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ועד – -3474

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 56
מיום ראשון ,טו תמוז27.6.10 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יצחק הרטמן
נאוה גלבנד
אייל ברייטברט
רפי ברזני
יריב אהרון
יעקב טאוב

.2

נעדרו
קרן ריצמן
יוסף אופנבכר

.3

אישור פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.4

מגורי בנות שירות
בשלב זה יש שתי בנות שירות תקן שלישי טרם אוייש.
האגודה מקציבה כ ₪ 300 -לחודש לבת עבור מגורים ולכן מבקשת שהישוב ישתתף בשכ"ד
לבנות.

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

החלטה
להשתתף בסך  ₪ 12000לשנת תשע"א מקורות מימון.
 ₪ 3000ועדת חינוך מתקציב 2010
 ₪ 3000ועדת נוער מתקציב 2010
2011
 ₪ 6000מהועד מתקציב
התקבל פה אחד.
.5

התחייבויות כספיות – ועדת נוער
הועד מאשר את התחייבויות ועדת נוער כדלקמן
א .רכזת שבט "נחשון" – הישוב משתתף בסך  ₪ 6000בעלות הרכזת אפרת קניסבכר
מתקציב ועדת נוער כאשר בנ"ע הוא המעביד.
ב .תוכנית קיץ לנוער
לאור כמות הנרשמים לפעילות הקיץ הוחלט להעסיק פרוייקטור שירכז את הפעילות
ויוציאה לפועל.
נבחר אברמי גרוס ושכרו יהיה  ₪ 7000ברוטו.
אושר פה אחד.

.6

מכרז למנקה למקווה
מאושר לצאת למכרז מנקה\אחזקת למקווה.

.7

בית משפ' ג'יקובס דוד ודבי
בית משפ' ג'יקובס הבנוי במגרש  197חורג לשצ"פ .196
כמו כן הבית חורג מקוי בניין.
מבקש אישור הועד לקבלת היתר בנייה בכפוף להחזרת השטח הציבורי ע"י בניית קיר בגבול
המגרש והריסת הקיר הקיים.
החלטה
מאושר פה אחד )יריב לא השתתף בהצבעה משום שמייצג את ג'יקובס(
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.8

עסקים בבתים פרטיים
הוגשה בקשה ע"י משפ' בלוך לאשר את בריכת השחיה בביתו ללימוד שחייה ומתן רישוי
עסק.
החלטה
הועד מאשרר החלטות קודמות בנושא שאינו מאשר עסקים בבתים פרטיים.
התקבל – פה אחד )איציק לא השתתף בדיון(

.9

שינוי ת.ב.ע נקודתית מגרש 353
 התקבלה בקשה לשינוי ת.ב.ע .נקודתית למגרש  353ולהפכו למגרש דומשפחתי.
 המועצה תומכת בבקשה זו אך מבקשת את עמדת הועד בנושא. התקיים דיון ארוך בעניין שבסופו הוחלט לאשר את הבקשה בכפוף לביצועהליך מסודר לשינוי התב"ע ע"י בעל המגרש עפ"י הנחיות מחלקת תכנון
במועצה\מהנדס המועצה.
ההחלטה התקבלה ברוב  – 6בעד – 1 ,נמנע.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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