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  13 יוניב 30.6 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )13(ישיבה מספר 

  נוכחים:

  משה תמם, מיכה דוד, יואב קליימן והבה, בן חור יצחק, מיקי פינטו, רונן מרסיאנו, יוסי

  נצידת היישוב במליאה: מיכל רוטמן.

  חברת ועדת תכנון: אילנית זלינגר.

  ברה לפיתוח.מוזמן: אלדד בן זמרה, סמנכ"ל הח

  

  סמנכ"ל החל"פ –אלדד בן זמרה 

 64יח"ד ברחוב טופז,  12יח"ד ברחוב ענבר,  32במהלכם נבנו  -  שנים  4 -החברה לפיתוח בונה בנעלה מזה כ
מגרשים נוספים  2-יח"ד בשלב יסודות ו 28ימסרו עד לחודש אוגוסט,  16נמסרו,  16 - קת  יח"ד ברחוב בר

  דורשים טיפול פרטני.

נדרשת הקמת  –יח"ד ישנם עלויות גבוהות שמייקרות את הפרוייקט  54משך רחוב ברקת לצידו השני, עבור ה
קיר תמך מול הבתים ברחוב ענבר וכן הקמת חניות תלויות מצידו הדרומי שכן התקנה מחייבת הקמת חניות 

  בתחומי המגרש.

יח"ד (מטעמי טופוגרפיה) ועוד עתיד  97 -יח"ד שירד ל 110פרוייקט נוסף שנמצא בשלבי תכנון סופיים הינו 
  תכנית הפיתוח תועבר ליישוב בהמשך. –לרדת לאור ניצול שטחים כשטחי ציבור 

הנושא נפתר מול החטיבה  –ישנה כפילות מספרים בין המגרשים בגבעה הישנה לבין החדשה  –כפל מגרשים 
  להתיישבות ע"י הוספת ספרה לחלק מהמגרשים.

  

  ד היישוביו"ר וע –רונן מרסיאנו 

  נדרש להשלים שלט בכניסה לרחוב בדומה לשלטים הקייים בישוב. – שלט לרחוב ברקת
  יש להזמין ע"ח החל"פ. -אלדד 

  
 -הפרוייקט נמצא בשלב תכנון, ניתן להעביר את הפיתוח לחל"פ ע"ח מגרשים שנגרעו מפרוייקט ה–יח"ד  16

  יח"ד. 110
  מוכן לשמוע בהמשך יותר פרטים. –אלדד 

  
נשמח אם החל"פ תסייע ליישוב בהקמת בריכת שחיה, הבריכה תחזק את היישוב ותסייע  – שחיה בריכת

  בשיווקו ברכישת בתים חדשים.
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ככל הנראה בכוונת היישב לפנות לבג"צ ע"מ להסדיר הסוגיה ולהחזיר ליישוב את השטחים  – קו כחול

נייה שכן חלק מהשטחים נלקחו עבור החזרת השטחים תאפשר להגדיל את פרוייקט הב –שנמצאים במחלוקת 
  פיתוח שטחים ציבוריים.

  מעלות התביעה וייסע בקידום התביעה. 50%החל"פ יסייע ב   –אלדד 
  

הנ"ל מתאפשר  –בכוונת היישוב להסב את תשתיות ההשקיה ביישוב להשקיה ממים ממוחזרים   - מחזור מים 
צנרות שיותקנו בפרוייקטים ) אנו מבקשים כי כל הה בצבע סגול (או מערכות טמונותבשימוש בצנרות השקירק 

  הבאים יהיו בצבע סגול (גם אם בשלב ראשוני יחוברו למערכת המים הרגילה).
  יבוצע בהתאם. –אלדד 

  
  יש לדון בנושא עבור הפרוייקטים החדשים שעתידים להבנות. – תמלוגי בניה

  לעומק.מציע לקיים פגישה נוספת מצומצמת יותר לדון בסוגיה  –אלדד 
  
  
  

  שפ"י:יו"ר – בן חור יצחק

ישנם מקומות רבים ביישוב בהם שקעו האבנים המשתלבות שהותקנו כחלק מפרוייקט  – קיעת משתלבותש
  שנים. 3 –האדניות והחניות שבוצע לפני כ 

  יש לתאם מולי בעוד חודש וחצי (לאחר צום הרמאדן) ואדאג לשליחת צוות לביצוע תיקונים. –אלדד 
  יש לבקש מהצוות ה.מחיר עבוד תיקון שקיעות שאינם כתוצאה של הפרוייקט. –רונן 

  
  

  חבר ועד – יואב קליימן

רכב הבטחון מבצע עבודות ליווי רבות עבור פרוייקט הבנייה, יש מקום שהחל"פ יעמיד רכב  – רכב בטחון
  שישמש אותו עבור הליוויים הנדרשים.

  ותר לדון בסוגיה לעומק.מציע לקיים פגישה נוספת מצומצמת י –אלדד 
  
  
  

  חברת ועדת תכנון –אילנית זלינגר 

  בזמנו בוצע תכנון בינוי על הטיילת, יש לציין כי המקום אינו לבניה ומשמש את היישוב באופן פעיל. – טיילת
סוכם כי תבחן האפשרות שהחל"פ יציע חלופה לטיילת וישנם מספר רעיונות כדוגמאת ביצוע טיילת  –אלדד 

  שני של הכביש.מעברו ה
אכן סוכם כי יוגשו הצעות אך היישוב הוא הסמכות להחליט. לנוף יש חשיבות גדולה בטיילת ומיקומה  –רונן 

  בצידו השני של הכביש אינו רלוונטי.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  למען הסביבה והקהילה.למען הסביבה והקהילה.למען הסביבה והקהילה.למען הסביבה והקהילה.    ----    "נעלה בירוק""נעלה בירוק""נעלה בירוק""נעלה בירוק"              

  
  

  08-9247697פקס:           08-9232070טל':           71932ישוב עירוני          ד.נ מודיעין  נעלה

NAHALE@NETVISION.NET                       WWW.NAALE.NET      

  ללא אלדד ואילנית.
  

   יוסי והבה:
  לפרסוםלא  –פניית תושב לסיוע 

  
  טלי לוי. –מוזמנת 

(מתבצעת גביה של ₪  3,000ובהמשך גויסו עוד ₪,  1,000 -בהקמת הקרן סייע ועד היישוב ב –קרן "לב נעלה" 
בחודש מתושבי היישוב) הקרן מסייעת בתחום החינוך ומתיימרת לאפשר לכל ילד שידו אינו משגת לקבל ₪  200

שירותים בתחום (חוגים, פעילויות וכד') כל הכספים מועברים ישירות לספקים ובהתאם להחלטת חברי הקרן. 
₪  1עבוד כל ₪  1ד בנוסף מתבצעת פעילות מול מפעילי החוגים והצהרון כך שלדוגמא "הכוכב הבא" מסבס

שהקרן מסבסד לפעילות בצהרון / קייטנה. כרגע כל הכסף שהיה בקרן נוצל ואנו זקוקים לסיוע נוסף ע"מ 
  להמשיך ולתמוך את ילדי היישוב שנזקקים.

ולהפוך אותה כחלק אינטגראלי מפעילויות היישוב כך שהמודעות אליה תגבר יש להגביר פעילות שווק  רונן:
  ספים.ובהתאם גיוס הכ

  לטובת הקרן.₪  3,000החלטה: מאושרת העברה של 

  

 


