פרוטוקול ישיבת ועד מספר  32תאריך 3518132.5
יו"ר הועד :שלומי מגנזי ,חברי הועד :ליאורה אזרחי-ורד ,אמיר אזרחי ,חיים קרישפין.
חברי ועד שנעדרו :אורן כהן-מגן ,יאיר קמייסקי ,אורי גולדפלם ,רותי שטרנברג ,עודד אלוש ,בני
גרניט ,אורנה לנגרמן .ועדת ביקורת  :אפרת ורדי.
מזכירת הישוב :לירז ארז.
הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד מספר  32תאריך 35181.5
 1.הצבעות –
א1

העברה תקציבית  ₪ ..0222למרכז המוסיקה להפעלת בית ספר מנגן
בצורים – אושרה העברה של  ₪ 9,222בכפוף למציאת מקור תקציבי (יועבר
עדכון במייל) לשנת תקציב .0209

ב1

ניקוז רחוב טללים – פירוט בנספח  – .סעיף תקציבי מחשבון קרן שיקום
מים – מאושר פה אחד "עלפי אבי"1

סעאדה קבלנות
 ₪ 069,52כולל מעמ

ג1

עלפי אבי
 ₪ 049012כולל מעמ

אליהו מנחם
 ₪ 019242כולל מעמ

איברהים עוויסאת
 ₪ 169222כולל מעמ

רשת צל גן קידה –

הצללה בשטח של  059מ"ר סה"כ ע"פ ההצעה הזולה  ₪ 072למ"ר  ₪ 65,776 -כולל מע"מ.
להלן ריכוז ההצעות -המחיר למ"ר ,כולל עמודים  +רשת צל  +התקנה .סעיף תקציבי הקמת
פינות חמד – לא אושר 1יש לקחת הצעת מחיר לפרגולה עליה תצמח גפן1
איכות המשחק
+ ₪ 4,2מע'מ

ד1

קאבריט
+₪ 4,2מע'מ

פטוריז
+₪ 022מע'מ

ברזיות גני שעשועים

ועד צור הדסה פנה ל 6 -ספקים לרכישת ברזיות מים בגנים ציבוריים  +התקנה.
רשימת הגנים  -גן לבונה ,גן קידה ,גן קציעה ,גן טובול ,גן יובל .ריכוז ההצעות כולל מע"מ,
הובלה והתקנה .סעיף תקציבי :הקמת פינות חמד .מאושר פה אחד-פינות תרבות ירוקות1
פינות תרבות ירוקות
₪ 320,22
עבור ברזיית גליל 5 X

שחם אריכא
₪ 3.0,1.
עבור ברזיית גליל 5 X

איכות המשחק
₪ 230152
עבור  5ברזיות
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 13עדכונים יו"ר הועד ומזכירת הישוב1
א1

דוח כספי  – 0208נחתם היום ויוגש למליאת המועצה.

ב1

ועדת שמות שכונת סנסן – ליאורה אזרחי-ורד ואמיר אזרחי יכנסו ועדה
בשבועיים הקרובים ויעבירו המלצותיהם.
סירוס חתולים – עלות  ₪ 62,222ישולם דרך המועצה וכל החתולים בישוב

ג1

יסורסו .נכון להיום נאספו והוחזרו למקום כ  022חתולים.
ביקור מנהל מחוז ירושלים ,משרד הבינוי ,משה מרחביה – מתקיים מחר

ד1

במשרדי הועד .בקשתנו להיות שותפים בכל הליך תכנוני הן לגבי שכונת הסנסן
והן לגבי התכנון העתידי למקב"ת.
עדכון הופעה רמי קלינשטיין כולל חיוב תקציבי –

ה1

אישור מומנתקן בשיתוף קצין אבטחה ורישוי מג"ב האמפי מתאים לאירוע עד  922איש ולכך
אנו נערכים.
הסעיפים התקציביים שיחויבו -
 .0אירוע סיום קיץ -מספר סעיף תקציבי  - 0992222200סכום ( .₪ 09,222סעיף שעדיין
לא נוצל).
 .0פעילות מבוגרים  -מספר סעיף תקציבי  - 0992222200סכום ( ₪ 02,222נכון להיום
קיימת יתרה של .)₪ 07,222
 .6קייצת  -מספר סעיף תקציבי  - 080882220סכום .₪ 08,222
 .8סל יו"ר הועד – .₪ 09,222
סה"כ תקציב של 1₪ 020222
נכון להיום נרכשו כ –  252כרטיסים –  ₪ .00522במכירה של  022כרטיסים נעצור1
ו1

ועדת תרבות התכנסה לאחרונה – היתה התייחסות לנושאי עומק שיוטמעו
במהלך השנה וחברי הועדה חולקו לתתי נושאים – חגים ,פעילות למבוגרים,
פעילות לילדים ,קשר קהילתי ואירועים ישובים.
___ __________________________________________________

נספח  – .קולטנים רחוב טללים
ועד צור הדסה פנה לארבעה ספקים לקבלת הצעות מחיר לביצוע העבודה ברחוב טללים.
תיאור הבעיה  -בסוף רחוב טללים מדרגות המחברות לרחוב אשד הקולטנים הקיימים אינם מספיקים לקלוט את כמות
הגשמים ועל כן נדרשת הוספת קולטנים כמו כן מיקומם לאורך הכביש אינו מספק ואינו נותן פתרון לזרימת המים .כיום
נוצרות שלוליות של מים בכניסה לבתי התושבים  +גרם המדרגות הופך לנהר זורם.
התקיים סיור עם כל אחד מהקבלנים וההצעה מפי כולם היתה זהה -יש להוסיף קולטנים אלו ולהציבם לרוחב הכביש.
ההתרשמות מארבעת המציעים היתה חיובית ומקצועית.
תיאור העבודה  -הנחת  5קולטני ניקוז לפי המפרט המתואר בהצעות.
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