פרוטוקול ישיבת ועד מספר  81תאריך 80515108.
יו"ר הועד :שלומי מגנזי .חברי הועד :רותי שטרנברג ,ליאורה אזרחי-ורד ,אורן כהן-מגן ,חיים קרישפין ,יאיר
קמייסקי ,עודד אלוש .אורי גולדפלם ,אמיר אזרחי.
חברי ועד שנעדרו :אורנה לנגרמן ,בני גרניט .מזכירת הישוב :לירז ארז.
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 58עדכונים יו"ר הועד ומזכירת הישוב5
א5

מאבק בתוכנית "בת הרים" וגיוס הנוער למשימה 5היום התקיים כינוס של שכבת
הבוגרים של שלוש התנועות – להכנת תוכנית פעולה וכמי שיקדמו את המאבק.
הסרט שהופק ע"י "הברית לחיזוק ירושלים" יופץ לתושבים.

ב5

תחבורה – בפגישה עם משרד התחבורה הוסכם על פתרונות אמיתיים שיישומם
יחל בחודשים הקרובים (כעת נמצא בהצבעה בועדת חריגים במשרד התחבורה) –
נספח  – 1מייל מסכם שהופץ לתושבים.

ג.

קול קורא שטחים פתוחים – ועד צור הדסה מגיש קול קורא באמצעות המועצה,
לתכנון שטחים פתוחים צור הדסה-בר בהר ,צור הדסה-הפארק הנעלם .ההגשה על
סכום של  .₪ 892,222יעל סולר-המרמן ,האדריכלית שהכינה את הקול קורא,
שכרה  - ₪ 12,222ישולם ע"י המועצה.

ד5

תכנית אב צור הדסה – מתוך ההבנה כי תמ"א  69מהווה תכנית חתומה ,ועד
הישוב יהא שותף לגיבוש תכנית האב ,כפי שהמועצה מקדמת בהתאם לתמ"א.

ה.

ריכוז נושא החוגים – שלומי מציע כי שרה תרכז את הנושא  -הנושא יבחן במהלך
התקופה הקרובה .כמו כן תבחן הכדאיות בהכנסת החברה למתנסים.

ו.

מועדון הנוער – השיפוץ הסתיים  +השרותים יגיעו בקרוב .דני רחמן ,עובד הועד,
ליווה את בני הנוער בהצלחה ,אך השילוב של העבודה בגינון+שעות אחה"צ עם
הנוער מורכב לדני .הועד יצא במכרז מסודר בקרוב.

ז.

הצור והצוהר – הועבר המבנה לשטח הפתוח הצמוד לבית ספר הדסים .שרותים
שיוקמו במקום ישמשו את הקהילה  +את בני הנוער .לכשייפנו את המקום השרותים
ישארו בידי ועד צור הדסה .ועד צור הדסה ישלם סכום של  ₪ 8,922בעבור
השרותים.

ח.

קול קורא טיפוח ואחזקת כיכרות צור הדסה  -יפורסם בחודש הקרוב.
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ט.

ספריה ציבורית – מועדון הוותיקים גדל ונדרש שטח גדול יותר לפעילותיו .בימים
אלו נבחנות האופציות הבאות :העברת הספריה לזו הנבנית בבית ספר צורים /
הקמת ספריה במתחם המתנס שיבנה.

י.

מאגר המים היישובי – בפגישה עם מקורות עלה כי לישוב לא קיימת תכנית אב
למים ולביוב .תכנית הביוב מקודמת ע"י רן ברז'יק ודרשנו כי תגובש תכנית אב למים
לישוב במסגרתה נגדיר את המשך השימוש במאגר.

יא .החלפת זהות פייסבוק – נשלחה לאירית דרישה מעו"ד הועד להחזרת מנהל זהות
בפייסבוק היישובי .המשך הליכים יישקלו בהתאם.
יב .תרבות -
תקציב 1082

ביצוע 1082

תקציב 108.

ביצוע 108.

