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 .215.5022שהתקיימה ביום שלישי  02פרוטוקול ישיבת ועד 

 5 ר הועד ומזכירת הישוב"עדכונים יו 25

לאחר סיעור מוחות שלנו )נבחר מפעיל לקייטנה בישוב  – .022קייטנה צור הדסה  5א

האחריות על הפעלת הקייטנה והתכנים היא של המפעיל ( עם נציגות הורים מהישוב

הועד יפקח על הביטוח וכי יש בידי המפעיל את כל המסמכים הנדרשים . בלבד

 . והמחייבים על פי חוק

והוחלט שלא  ת בנושאהתקיים סיעור מוחו –ח "אג/ השקעת כספי ועד בקרנות  5ב

  . לבצע שינוי באפיקי ההשקעה

  – בטחון 5ג

i.  תוגש . עד לשינוי חוק השמירה ולאחריו –מכרז שיחולק לשניים בימים הקרובים יצא

 . לועד תוכנית לאמצעים טכנולוגים עלותם ומקורות תקציביים

  –גיוס פרילנסרים  5ד

סקירת מצב מערך החוגים  - 0205תגיש תוכנית מרכז חוגים צור הדסה  – ענבל מלמד

. מ'כולל מע₪  8,922. התייחסות נפרדת למרכז המוסיקה. הקיים והאופציונאלי בצור הדסה

 (. בני ואורנה מציינים כי תהליך בחירתה של ענבל אינו תקין. )התכנית תוגש לעיון הועד

שכר . ת"תוכנית המקב, תוכנית המתאר לצור הדסהיעוץ תכנוני בנושא  – יעל המרמן סולר

 . מ'מע+ לשעה ₪  089

לשתף את הועד בנושא ניהול  מכתב נוסף יצא לראש המועצה בבקשה  - ניהול בריכה 5ה

 . הבריכה

: התכנסה הועדה בשבוע שעבר לבחינת שתי ההצעות שהוגשו – כיכרות –ועדת מכרזים  5ו

 . בשבוע הבא תתכנס הועדה לבחירת הזוכה. נדלן טופ, ברזני

 . תושב צור הדסה אור סיידוף –גינון ל זמניעובד גויס  5ז

 .  תקבע פגישה בעוד כשלושה שבועות ייעודית לדוח זה – 0222דוח כספי  5ח

תועבר לבית ספר צורים שתשמש כספריה בית ספרית במהלך היום  - ישוביתהספריה ה 5ט

 .הנושא בתהליך ובגיבוש מול המועצה ובית הספר. צ את הישוב"ובשעות אחה
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במידה ובית הספר הנבנה בסנסן לא יהיה מוכן נבחנת  -ו "צופים בשנת הלימודים תשע 5י

חברי הועד ***. השנהלביא ברבעון הראשון של /אפשרות כי מבנה הצופים ישמש את קרוב

 . הסתייגו מאופציה זו בטענה כי אינה ישימה

הקבלן . שלושה חודשי עבודהלמקסימום חויב . נכנס לעבודה השבוע – קבלן העץ הקסום 5יא

 . הינו קבלן מסגרת של המועצה" יתדות"המבצע 

בימים אלו נערכו מרתונים )והפעילות בעיצומה  פתוח פעמיים בשבוע - מועדון הנוער 5יב

הכוללת גם את הפעלת  משרהברכז הנוער עובד כ ,דני רחמן – ( להכנה לקראת הבגרויות

 . עזרה לרכזת תרבותימבורי ו'הג

 . השביל הוקם על מנת לאפשר למשאית הביוב לטפל בדרך הביוב בשטח – שביל ביוב 5יג

היום . 0209תחבורה תתוגבר החל מיוני כפי שפורסם במייל ה – תחבורה ציבורית 5יד

 . התכנסה ועדת תחנות לאישור הוספת תחנות בשדרות הרי יהודה

  –הצבעות  05

לא ועד צור הדסה  –בעקבות סקר שהתקבל מהמועצה  שימור אתרים צור הדסה 5א

 . הראוי לשימור המצא שום מבנה מהרשימה שהוצגה כמבנ

הנושא הועבר  – שיקוםה הוצאה מקרנות –טיפול מונע במערכות : מים  –ביוב  5ב

הנושא יועבר להחלטת ויבחנו עלויות לטיפולים מונעים הוחלט כי  –מהצבעה לעדכון 

 . ועד בהתאם

  –העברות תקציביות  5ג

i. תינוקות -טקס ביכורים, "הברירה הטבעית" 00.9.09צ "שישי אחה – שבועות

בתשלום דוכנים הפעלת + ריקוד גני החובה , 0209צור הדסה לשנת 

 . העברות תקציביות אושרו  .(באחריות המפעילים בלבד)

שבועות 2015
ביצוע/העברות 

סכוםמסעיף תקציבי

           3,000₪שבועות-סעיף קיים

           2,000₪לג בעומר

           8,000₪יריד אביב

           3,000₪צעדת אביב בהר

           2,000₪טו בשבט

          18,000₪סה"כ

 .נדחה לישיבה הבאההנושא  –נדרשת  הפקת לקחים והעברה תקציבית –יום העצמאות  5ד
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