פרוטוקול ישיבת ועד מספר  42תאריך 41.71.72
יו"ר הועד :שלומי מגנזי ,חברי הועד :ליאורה אזרחי-ורד ,אמיר אזרחי,
אורן כהן-מגן ,יאיר קמייסקי ,אורי גולדפלם ,עודד אלוש ,בני גרניט.
חברי ועד שנעדרו :חיים קרישפין ,רותי שטרנברג ,אורנה לנגרמן.
מזכירת הישוב :לירז ארז.
הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד מספר  42תאריך 41.71.4172
 .7עדכונים יו"ר הועד ומזכירת הישוב:
א.

ביקור יו"ר ועדה מחוזית משרד הפנים ,הגב' דלית זילבר וראש המועצה ,מר
משה דדון – מתקיים מחר בצור הדסה .הדגש של ועד צור הדסה תוכנית מתאר
והכנת תשתית לקראת מועצה מקומית.

ב.

נוער – ונדליזם בחצר בית ספר הדסים ,מקרה אלימות – אתמול התקיימה
פגישה עם ההורים ,נפתח תיק משטרתי לילדים המעורבים .קיים ליווי צמוד של
דני רכז הנוער מאגף נוער במועצה ,בקרוב תתקיים סדנא על סמכות הורית
לקבוצה זו .לשנה הבאה נגייס רכז נוער נוסף – עם רקע מקצועי.

ג.

תרבות – שבת ספורט  61.12.19שלל פעילויות לכל המשפחה .כל המפעילים
הינם תושבי הישוב – פרט לענת הראל.

ד.

העץ הקסום – התרסקו שני חלקים של הפסל בהבאתו לישוב .חזר לאומן
להכנה מחדש.

ה.

בימים אלו מתבצע ניסיון נוסף מול הנהלת קק"ל לפיתוח סינגל צור הדסה
נס הרים ופיתוח פארק צור הדסה.

ו.

ועדת חינוך – הועלה נושא לקידום יום לימודים ארוך כולל חדר אוכל מרכזי,
חוגים ,בריכה.

ז.

ליאורה מעדכנת –
 .iחנוכת גני ילדים חדשים במעמד ראש המועצה – תתקיים בשבוע הבא
יום ג' .6.11.19
 .iiועדת איכות הסביבה וועדת קהילה נפגשו לשיתופי פעולה – יועבר עדכון
בנפרד.

ח.

אורן מעדכן –

 .iמיקום שבט הצופים במרכז הישוב – חשוב לאור המצב הביטחוני .מבקש לחשוב
בשנית טרם העברת מתחם הצופים לפארק בקצה הישוב .שלומי מציין כי לא
תועבר פעילות הצופים לפני ששטח הפארק יוסדר ,ימורכז ויואר כנדרש.
כתובת :ד.נ האלה מיקוד 77899
ועד מקומי צור הדסה
טלפון 20-9685855 :פקס02-5333484 :
liraz@tzur-hadassa.org.il
www.tzur-hadassa.org.il

פרוטוקול ישיבת ועד מספר  42תאריך 41.71.72
יו"ר הועד :שלומי מגנזי ,חברי הועד :ליאורה אזרחי-ורד ,אמיר אזרחי,
אורן כהן-מגן ,יאיר קמייסקי ,אורי גולדפלם ,עודד אלוש ,בני גרניט.
חברי ועד שנעדרו :חיים קרישפין ,רותי שטרנברג ,אורנה לנגרמן.
מזכירת הישוב :לירז ארז.
 .4הצבעות –
א.

הרכבת דשא סינטטי מגרש כדורגל דדו – נספח  – 7סעיף תקציבי הקמת
פינות חמד  .7120111177מאושר פה אחד( .אישור הועד מיום 09.8.19
לרכישת ברזיות לגני משחק מסעיף פינות חמד יוחלף לסעיף אחזקת ישוב
.)191222228

ב.

בהמשך להחלטת הועד מיום ( 41.1.72להלן נספח  - )4רכישת מתקני
משחק לאמפי ,לגן טובול ,לגן קציעה בעלות של  ₪ 731,432כולל מע'מ –
ועד צור הדסה מאשר רכישה מתקציב הועד – מאושר פה אחד .בתמורה
המועצה תבצע את חידוש קו הביוב והניקוז ברחוב דפנה (מרחוב רימון לכיכר
הערבה).
סעיפים תקציביים לביצוע:
פיתוח שבילי הליכה ₪ 92,222 – 1987222228
מתחם חינוך שכונה ותיקה ₪ 52,222 – 1987222200
מעברים הר כתרון שכונה ותיקה ₪ 8,222 – 1987222217

ג.

