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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 22
מיום ראשון ,כג אב 24.8.08 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
אייל ברייטברט
יוסף אופנבכר
בליץ שמואל
יריב אהרון
יעקב טאוב
קרן ריצמן
רפי ברזני
הרטמן יצחק – הצטרף לאחר הדיון בנושא הראשון.

.2

אישור פרוטוקול קודם – אושר פה אחד – לתקן שיצחק הרטמן וקרן ריצמן לא ישתתפו בדיון
בנושא המקוה.

.3

סיכום הנושאים שנדונו:
א .שמירת אתרי בניה
התקיימה פגישה עם המחט ב 14.8.08 -ובה השתתפו :ק .הגמ"ר ,איציק ,מוטי,
הרבש"צ.
המח"ט חזר בו מהסכמתו לשמירה מרחבית ועומד בתוקף על כך שתהיה שמירה בכל אתר
בנייה וזאת לאור הערכות בטחוניות שאינו מוכן לקחת סיכון כל שהוא בתקופת בניית
הגדר.
על סמך פגישה זו הוציא ק .הגמר מסמך כולל הנחיות וקרטריונים לשומרים שיועסקו
במשימה זו.
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יריב – כיועץ משפטי של חברה העוסקת בבניה אני רואה שיש מספר בעיות משפטיות
כגון -:האם לצבא יש הסמכות לקבוע נוהלים אלה?
האם הצבא פועל בכל הישובים באותם קרטריונים?
מה פתאום הצבא מתעסק עם נושא ביטוח?
בגלל היותי חבר ועד ויש חשש לניגוד אינטרסים אני לא אפעל משפטית בענין זה
אך אנו צפויים לתביעות משפטיות.
יוסף  -אני לא מתרשם מהמסמך של קצין הגמ"ר ,ולדעתי הקרטריונים המופיעים במסמך זה הם
תוצאה של הפגישה שהייתה בין הישוב למח"ט.
איציק  -מציע לקבל את החלטת הצבא ככתבה וכלשונה ואם יהיה צורך להתמודד משפטית
נתמודד.
ההחלטה התקבלה פה אחד – יריב לא השתתף בהצבעה.
ב .מקוה
מוטי – חומר למכרז הועבר לבדיקת הפיקוח.
לאחר הערות הפיקוח ותיקונים הועבר החומר למועצה לבדיקת מח' גזברות,
ביצוע ויועץ משפטי.
התכנון לפרסם מכרז בשבוע החל ב 7 -ספט'\.08
סטיב – דיבר עם בן דרור לגבי הכסף שנתרם למקוה דרך בי"כ הרימון ,הנושא מטופל
ע"י פז אבישי שצריך להעביר רשימת התורמים וסך הכסף שהצטבר.
סטיב ממשיך במסע איסוף תרומות למקוה.
איציק  -דיבר שוב עם חמיו של חגי קירשנבוים לגבי התרומה שהובטחה .הבטיח בשובו
מחו"ל תהיה פגישה עם איציק ובה יסכמו את העניין.
ג .פיתוח – עדכון
-

עבודות הפיתוח בכיכר השניה ובשצ"פ ליד מרכז המסחרי הסתיימו.
כרגע עובדים בשצ"פ מול הישיבה.
לאחר שנת השמיטה ימשכו עבודות הגינון באתרים הנ"ל וכן השלמת שתילת
עצים וצמחים ביתר הגינות.
ועדת פיתוח מתבקשת לסכם את תוכנית העבודה לשנה הבאה.
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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