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.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יצחק הרטמן
יעקב טאוב
שמואל בליץ
יריב אהרון
רפי בראזני
אייל ברייטברט

.2

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.3

סיכום נושאים שנדונו
א .גדר הפרדה  -השתתף אייל בן דוד.
ביום חמישי  12.6.08התקיימה ישיבת ועדת בטחון בהשתתפות המג"ד וקצין הגמ"ר.
לטענת המג"ד אין צורך בהקפצת כיתת כוננות במקרה של הפגנות פלסטינים נגד גדר
ההפרדה .הצבא נמצא בשליטה מלאה.
סוכם שאיציק יפיץ מכתב הרגעה לתושבים ובו תפורט פעילות הצבא והתנהגות
התושבים.
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ב .רכז נוער
התקיימו ראיונות ל 4 -מועמדים בפני נציגי ועדת נוער ,חברי ועד ודורון גלבוע
מהמתנ"ס.
בועדה זו שום מועמד לא נבחר ולכן הוצעו שתי הצעות
להעסיק אחת מהבנות )איילת שטרית( לתקופת הקיץ.
(1
לבחור אחד משני המועמדים אטיאס יהודה או אבישי כהן.
(2
סוכם לקיים ראיון נוסף לשני המועמדים במגמה לבחור אחד לתקופת נסיון של
 3-2חודשים החל מ .1.7.08 -בראיון ישתתפו מטעם הועד :איציק ,יריב ,יעקב,
אייל וקרן .כמו כן יזומנו נציגי ועדת נוער ודורון מהמתנ"ס.
ג .דואר
בהמשך לעידכון מישיבה קודמת והפגישה שהייתה ברשות הדואר נדרש לקבל החלטה
לגבי התוספת שיש לשלם למפעיל שיבחר ע"י הישוב וזאת ע"מ לשפר את השרות
לתושבים ולשפר את חזות המקום .הוצע להוסיף  ₪ 1500עלות לישוב – התקבל פה
אחד.
ד .תקציב 2008
הוצגה טבלת מעקב הוצאות בחתך ועדות עד  – 1.6.08רצ"ב הטבלה.
מהטבלה עולה שתקציב ועדת תרבות נמצא בגרעון לאור הוצאות יום העצמאות ולכן אין
אפשרות להמשך פעילות עד סוף שנה.
כמו כן תקציב העיתון נגמר )היה צפוי מראש(.
צפויה בעיה גם בתקציב ועדת בטחון.
החלטה
להקצות ע"ח רזרבה תקציבית
 ₪ 25000לועדת תרבות.
 ₪ 5000לעיתון
התקבל פה אחד.
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ה .מקוה
מוטי – הגשנו את כל המסמכים הנדרשים למקוה לקבלת היתר בנייה .ההיתר צפוי
להתקבל לקראת סוף השבוע.
ע"מ לזרז את הביצוע הועד מעדיף שהמכרז יוצא ע"י הישוב.
התקבל פה אחד.
יריב עידכן על פגישה שהיתה בנושא שינויים למקוה ובה השתתפו ,איציק ,יריב ,יצחק,
יקי הימלפרב.
יריב – עדיין אנו בדעה שצריך להמשיך עפ"י התוכנית הקיימת ולא להוציא כספים
נוספים ובמיוחד לא להפסיד זמן ,להערכתנו הכנת תוכנית חדשה עלולה לגזול זמן
כזה שתגמר לנו הארכה שקבלנו ממשרד הדתות ואין שום ערובה שנקבל ארכה
נוספת ואנו עלולים להישאר בסופו של דבר ללא מקוה.
למרות זאת עפ"י הצעתו של יקי הסכמנו שיצחק יבדוק עם האדריכל הכנת סקיצה
ראשונית ע"מ לבדוק את ההבדלים בין התוכנית ואם תאושר סקיצה זאת על
האדריכל להתחייב לקבל היתר בניה תוך  3חודשים ורק לאחר מכן יקבל תשלום
עבור עבודתו.
יצחק -הצעה זו כנראה לא מעשית והכוונה היא לטרפד את השינויים.
שבוע שעבר ישבנו עם האדריכל כשעתיים כי לפני כן לא התפנה מסיבות אישיות.
בנוסף לשיחה עם חגי אני מבקש להוסיף שהשינויים אשר האדריכל מציע הם
להתאים את התוכניות למגרש ולנצל את היתרונות הטופוגרפיים של המגרש
בהתאם לצורכי הישוב.
הצעת יריב לתשלום בסוף התכנון לא הייתה מקובלת עלי ואין שום בעל מקצוע
שמוכן לעבוד בצורה זאת לא רו"ח ולא עו"ד .הצעתי הייתה להשאיר חלק גדול
לסוף התהליך.
איציק – יש החלטת ועד ואנו צריכים להיצמד אליה.
לא מעשי שהאדריכל יספיק להכין תוכנית חדשה ולקבל היתר בניה ב 3 -חודשים
וקיימת סכנה גדולה שנפסיד את הכסף.
מבקש מיצחק שיחדול מהרעיון ולהתיישר עפ"י החלטת הועד.
ואם אינו יכול לחיות עם החלטה זו להפסיק את הטיפול בנושא המקוה.
כמו כן מבקש מיצחק לא לעשות פעולה כלשהיא העלולה לטרפד תורמים או
להביא לפגיעה במקוה.
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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