטח מתאים–בניית בית עלמין בישוב  .ב
 פתרון העשוי להיות מתאים בגלל הקרבה ובגלל  -ן בחדיד בית עלמי .ג

  .          הסיכוי שמועצת חבל מודיעין תסכים
 קיימת התנגדות עקרונית של עירית מודיעין  -בית עלמין במודיעין  .ד

 .                   לאפשר קבורה רק לתושבי מודיעין
 דישא הספרדית ק' היה לנו הסכם עם חב -הר המנוחות בירושלים  .ה

 חלקות לתקופה ' שהסכימה להקצות מס
 .מוגבלת שבנתיים תמה

 
  עלמין צמוד –דיברתי עם נתנזון ועם מוטי יוגב על האפשרות לבנות בית  -יעקב 

 . הבטיחו לי תשובה בעוד שבוע–הר נבו לכיוון הואדי ' לרח
 .כל הפעילות צריכה לקבל את הגיבוי של נתנזון -יצחק 

 חגי קירשנבוים , ע להקים ועדה שתכלול את החברים ירמי טאובמצי -איציק 
 –ומשה סלם שיבדקו את כל ההיבטים ובעוד חודש ימסרו דיווח לועד 

 .התקבל פה אחד
 

 כניסה לישוב\446כביש  .9
 

 לכיוון הישוב הוחתמה עצומה בדרישה להתקין רמזור 446בשל הסכנה בחציית כביש 

 .לכל הגורמים במועצהו. צ.ע.עצומה זו תועבר למ. בצומת
 . והישוב446לבניית קיר אקוסטי לאורך כביש . צ.ע.כמו כן ישלח מכתב דרישה למ

 
 
 
 

 
 ב ב ר כ ה         
 

 מוטי רוזיליו        
 מזכיר הישוב         
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