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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 61
מיום ראשון ,יד כסלו ,תשע"א

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
אייל ברייטברט
יעקב טאוב
יצחק הרטמן
נאוה גלבנד
רפי ברזני
יוסף אופנבכר
קרן ריצמן
יריב אהרון

.2

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.3

נקודת משטרה – לבקשת המשטרה להפעיל את נקודת המשטרה למשך חצי שנה הקרובה עד
לבניית נקודת משטרה במחסום נעלין.
הועד קיים דיון בנושא.
הועד מבקש להפעיל את הנקודה תוך נקיטת אמצעים לביצוע פעילות
הכרחית ,לצמצם למינימום הבאת עצורים אזוקים ופעילות מינימלית
הכרחית בשבתות וחגים תוך התחשבות ברגישות התושבים.
מפקד התחנה התחייב טלפונית במהלך הדיון שבשבתות וחגים לא יבוצעו
חקירות ולא יובאו עצורים כלל.
אושר פה אחד.

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

מיקום אולם ספורט

.4

א.
ב.
ג.
ד.

הנסיון לשיתוף פעולה בין ישיבת נר תמיד לבי"ס ממ"ד לשימוש במגרשי כדורסל
הקיימים לא הצליח ולכן אין מנוס מבניית מגרש פתוח נוסף עבור ישיבת נר תמיד.
לאור זאת הועד החליט לאמץ את התוכנית שהכין רוני גולדשמידט לבניית מגרש כדורסל
עבור הישיבה ובניית אולם הספורט בשטח קרית החינוך.
חניות לאולם הספורט יבנו במשולש הפנוי ואין צורך לבצע החלפת מגרשים עם חברת
רמת מודיעים.
המשמעות מהחלטה זו שלא ישאר מקום לבניית מבנה לפנימייה ויצטרכו למצוא מקום
חלופי כגון קומה נוספת מעל בית המדרש או לוותר לחלוטין על רעיון הפנימיות.
ההחלטה התקבלה פה אחד.

תקציב 2011

.5

נמשך הדיון בתקציב  2011שהחל בישיבה הקודמת
 הצעת תקציב לועדות- :א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(
ח(
ט(
י(
יא(
יב(

ועדת בטחון -
ועדת נוער -
ועדת שפע -
ועדת ספורט -
ועדת תרבות -
ועדת חינוך -
ועדת דת -
עיתון -
שיפוץ משחקייה -
תוספת שכר -
ספריה -
מצלמות -
סה"כ

₪ 3000
 + ₪ 55000הכנסות עצמיות מוערך ב₪ 70000 -
₪ 50000
₪ 50000
 + ₪ 52000הכנסות עצמיות מוערך ב.₪ 30000 -
₪ 25000
₪ 18000
₪ 20000
₪ 20000
₪ 55000
₪ 15000
₪ 100,000
₪ 463,000
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החלטות
.1
.2
.3

אגרת שמירה תועלה ל ₪ 120 -לחודש החל מינואר .2011
תקציב לועדות – .₪ 463,000
סה"כ תקציב לשנת  – 2011כ 7.5 -מיליון .₪
התקציב אושר פה אחד

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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