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.1

נוכחים
שטיינברג איציק
הרטמן יצחק
יריב אהרון
אופנבכר יוסף
בליץ שמואל
רפי בראזני
יעקב טאוב
קרן ריצמן

.2

נעדר
אייל ברייטברט

.3

סיכום הנושאים שנדונו
א .דיון עם ועדת תרבות
השתתפו מועדת תרבות :יעקב בן דרור ,ציונה שרוני ,קייזר גדעון ,בריינה הרטמן.
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חגיגות יום העצמאות ו 60-שנה למדינה.
הועלה רעיון להשאיר את התוכנית המסורתית לערב יום העצמאות
בן דרור -
ולהוסיף חגיגות ביום העצמאות שיכללו מדרחוב בין שתי הכיכרות עם
כל מיני מיצגים ,דוכני אוכל ,הקרנה על מסכים גדולים ,להטוטני רחוב
וכו' .כמובן שנשלב את נוער בעשייה ובארגון.
צריך להחזיר את המוקד לערב העצמאות משום שלמחרת רוב התושבים
גידי -
עסוקים באירועים פרטיים.
יש רעיון לשתף את כל תושבי הישוב.
לעשות מצעד בין שתי הכיכרות לפי קבוצות גיל ולפי נושאים.
צריך לקבל החלטה על אחת משתי האפשרויות:
איציק -
א .להמשיך במתכונת הקיימת ולרכז את כל החגיגות בערב יום העצמאות.
ב .לקיים בערב יום העצמאות בעיקר את הטקסים ולמחרת לקיים את
החגיגות כפי הצעתו של יעקב בן דרור.
הרעיון של המצעד יכול להיות יפה אך צריך להגדיר לכל קבוצה את הנושא.
מוטי -
 אני צופה בעיות טכניות בקיום האירועים בין שתי הכיכרות אומנם הכל ניתןלפתרון אך סביר להניח שהעלות תייקר את החגיגות.
ההצעה מבורכת השינוי יפה.
יריב -
כדאי שהמופע המרכזי יהיה תחילת הערב.
יוסף -
אם הבעיות הטכניות יפתרו הרעיון טוב.
רפי -
בעד
יעקב -
בעד
שמואל -
הרעיון טוב למרות שאני חושבת שהאנשים מצפים לטקס המסורתי.
קרן -
צריך לחשוב עוד הפעם אם רוצים לעשות שינוי במסורת.
יצחק -
הנושא לא סוכם ולא התקיימה הצבעה ,ימשיך לדון בועדת תרבות ולאחר שתגובש התוכנית תובא
לאישור הועד.
ב .בניין כיתות – ישיבת נר תמיד.
משה סלם הציג מצגת של בניין הכיתות המתוכנן על שלוש שלביו נכון לעכשיו יש אישור
לבניית שלב א'+ב'.
היה מכרז ונבחר קבלן אך יש בעיה משפטית שכנראה תחייב הוצאת מכרז חדש ע"י
המועצה.
מהמצגת עולה שלא ניתן פתרון מספיק ומתאים לבעיות חנייה.
הוחלט – לבדוק את נושא החניות עם נחום גבאי ואם קיבל את אישורו.
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ג .אישור פרוטוקול קודם – אושר פה אחד.
ד .היטל פיתוח – בישיבה הקרובה יוגש פילוח הכנסות והוצאות וכן חובות לפי סכומים
וללא פרטים אישיים.
ה .מכרז פינוי אשפה
הקבלן המפנה ג.א.ן תברואה הודיע שלא זכה במכרז במודיעין עילית ולכן לא כדאי לו
להמשיך לפנות בישוב חשמונאים ומבקש להעביר את הפינוי לקבלן שזכה במודיעין
עילית )מיה(.
הנושא נבדק עם היועץ המשפטי ולדעתה להעביר ללא מכרז וניתן אף לדרוש מהקבלן
להמשיך לעבוד עד תום החוזה ב -דצמ' .2008
החלטה
לדרוש מהקבלן להמשיך לעבוד עד שיבחר קבלן אחר במכרז – התקבל פה אחד.
ו .הפגישה עם ראש המועצה תהיה ב.9.3.08 -
ז .המשפט שהתנהל עם  4משפחות מהישוב בנושא היטל הפיתוח הסתיים וכולם חוייבו
בתשלום ההיטל וכן הוצאות משפט.
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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