ט"ו בשבט

₪ 8.0000

₪ 810200

₪ 810000

₪ 00600

פורים

₪ 200000

₪ 110000

₪ 200000

₪ 110000

פורימון 108.
ההצלחות בפורימון – להקת הסווינג ,הצופים עמדו בזמן בבניית המתקנים שהיו מוצלחים ,פינת
ג'ימבורי לילדים הקטנים.
לשיפור  -הוספת פחים+נושא ההנגשה בעייתי בפארק.
ומה באופק?
יריד  - country lifestyle fair :יריד אומנים מקומיים  +ביתנים הקשורים ל  – lifestyleחול
המועד פסח.
יריד אוכל מקומי  :גבינות בירה ,יין ועוד..
מתחם מטפלים :אוהל מטפלים מרווח צבעוני עם מטפלים בשיטות שונות
מתחם ילדים+סדנאות  :יצירה תאטרון בובות  +סדנאות בהם ישתתפו חלק ממעבירי החוגים בישוב
 +סדנת עפיפונים וטקס שחרור עפיפונים.
בית קפה אמיתי +להקת בית ברקע.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה – בנושא הפרטיזנים – טקס בהשתתפות תנועות הנוער ומועדון הנוער
 +חדר זכרון בשיתוף בוסידן יעקב.
יום הזיכרון – טקס "לחיות לצד השכול"  +שירה בציבור "שירי לוחמים" +הרצאה נועם לניר לנוער
ולמבוגרים.
יום העצמאות – בפארק נעלם ,במות ריקוד שונות .מדליקי המשואות יהיו ילדים מבתי הספר.
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 51הצבעות –
א.

הקמת בריכות נוי גן יובל – אורית יוחנן ביקשה להקים בריכות נוי בגן .הועד מבקש:
לבחון את הצעת המחיר שהתקבלה ( + ₪ 68,222מע'מ) ביחס לעוד שתי הצעות
נוספות .כמו כן יש לבחון את נושא התחזוקה של הבריכות ,תקצוב התחזוקה לאורך
זמן ובטיחותן – אושר פה אחד.

ב.

הנפקת כרטיס אשראי ועד צור הדסה  -בעד 9 :נגד .0 :שלומי יגיש לחברי הועד
רשימת נהלים לשימוש טרם הנפקת הכרטיס.

ג.

העלאת נושא להצבעה ,שלא נשלח בסדר יום משום שקיבל את אישור היועמ"ש רק
בבוקר הישיבה ,הארכת חוזה מול חברת השמירה – העלאת הנושא להצבעה
אושרה פה אחד.

ד.

הארכת חוזה חברת שמירה "בן בטחון עד שלושה חודשים נוספים עם אופציה
ליציאה במהלכן ,בהתאם לחוו"ד יועמ"ש הועד ,עו"ד ענר חפץ – אושר פה אחד.

בזאת הסתיימה ישיבת ועד מספר 18
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נספח  – 1מייל עדכון לתושבים בנושא תחבורה
תושבים יקרים,
בהמשך ללחץ המאסיבי שהופעל על משרד התחבורה ע"י הועד ובעזרתכם התושבים ,התקיימה
בתאריך  0.6פגישה בה נכחו :נציגים בכירים ממשרד התחבורה ,יו"ר הועד -שלומי מגנזי ,סגנו-יאיר
קמייסקי וכן מזכיר מועצת מטה יהודה.
אנו שמחים לבשר כי הפגישה היתה אופרטיבית והוצגו בה פתרונות אמיתיים שיישומם יחל
בחודשים הקרובים5
בפגישה הציג יו"ר הועד בפני הנוכחים את תמונת המצב העגומה של התחבורה הציבורית בישוב
והדגיש את העובדה כי אין ישוב במדינה בסדר גודל של צור הדסה וסביבתה הסובל מרמת תחבורה
נמוכה כזו .כמו כן פורטו בקשותינו לשיפור מיידי של המצב.
לשמחתנו ,הנושאים שהצגנו התקבלו ומשרד התחבורה נערך מחדש בכל נושא התחבורה באזורנו.
בחודשים הקרובים נראה שיפור מהותי בנושאים הבאים:
 .1תגבור משמעותי של תדירות הקוים לירושלים ( 182ו ,)188-במיוחד בין השעות
 5:22-8:22בבוקר ,ובין השעות .19:22-17:22
 .0קוים  182ו 188-ייסעו במסלולים ישירים ומהירים לירושלים דרך המנהרות ודרך עין
כרם.
 .6מאחר ומרבית הנוסעים הם מצור הדסה -צור הדסה תהיה היישוב האחרון באיסוף
לכיוון ירושלים והראשון בפיזור בכיוון ההפוך.
 .8בהתאם לדרישתנו ,ייבדק קיצור הקווים במסלול בתוך ירושלים ,בתנאי שיינתן הסדר
מעבר -כלומר ניתן יהיה להמשיך בנסיעה עירונית בקווי אגד או הרכבת הקלה בעיר
עם אותו כרטיס נסיעה ללא תוספת תשלום.
בימים אלו אנו עובדים על פרויקט נוסף ,פתיחת מסלול ייעודי לתחבורה ציבורית בכביש המנהרות,
שיחסוך את הפקקים וזמן ההמתנה במחסום .נושא זה מטופל בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות
מגוש עציון ובית"ר עילית.
אנחנו ממשיכים לדחוף ליישום ההסכמות בהקדם האפשרי ונוסיף ונעדכן בכל הפרטים5
ועד צור הדסה  -שלכם ובשבילכם
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