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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 אייל ברייטברט
 יוסף אופנבכר

 יעקב טאוב
 רפי בראזני
 קרן ריצמן

 יצחק הרטמן
 יריב אהרון

 שמואל בליץ
 

 .ן אדמונד חסי–השתתף בחלק מהדיון  .2
 

 . אושר פה אחד–אישור פרוטוקול קודם  .3
 

 עידכונים .4
 

 .איציק עידכן על ההשתלמות של הועדים ונציגי המליאה במעלה החמישה .א
 .15.1.08ט בנימין ביום שלישי "אדמונד עידכן על סיור מח .ב

 :ט הבטיח" המח
 .ם"כ מיוחד לאיזור חשמונאים למניעת מעבר שבחי"הקצאת סד )1
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 .וראות פתיחה באשיבדק נושא שינוי ה )2
 .יבדק עיבוי הגדר בתלתליות )3

 
אייל , בטחון מטעם הישוב ישתתפו אייל בן דוד' ביום חמישי יתקיים סיור יחד עם מח

 .יריב וזרובבל, ברייטברט
 

מוטי מעדכן שיועץ המשפטי הגיש לבית המשפט את כתב התביעה בנושא המקוה  - מקוה .ג
 .דה יפהנעשתה עבו, כתב התביעה מקיף ומשכנע מאוד

 
 

 סיכום הנושאים שנדונו .5
 

  עדכון–איוש ועדות  .א
 

 עודכנו רשימות החברים בועדות השונות )1
לישיבה הקרובה יזומנו ראשי הועדות כאשר המטרה להעביר להם את האני  )2

מאמין של הועד תוך הדגשת הכנת תוכנית עבודה וחלוקת התקציב לשנת 
 . לנושאים השונים2008

 .רב שנתית ולצאת בדרישה מסודרת למועצהאדמונד מבקש לגבש תוכנית  )3
 סוכם שיצחק יגבש רעיון בנושא –הועלה הצורך להקים ועדה אסטרטגית  )4

 .לישיבה הבאה
 

 נושאים לפגישה עם ראש המועצה .ב
 

 :הנושאים שיועלו בפגישה עם ראש המועצה יהיו
 המשך שידרוג כביש טבעת -
 הקמת אולם ספורט -
 קידום בניית המקוה -
 חוןשיפור מרכיבי הבט -
 התחברות לפרוייקט הביוב -
 יחסי גומלין עם גני מודיעין -
 דור המשך -

 
 אשרור המשך העסקת יועץ משפטי .ג
 

 ברויינר\ד יקירביץ" משרדו של עו–הועד מאשר המשך העסקת היועץ המשפטי 
 .באותם התנאים שסוכמו עם הועד הקודם

 . נמנע-1,   בעד– 8ההחלטה התקבלה ברוב 
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 דלקן למכוניות .ד
 

 . התקבל פה אחד–שר התקנת דלקנים למכוניות הישוב הועד מא
 

 פרסום אינפורמציה ישיבות סגורות .ה
 

כמו כן מבקש . איציק מבקש מכל חברי הועד לא לפרסם אינפורמציה מישיבות סגורות
 .שחברי הועד לא יוציאו מכתבים לגורמי חוץ באופן עצמאי שלא דרך המזכירות

 
 היטל פיתוח  .ו
 

ה לגבות את הפרשי היטל הפיתוח בהתאם למדידות הועד הקודם קיבל החלט )1
 .י המועצה ולהחזיר עודף הכסף שאמור להישאר"שבוצעו ע

אנחנו לא צריכים לדון בנושא זה יותר ולא לשנות את ההחלטה כי  )2
המשמעות היא לדרוש את החזר הכסף שהוחזר לתושבים וכן לא נוכל לבצע 

 .את יתרת הפרוייקטים שטרם בוצעו
 

 לארגן פגישה כזו לדון בנושאים משותפים כגון –אש מועצת מודיעין עילית פגישה עם ר .ז
 .תחבורה, שמירה

 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה           
 

 מוטי רוזיליו          
 מזכיר הישוב          


