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הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 14
מיום שלישי כג ניסן28.4.08 ,
.1

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

.2

אישור פרוטוקול קודם – אושר פה אחד.

.3

סיכום הנושאים שנדונו
א .הכנות ליום העצמאות
איציק עידכן על ההכנות ותוכניות ליום העצמאות ולערבי ימי הזכרון כפי שסוכמו בדיוני
ועדת תרבות.
כמו כן מבקש מכל חברי הועד להשתתף בארועים.

ב .מקוה
קבלנו מהמשרד לשרותי דת ארכה לתקציב המקוה עד סוף שנת .2008
(1
חתמנו חוזה עם מכון התקנים לבדיקות בטונים ואינסטלציה .כנדרש ע"י
(2
ועדת התכנון.
חסר לנו תוכנית אינסטלציה וביוב – חב' יובל ירדן מוכנה להכין את
(3
התוכנית במחיר עלות בסך  - ₪ 2500הועד מאשר פה אחד הכנת התוכנית.
חברי הועד מבקשים לקבל הצעת מחיר מיובל ירדן על בסיס התוכנית
(4
הקיימת להכנת חומר למכרז שיכלול תוכניות עבודה ,תוכניות קונסטרוקציה
ופיקוח הנדסי.
כל חברי הועד נשאלו האם לצאת למכרז עפ"י התוכניות הקיימות או לבצע
(5
תכנון מחדש כפי שמציע יצחק.
כל חברי הועד הביעו את דעתם שיש להמשיך במהירות האפשרית את
הטיפול ולצאת למכרז עפ"י התכנון הקיים וזאת מחשש שיהיו עוד עיכובים
כפי שקרו בעבר וגם לאור העלויות הנוספות שיהיו בתכנון החדש.
החלטה
אושר ברוב  8בעד התכנון הקיים ,יצחק עזב את הישיבה ולא הצביע.
ג .תאורה ברח' מוריה מהכיכר לגני מודיעין
הנושא ידון בישיבה הבאה עד אז לקבל הצעת מחיר לביצוע התאורה.
ד .חיבור מונה מים לבתים בבניה
נוצר מצב שבגלל שהמינהל לא מבצע העברת זכויות בגלל הנחיות מדיניות ופוליטיות
הבונים אינם מקבלים היתרי בניה ולכן לא ניתן לספק להם מונה מים.
יש בקשה לאפשר באופן חריג חיבור מונה לתקופת הבנייה ובכך לאפשר לבונים לטפל
בקבלת היתרי בנייה תוך כדי בנייה.
מאושר פה אחד.
ה .מכרז לרכז\ת נוער
מאושר פה אחד להפיץ מכרז לרכז\ת נוער בתיאום עם המתנ"ס.
ו .הישיבה הבאה תהיה ביום שני ,ז' אייר.12.5.08 ,
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב

