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.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יעקב טאוב
יצחק הרטמן
אייל ברייטברט
שמואל בליץ
יוסף אופנבכר
רפי ברזני
יריב אהרון

.2

נעדרה
קרן ריצמן

.3

אישור פרוטוקול קודם – אושר פה אחד.

.4

דיון עם סגן ראש המועצה מר מוטי יוגב
התקיים דיון עם מר מוטי לגבי משימות ותוכניות לשנים 2009 – 2010
להלן הנושאים שהועלו בדיון.
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א .שדרוג כביש טבעת דרומי
מר מוטי יוגב מודע להבטחה שהשדרוג יבוצע בשנת  .2009עדיין מקוה שיבוצע בשליש
האחרון של השנה ולכל המאוחר בתחילת .2010
ב .צומת כניסה לישוב
מוטי עידכן שהתכנון במע"צ לגבי הצומת הסתיים כאשר מדובר לבנות מעגל תנועה )כיכר(
עם מעברים להולכי רגל.
העלינו את הבעיות הבטיחותיות העלולים לנבוע מפתרון זה.
לאור נפח התנועה הגדול .ולכן הוצע שנקבל את התכנון ממוטי ונעביר לו את הערותנו והוא
יעבירם למנכ"ל מע"צ בפגישה הקרובה המתוכננת .כמו כן ינסה ללחוץ ע"מ להוציא את
התוכנית לביצוע.
ג .ספריה
הליך התכנון והמכרז לספריה הסתיים ויש קבלן זוכה )חב' מלט( מבקשים לזרז חתימת
חוזה והוצאת צו תחילת עבודה בהקדם  -הובטח לזרז.
ד .מיקום אולם ספורט
הועד מעדיף לבנות את אולם ספורט במתחם קרית החינוך ,הישיבה מתנגדת לכך משום
שעל שטח זה מתכננים בניית פנימיות ומגרש כדורסל נוסף.
בקשנו שתעשה עבודה משותפת ועל דעת הצדדים מבלי לעקוף את הועד כמו כן צריך
לאגד כוחות ואמצעים לבניית אולם ספורט ולכן נראה שמיותר לבזבז כסף על בניית
מגרש כדורסל נוסף.
מוטי הציע לקבוע פגישה או לשוחח בעניין זה עם אבי רואה .כמו כן מוטי מסכים ואינו
רואה שצריכה להיות אפשרות אחרת מאשר עבודה בשיתוף הועד.
ה .שטחי מדינה לתב"ע בישוב
הטיפול מול המנהל לצירוף שטחי מדינה שנמדדו לתב"ע הישוב איטי מידי ומבקשים
לזרזו.
מוטי מוכן לקחת פרוייקטור לעניין זה דוגמת רוני גולדשמידט ע"מ להריץ את הטיפול
וזאת משום שמח' התכנון עמוסה מאוד וקשה להם לטפל מעבר לעבודה השוטפת.
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ו .דרך גישה למגרשי ספורט
העלנו שוב את נושא דרך הגישה למגרשי כדורסל שבוטלה עקב בניית הכיתות תוך
הדגשת חשיבותה וחיוניותה וזאת ע"מ לתת פתרון לרכבי הצלה מחד ומאידך לאפשר
קיום אירועים במגרש.
אנו עומדים על כך שתסלל דרך עוקפת או לחילופין להשאיר את הדרך הקיימת רק
למעבר רכב הצלה.
סוכם שמוטי יבדוק את האפשרות לשנות את תוכנית הפיתוח ע"מ להשאיר את הדרך.
ז .קו בזק
המועצה החליטה משום מה להניח שרוולים לקו בזק למרות שקו זה נפגע ע"י הקבלן
שידע על קיומו.
אנחנו מתנגדים להניח את הקו החדש במדרכה משתי סיבות עיקריות.
במדרכה עובר צינור ראשי של מקורות " 12גבוה מאוד ויש סכנה לפגוע בו.
(1
במדרכה זו השקענו הרבה כסף )בניית קיר ,ערוגות ריצוף(.
(2
מציעים להניח את הקו בין שתי הקירות – סוכם שהנושא יבדק ע"י מהנדס המועצה וצחי.
ח .שילוט ותמרור
הישוב השקיע כ ₪ 20000 -בתמרור ומעל  ₪ 50000בשילוט רחובות מבקשים לקבל
השתתפות.
מוטי – להעביר את החשבוניות למני שיבדוק במגמה חיובית השתתפות מתקציב תחבורה.
ט .ביוב – התחברות למאסף מודיעין
יש המלצות של הדרגים המקצועיים לחבר את הישוב למאסף מודיעין עילית.
מוטי מציע להעלות גם נושא זה בפגישה עם אבי רואה.
י .מרכיבי בטחון
הועלו מס' בעיות הקשורות למרכיבי בטחון שלא טופלו תקופה ארוכה.
הוחלט לקיים סיור בראשות סגן יו"ר המועצה ,מנהל מח' בטחון ונציג חברה לפיתוח.
אחריות לקביעת לו"ז לסיור – סיו"ר המועצה.

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

יא .פגישה עם אבי רואה
מוטי ממליץ לקיים פגישה עם אבי רואה בשני נושאים
ממשק ישוב – ישיבה בעיקר בכל הקשור לבינוי והמשך פיתוח קרית החינוך.
(1
התחברות למאסף ביוב איזורי )מודיעין עילית(.
(2
.5

בטחון
השתתף דרור – סגן רבש"צ
לפני כחודש הוספנו סיור נוסף שמטרתו לסייר בתוך הישוב למניעת ונדליזם ואלימות.
איציק רוקח העלה רעיון לצרף לסיור זה איש משמר אזרחי.
דרור – הסיור הוכיח את עצמו וצמצם באופן משמעותי פעילות לא רצויה הרעיון לצרף
איש משמר אזרחי מבורך.

.6

מקוה יונתי – התקבלה חוו"ד משפטית שלא ניתן להשתתף באחזקת המקוה לאור זאת
שהמקוה נבנה שלא בהיתר – ניתנה תשובה למשפ' יונתי.

.7

במהלך חודש אוגסט תהיה פגרה ולא יתקיימו ישיבות ועד.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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