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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 אופנבכר יוסף
 אייל ברייטברט
 יצחק הרטמן

 קרן ריצמן
 נאוה גלבנד
 יעקב טאוב
 יריב אהרון

 

 נעדר .2
 

 רפי ברזני 
 

 . מאושר פה אחד– פרוטוקול קודם .3
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 סיכום הנושאים שנדונו .4
 
 

 246מגרש  .א
 

רמת מודיעים ' י חב" כפי שהוגשה ע246ע למגרש "הועד מאשר את שינוי תוכנית תב

 . י הגורמים המקצועיים"מותנה בפתרון נאות לחניות המאושרות ע
 

 . פה אחד–התקבל 
 

 אולם ספורט .ב
 

 יועדת לגוש אדומים אך מאחר ואינם  יש הקצאת אולם ספורט ממפעל הפיס המ–איציק 
 . מוכנים מבחינת מיקום יש סיכוי שאנו נקבל את ההקצאה

 -מאחר וישיבת נר. אנחנו מאוד מעונינים לבנות את האולם באיזור קרית החינוך
 י "תמיד עומדת על כך לשמור שטחים לבניית מבנה פנימיות בעתיד הוחלט ע

 פשרויות העמדת המבנים באיזור קרית המועצה לבצע בדיקה אדריכלית שיבדוק א
 .החינוך

 
  הישיבה תכננה לבנות מגרש פתוח מיתרות תקציב בינוי באיזור חדר אוכל –משה סלם 

 .ישן
 הישוב מתנגד לכך משום שבניית מגרש זה תסתום את הגולל לבניית אולם

 .ספורט
  שיגודרמוכנה לכך בתנאי,       הוצע לישיבה לקבל אחד מהמגרשים הקיימים   

 .      לטובת הישיבה

 .     נושא אולם ספורט נדון בועדת ישובים-אדמונד 
        החלטה קודמת הינה הקצאת האולם הראשון לגוש אדומים מאחר ובשלב זה  

 אינם מוכנים החליט ראש המועצה לבצע תיכנון מקביל לגוש אמונים 
 .ולחשמונאים ומי שיהיה מוכן יקבל את ההקצאה

  מותנה 246ע למגרש "המועצה היום אושר עקרונית שינוי תבבישיבת 
 .באישור הועד

 
 החלטה

 
הישוב מאשר רשת בטחון לביצוע עבודת תכנון ראשוני לבדיקת  .1

י רוני גולדשמידט "פנימיות ע\אולם ספורט, העמדה בקרית החינוך
 . נגד– 1,  בעד7התקבל ברוב  ₪ 12000בסך 

גרש ספורט פתוח נוסף ידון המשך דיון בבקשת הישיבה לבניית מ .2

 .לאחר סיום העבודה של רוני גולדשמידט
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 חתונה בבית מדרש הישיבה  .ג
 

 .התקבלה בקשה לאפשר קיום חתונה בבית המדרש לזוג שאין לו אמצעיים כספיים
 .ב"הועד אינו מתנגד בכפוף לאישור ראש הישיבה לתנאים במכתב הרצ

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה        
 

 ליומוטי רוזי       
   מזכיר הישוב       

 
 

 


