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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 10
מיום רביעי ,כא אדר א'27.2.08 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
רפי ברזני
שמואל בליץ
יצחק הרטמן
אהרון יריב
יוסף אופנבכר
יעקב טאוב

.2

נעדרו
אייל ברייטברט
קרן ריצמן

.3

אישור פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.4

סיכום הנושאים שנדונו

א.

מקווה
בהשתתפות עו"ד אלעזר יקירביץ.

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

 אלעזר סקר את ההשתלשלות המשפטית מאז שהוגשה בקשה לבית משפט לבטלאת צו המניעה כולל תגובות המדינה וחב' יובל ירדן.
 ביום  24.2.08התקיים דיון בבית המשפט ובו הוצע שחשמונאים ישלמו 100אלף  ₪לחב' יובל ירדן וזו תבטל את צו המניעה נגד חשמונאים.
לחילופין הוצע להפקיד ערבות בסכום גבוה יותר בקופת בית המשפט עקרונית
חב' יובל ירדן הסכימה להצעה הראשונה.
 הוחלט ע"י בית המשפט שעו"ד אלעזר יגיש הודעה משותפת עד 5.3.08לבית המשפט ובה הסדר על דעת הצדדים אם יתגבש הסדר כזה ולכן דרושה
החלטת הועד.
איציק  -אומנם מדובר בתוספת עלות לבניית המקוה אך אנו לא יכולים לשבת מנגד
ולהמתין שיסתיים הסכסוך בין המדינה ובין חב' יובל ירדן דבר שיקח מספר שנים
ולכן אני תומך בתשלום  ₪ 100מותנה כמובן בהסרת כל המכשולים לבנייה.
רפי  -אני תומך בהתנייה שהתקציב יועמד לרשותנו.
יצחק – כואב שאנו צריכים לשלם עוד סכום כזה אך איני רואה בררה אחרת.
יריב  -צריך להבטיח שתוארך הקצאת התקציב מהמשרד לשרותי דת.
יעקב – בעד ומסכים להתקדם במסגרת ההתניות.
בליץ  -מסכים לדעתו של יריב.
יוסף  -זול היה יותר להשתתף במקוה של גני מודיעין אך אם רוצים מקוה אצלנו כנראה
שאין בררה.
הצעה להחלטה
ועד מקומי חשמונאים מוכנים להציע תשלום בסך  100אלף  ₪לחב' יובל ירדן
בכפוף לתנאים הבאים:
א .יוסר מיידית צו מניעה נגד חשמונאים.
ב .לא תהיה מניעה לקבל בפועל את התקציב מהמשרד לשרותי דת ובאישורו.
ג .קבלת תוכניות ושיתוף פעולה מחב' יובל ירדן.
ד .קבלת היתר בניה.
ה .במידה וחב' יובל ירדן תקבל את הפיצוי בתביעה המיוחסת לחשמונאים נקבל
חזרה את הכסף הנ"ל.

החלטה :התקבל פה אחד.
איציק – מודים לעו"ד יקירביץ על מאמציו עד כה.
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ב.

דיון הכנה לפגישה עם אבי רואה
התקיים דיון הכנה על נושאים שיועלו בפגישה עם ראש המועצה מר אבי רואה עפ"י
המסמך הרצ"ב.
סוכם שהנושאים הר"מ יוצגו ע"י החברים-:
(1
(2
(3
(4
(5
(6

ג.

אולם ספורט – ע"י בליץ שמואל
ע"י אהרון יריב
מקווה -
ע"י אייל ברייטברט
מרכיבי בטחון -
ע"י מוטי רוזיליו
ביוב -
ע"י מוטי רוזיליו
גני מודיעין -
יתר הנושאים ע"י איציק שטיינברג שגם יפתח את הישיבה.

איציק עידכן על ההשתלמות לועדים המתקיימת במלון נובוטל בירושלים.
הפגישה הראשונה הייתה ב 26.2.08 -יש עוד שתי פגישות ב24.3.08 -
וב.13.5.08 -
מומלץ לכולם להשתתף.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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