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.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יוסף אופנבכר
יריב אהרון
יעקב טאוב
שמואל בליץ
יצחק הרטמן
קרן ריפמן

.2

נעדרו
אייל ברייטברט
רפי בראזני

.3

שמירת אתרי בניה
איציק  -היה מו"מ ארוך עם הצבא.
יש הסכמה עקרונית לתוכנית שמירה באתרי בניה עפ"י המכתב הרצ"ב.
יצחק – מציע ששמירת אתרי בניה תנוהל כסל סגור ואחת לחצי שנה יוגש דו"ח לחברי הועד.
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כמו כן הצלחת תוכנית זו תלויה בפרטים לישום התוכנית וצריך להוציא מכתב עדכון
לתושבים שירגיע אותם.
נוהל זה צריך להיות תקף עד גמר גדר הפרדה ואז לבצע דיון חוזר לאור התנאים
אציק -
החדשים שיהיו בשטח.
חשוב לנו לדעת כיצד שולטים על כל העובדים הנכנסים.
יוסף -
צריך לקחת רכב קטן.
יעקב -
בן דוד – לא להתחיל בתוכניות לפני שמקבלים אישור רשמי מהצבא.
מצטרפת לדברי אייל בן דוד.
קרן -
צריך בעל הבית על השומרים ופיקוח עליהם.
סטיב -
צריך לחשוב על כך שנוצרים יחסי חברות בין העובדים לשומרים דבר הפוגע
יריב –
באיכות השמירה.
מציע הצעת החלטה כדלהלן:
איציק -
הועד מחליט עקרונית לקיים את החלטות הצבא להציב בכל אתר
(1
שומר של חב' שמירה שיאושר ע"י הרבש"צ.
לחילופין קבלנו אישור מהצבא לביצוע שמירה מרחבית ע"י 6
(2
שומרים נוספים ועוד שני כלי רכב שעלותם תמומן ע"י הבונים
בסך  ₪ 2800לחודש לכל אתר בנייה.
סיכום זה נתון לשינויים לאור הנחיות הצבא או שינוי בכמות
(3
האתרים.
בכל עת קיימת האפשרות שהצבא יבטל אופציה זו ויחזור לנוהל
(4
המקורי של שמירה צמודה לכל אתר.
תחילת ישום התוכנית מ 24.8.08 -ועבור חודש אוג' יגבה 1\4
(5
מהסכום.
תוקם ועדה בהרכב אייל בן דוד ,יצחק הרטמן ,יעקב טאוב ,והח"מ
(6
ומטרתה לסכם את הפרטים להפעלת התוכנית.
תקציב שמירת אתרי שמירה ינוהל כסל סגור.
(7
התקבל פה אחד

ב.

מקוה

מוטי  -תוכניות למקוה  +כתב כמויות  +חומר למכרז מוכן והועבר לעיון
ובדיקת המפקח.
המטרה לעמוד בלו"ז הר"מ.
גמר בדיקת החומר ותיקון הערות עד 24.8.08
(1
פרסום המכרז ע"י המועצה עד 2.9.08
(2
סיור קבלנים ב8.9.08 -
(3
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(4
(5

פתיחת מכרז וקביעת קבלן זוכה ב22.9.08 -
צו התחלת עבודה ב22.10.08 -

-

ע"מ להוזיל את עלויות הבינוי והפיתוח הוחלט
להוציא מכרז ללא סעיפי פיתוח וגינון
(1
חיפוי אבן לבדוק קבלת מחירים בשתי אפשרויות
(2
עבור אבן חברון ועבור אבן בירזית.
התקבל פה אחד – יצחק וקרן לא השתתפו בהצבעה.
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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