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הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד מספר  93תאריך 72.9.02
עדכונים יו"ר הועד -
חינוך -
תיכון אור – בימים אלו יופץ מכרז לבחירת רשת ניהול של התיכון.
מעטפת חינוכית –
 .1גני ילדים – סוכם עם המועצה והסייעות על הארכת יום לימודים בין השעות – 9:62
 15:62החל מ .770219
 .0בתי ספר יסודיים – השבוע הופץ קול קורא להפעלת קטנה מחזור ב'  +צהרונים לאחר
הקטנות .בימים הקרובים יופץ מכרז להפעלת צהרונים החל מ .770219
קורסים שיוצעו בבתי הספר היסודיים החל מ  - 770219בתום יום הלימודים הפורמאלי –
סייבר ,פרחי רפואה ,אוניברסיטה קטנה (משפטים).
 .6קורסים לנוער צור הדסה  -תיכון – קורס מד"א (שכבה ט' ומעלה) ,פסיכומטרי (שכבות
יא'-יב') ,תאוריה (שכבות יא'-יב') ,אור ירוק (שכבות ז'-יב').
 .8יום מנהיגות מדרשת בן גוריון שכבה י' יוצא לדרך ביום חמישי הקרוב – נבקר במדרשת
בן גוריון – זהו היום הראשון כחלק מפרויקט מנהיגות בקרב הנוער שמקדם ועד הישוב.
פארק צור הדסה – עבודות פיתוח והקמת המצפור יבוצעו לקראת יום העצמאות .המדשאה
תישתל לאחר החג.
דוח כספי  7102מים ,ביוב ,בטחון – נשלח לחברי הועד ,בימים אלו הועבר הדוח בכללותו לירון
שמיר ,רואה חשבון הועד ,ויוצג בפני חברי הועד לאחר ביקורת רו"ח כנדרש.
הצבעות -
 .0הוספת נושא להצבעה שלא עלה בסדר היום – מבנה דואר שכונה ותיקה  -אושר פה
אחד להעלות נושא זה לסדר היום .ועד הישוב בחן שתי אופציות -
א .דואר ישראל יוסיף יביל בגודל  9*6.5ליביל הקיים ויחבר ביניהם .היביל החדש יכלול
כ  822 -תיבות דואר (ויבטל את המבנה הצמוד למזכירות של תיבות הדואר) ,כאשר
ועד הישוב ידאג לקבל היתר כנדרש ,ישור השטח והכנה לתשתיות.
ב .הוצאת מכרז להפעלת הדואר על ידי זכיין חיצוני במבנה פרטי ולא של דואר ישראל.
החלטה :אופציה א – פה אחד.
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 .7היטל שמירה – הפעלת שרותי השמירה על פי חוק העזר החדש "שרותי השמירה
התשע"ז  ."7102לאחר דיון מעמיק בנושא ובחינת האפשרויות העומדות בפני חברי
הועד הוחלט ברוב של  2חברים ( 0נגד) כדלקמן:
א .אימוץ חוק העזר החדש כאשר ועד הישוב יגיש בקשה להפחתת ההיטל החל
מינואר ( 0218כפי שמאפשר חוק העזר החדש בסעיף  .)16יתרות גביה
משנת  0219ישמשו את ועד הישוב לטובת הפחתת ההיטל.
ועד הישוב מצר על גובה ההיטל ,משום שאין דרך חוקית לגבות סכום
מופחת לשנה זו ,הגביה תעשה כפי שמחייב חוק העזר  ₪ 9.99למ"ר עד
דצמבר  .0219במקביל ,יפעל ועד הישוב להפחתת גובה ההיטל ,כפי שצוין
לעיל.
ב .במידה ולא יאושר לועד הישוב להפחית את העלות למ"ר משנת  ,0218ועד
הישוב יבטל את אימוץ החוק החל מינואר .0218
ג .עם החלת חוק העזר החדש ב  ,2870219תיבנה תוכנית בטחון מתאימה
לישוב בה ילקח בחשבון צמצום שעות שומר נייח .המלצת הועד לצמצם את
שעות פעילות השומר הנייח לכ  12שעות ביממה תועלה במשאל תושבים.
 .9חגיגות ערב  +יום העצמאות – חריגה תקציבית של כ –  ₪ 09,222תחויב מסעיף "סל
ועד צור הדסה" מספר סעיף תקציבי  .1802222228אושר פה אחד.
 .4חלוקת הקצאה תקציבית ממשרד הדתות בסך  ₪ 992,222לבית הכנסת הצור
והצוהר ולבית הכנסת בשכונת העמק –  622,222ש" לצור והצוהר ו – ₪ 092,222
לשכונת העמק  -אושר פה אחד.
 .5גינון –
א .עובדי גינון העלאת שכר בסיס לעובד לא מקצועי  ₪ 62לשעה ,עובד מקצועי 60-69
 ₪לשעה .מתן קרן השתלמות תיבחן לאחר שנת עבודה ,כל מקרה לגופו.
ב .תגבור צוות חיצוני אחת לשבוע בעלות של כ  + ₪ 0222מע'מ ליום עבודה עד לגיוס
עובדים ואיזון מצבת כוח האדם ל –  6עובדי גינון  +מנהל מחלקה.
שני הסעיפים אושרו פה אחד.
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