פרוטוקול ישיבת ועד מספר  61תאריך 01.64.4162
יו"ר הועד :שלומי מגנזי .חברי הועד :רותי שטרנברג ,ליאורה אזרחי-ורד ,בני גרניט ,אורן כהן-מגן ,חיים
קרישפין ,יאיר קמייסקי ,עודד אלוש .חברי ועד שנעדרו :אורנה לנגרמן ,אורי גולדפלם ,אמיר אזרחי.
מזכירת הישוב :לירז ארז.

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד מספר  61שהתקיימה ביום שלישי 01.64.4162
 .6עדכונים יו"ר הועד ומזכירת הישוב:
א.

תב"ר מפעל הפיס – "פיס ירוק" –בפורום אמהות בפייסבוק הועלתה ביקורת על
תעדוף לא נכון של ועד הישוב בהקמת גן פסלים ובהשקעה בפסלים במקום בגני
שעשועים ראויים בישוב .הוסבר כי התב"ר הנ"ל יוחד לגן שעשועים מדעי וכי התב"ר
במהותו ישמש לפרויקטים פיסוליים-סביבתיים" .העץ הקסום" הינו פרויקט ייחודי
המשלב מדע ושעשוע .כל כספי התב"ר מנוהלים ע"י המועצה וכלל לא מועברים
לחשבון הועד.

ב.

התחשבנות ועד-מועצה :
 .iההעברה התקציבית בנושא איכות הסביבה על סך  ₪ 022,222כפי שהיתה
אמורה לעבור לועד הישוב בתיאום עם יוסי משה ,סגן ראש המועצה ,ודווחה
בישיבת הועד ה – 8 -בוטלה על-ידי ראש המועצה .ועד הישוב שעבד על פי
התחייבות המועצה נתון כעת בבעיה למול היועצים ששכר – אבי חיים
כמלווה פרויקט סנסן ,סיגלית רחמן  -רכזת קיימות וצחי זנגי – יועץ גינון.
מכיוון שועד הישוב לא יכול שלא לעמוד בהתחייבויותיו ,ייסגר החשבון למול
כל אחד מהיועצים כבר בשנת תקציב .0208
 .iiראש המועצה לא אישר העברות תקציביות בשנת  0208בסך ₪ 92,222
לצופים ובסך  ₪ 02,222לבני עקיבא.
 .iiiגזבר המועצה פנה ליו"ר הועדים המקומיים במכתב בו הבהיר כי "הועד
המקומי נדרש להעביר למועצה את כל הכספים אשר נגבים על ידו ...מבלי
לעכב ואו לקזז כספים כלשהם מסכומי הגבייה...אי העברת הכספים ע"י
הועד המקומי ,תגרור נקיטת הליכים של המועצה כנגד הועד המקומי ,לרבות
שלילת סמכות הגבייה" .מכתב זה בא כאמור לאחר שנים של התנהלות
הועד בקיזוז חובות המועצה כלפי הועד מכספי הארנונה( .מצ"ב).
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עדכון בנושא לאחר ישיבת הועד נפגש יו"ר הועד ,עם גזבר המועצה ,שאישר
כי אכן ועד צור הדסה מתנהל חשבונאית בצורה תקינה ונכונה .כל כספי
הארנונה לשנת  0208הועברו כנדרש .במערכת היחסים מועצה-ועד מקומי
צור הדסה ,יש מקום לאי הסכמות ובלבד שהדברים יעשו בהסכמה ולא כנגד
ריתוק כספי ארנונה ע"י הישוב.
ג.

מפגשים עם פורומים שונים מהישוב מתקיימים לאחרונה (המפגש הראשון היה עם
פורום האמהות מהפייסבוק) – יש להגיע אל התושבים ולחזק את הערוץ ועד-קהילה.
ועד צור הדסה ממשיך להדגיש כי הישוב צועד לקראת מועצה מקומית ומאחר וזהו
תהליך שיתפרס על פני כמה שנים ,אנו מבקשים באלטרנטיבות בין להסתפח
לירושלים  /להישאר חלק ממטה יהודה – להישאר כחלק מהמועצה האזורית .במהלך
תקופה זו ,ועד צור הדסה ,ילווה את כל התהליכים הקשורים לישוב במהלכים
התכנוניים ובמהלכים הביצועיים – באופן בו יישמר אופיו היחודי של הישוב ,ואיכות
חייהם של התושבים – וכל זאת בשיתוף פעולה עם ראש המועצה.

 .4הצבעה  -תקציב  4162אושר פה אחד פרט לחבר ועד אחד שנמנע.
תקציב  0209מאושר במתכונתו הנוכחית כאשר הפרמטרים הבאים הובאו לדיון וסוכמו כך:
א.

גביית מיסי ועד תעמוד על  79%בתכנון התקציבי.

ב.

הישוב מעריך כי מענק ישוב גדול ממשרד הפנים יעמוד על .₪ 022,222

ג.

מרכז המוסיקה – כחלק מאמירה של הועד בפיתוח ,בטיפוח ובחיזוק מרכז המוסיקה
הישובי יתקצב הועד את המרכז בשנת  0209ב  ₪ 69,222נוספים מכספי הועד,
מעבר לכספי מועצה על סך  .₪ 82,222תוספת תקציבית זו תיוחד לבניית תשתית
ניהולית ראויה למרכז ,כאשר מרכז המוסיקה יהווה חלק ממרכז החוגים – השאיפה
היא ניהול תחת קורת גג אחת .המרכז ישמש כמרכז מוסיקה ומחול ישובי .תוספת זו
תאושר רק לאחר קבלת תוכנית עבודה מסודרת שתעבור את אישור חברי הועד.
מרכז המוסיקה ימשיך לתת שירותים לישוב ללא תשלום.

ד.

גן יובל – הוגשה בקשה של אורית יוחנן לתקצוב הגן ב  ₪ 68,222לשנת .0209
בשלב זה אושר תקציב של  .₪ 06,222מכיוון שמתוכנן פיתוח נרחב בפארק הנעלם
בכללותו ,גן יובל יזכה להתייחסות במסגרת התכנון הכולל.
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