אישור שמות רחובות שכונת סנסן – מאושר פה אחד.
ועד צור הדסה מאשר את רשימת השמות הבאה לרחובות שכונת הסנסן:
 1עגור 0 ,נחליאלי 6 ,אנפה 8 ,ורדית 9 ,סייפן 5 ,סלעית 9 ,חוגלה 8 ,סנונית,
 7דוכיפת 12 ,שלדג 11 ,שחף 10 ,מגלן( .מפה מצורפת-נספח .)6

ד.

אישור גיוס יועץ למכרז אבטחה ויציאה למכרז על ידי ליווי המכרז בנייתנו
וניהולו חברת ביוקום  + ₪ 10,609מע'מ  +ייעוץ משפטי.
מאושר –  5בעד 0 ,נמנע.

ה.

רכישת טנדר מחשבון ביוב עד  - ₪ 711,111מאושר פה אחד.

ו.

הקמת סעיף תקציבי קשר ועד-קהילה – ידון לקראת תקציב .0215

כתובת :ד.נ האלה מיקוד 77899
ועד מקומי צור הדסה
טלפון 20-9685855 :פקס02-5333484 :
liraz@tzur-hadassa.org.il
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נספח  – 7הצעות מחיר דשא סינטטי מגרש דדו

42.71.4172
ריכוז הצעות מחיר
התקנת דשא סינטטי מגרש קט רגל בצור הדסה
לצורך הפיכת מגרש הקט רגל למגרש דשא סינטטי התקבלו מספר הצעות מחיר לביצוע :
עידן חדש בבנייה
₪ 81

דשא עוז
₪ 777

פשוט ירוק
₪ 771

דשא קבוע
₪ 701

המחיר המוצע הינו למ"ר  7של אספקה והתקנה  ,לא כולל מע"מ .שטח המגרש כ –  121מ"ר.
השיקולים לבחירה :
דשא עוז
קבלן מקצועי  ,הגיש
את המפרט הרחב
והמקצועי ביותר
.ביצע את העבודה
במבוא ביתר
ומשיחה עם מזכיר
הישוב קיבל
המלצות חמות.
שביעות הרצון
גבוהה ביותר.

עידן חדש בבניה
קבלן שיפוצים ,זהו
לא תחום התמחות
שלו .אין כל
התייחסות מקצועית
לפרטים נוספים
מעבר לאספקת
הדשא.

פשוט ירוק
לא צורף פירוט
העבודה .ישנם 3
מגרשים בי-ם שניתן
לגשת לראות.

דשא קבוע
הצעת המחיר
מפורטת ומקצועית,
אולם יקרה
משמעותית .לא עשו
עבודות באזור,
להתרשמות צריך
לנסוע למרכז
(ת"א,חולון).

נספח  – 4הצבעה מישיבת ועד  44תאריך 41.1.72
ז.

שדרוג גני שעשועים בישוב – תקציב  - ₪ 411,111מחולק בין המועצה לועד
– מאושר פה אחד (כולל ליאורה – לפני שעזבה את הישיבה ביקשה לציין כי
היא תומכת בהצבעה זו) – צוין כי חשוב להתקין מצלמות בגנים .אורנה ציינה שצריך
לשדרג את הגנים בכפוף להצבת מצלמות כעוד אמצעי לבקרה .

חברת פיברן =  ₪ 731,432כולל מע'מ – במימון מועצה אזורית מטה יהודה.
אמפי – מתקן אקסטרים קיני ציפורים  +גומי  122מ"ר
גן קציעה – נדנדת שיווי משקל  +תיקוני גומי (ללא מתקן שפרפורות).
גן טובול – מתקן טיפוס כבלים פירמידה

כתובת :ד.נ האלה מיקוד 77899
ועד מקומי צור הדסה
טלפון 20-9685855 :פקס02-5333484 :
liraz@tzur-hadassa.org.il
www.tzur-hadassa.org.il

נספח  – 3מפת סנסן כולל שמות רחובות
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ועד מקומי צור הדסה
טלפון 20-9685855 :פקס02-5333484 :
liraz@tzur-hadassa.org.il
www.tzur-hadassa.org.il

