פרוטוקול ישיבת ועד מספר  45תאריך 1.11.17
יו"ר הועד :שלומי מגנזי .חברי הועד :יאיר קמייסקי ,אורנה לנגרמן,
דניאל זיו ,אורן כהן-מגן ,אמיר אזרחי ,בני גרניט ,עודד אלוש ,חיים קרישפין ,אורי גולדפלם.
חברי ועד שנעדרו :רותי שטרנברג.
מנהל פרויקט מיתון תנועה מטעם המועצה :אורן מלמד.
מזכירת הישוב :לירז ארז.
לישיבה הצטרפו תושבים פעילים לדיון בתוכנית מיתון התנועה בשדרות הרי יהודה
____________________________________________________________________

הצבעות -
 .1מתקן כושר פונקציונאלי  -הצבת המתקן כולל עבודות תשתית פארק מצפור עלות עד
 .₪ 72,222סעיפים תקציביים :פעילויות ספורט  +מנהל פרויקטים .מיקום צמוד לפארק
הכלבים .שבילים למתקן מצפון ומדרום יבוצעו ויתוקצבו בנפרד .אושר :פה אחד.
 .0מתחם דואר שכונה ותיקה – הסדרת הרחבה :חיבור תשתיות והסדרתן לטובת חיבור
מבנה הדואר והגדלתו .כולל מסלעות ,דרך גישה ,חניות ,פינת מחזור ,הנגשה ,תאורה
ושיקום נופי – כתב כמויות הוכן על ידי אבי חיים והועבר לקבלנים בנוהל הצעות מחיר.
אומדן שלב א' – הכנת השטח לצורך הבאת המבנה החדש –  + ₪00,222מע'מ.
אושר פה אחד התחלת עבודות שלב א'  -הכנת השטח לצורך הבאת המבנה.
אומדן שלב ב'  -יתרת העבודות כפי שמופיע בכתב כמויות  + ₪ 692,222מע'מ – יעלה
להצבעה בישיבת הועד הבאה כולל עדכון תוכנית כפי שעלה בישיבה הנוכחית.
כמו כן הוכן כתב התחייבות עליו יחתום יעקב ממן למול ועד צור הדסה – כללים להפעלת
המרכז המסחרי שבנה ברחבת הדואר בשכונה הותיקה.
פרויקט מיתון תנועה  -ניתנה במה פתוחה לתושבים להציג את הסייגים הקיימים מצידם בנוגע
לתוכנית .אורן מלמד ,מנהל הפרויקט מטעם המועצה השיב בפן המקצועי וחברי הועד השיבו על
ההליך שבוצע .להלן עיקרי הדברים כפי שהוצגו:
הקבלן ממשיך עבודתו על פי תוכנית תוך שימת דגש על הנושאים הבאים:
א .יציאה  /כניסה הר כתרון – אורן מלמד מקדם את האישורים הנדרשים לצורך הקמת
כיכר ביציאה זו .תקציב להוספת הכיכר קיים במסגרת הפרויקט.
ב .הסדרת מפרצי עצירה לאוטובוסים לאורך שדרות הרי יהודה.
ג .בחינת שביל האופניים – מיקום  /רצף.
ד .דגשים בטיחותיים ובטחונים כפי שהעלו התושבים ואורן השיב עליהם בדיון ותינתן
הדעת בשנית לגביהם בהתאם לתוכנית המוצעת.
שלומי סיכם כי עם השלמת התכנית והרצתה במשך מספר חודשים ,תבחן לעומק האם
קיימת פגיעה בשגרת החיים .במידה ויידרש יגויס תקציב לטיפול בליקויים או בשדרוגים
הנדרשים ,בליווי אנשי המקצוע.
היה ברור לכל המשתתפים ,חברי ועד ותושבים ,כי שיתוף הציבור בהליך מעין זה היה
חשוב ולא די בעדכון באמצעות המדיה האלקטרונית .לקח זה ייושם בעתיד.
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נושאים שנדחו לישיבת הועד הבאה -
הצבעה  -חשמל פארק צור הדסה – תוכנית לחשמול הפארק –
א .הזנה ממרכזיית מאור משדרות הרי יהודה עד לבמה.
ב .עמודי תאורה בגובה  8מטר לאורך השבילים וגרמי המדרגות.
עדכונים -
 .1נוער צור הדסה – פרויקטים  +סיירת הורים.
 .0הסעות סנסן – רחוב האנפה.
 .6הסעות חטיבה "אור ברנקו וייס".
 .8בטחון -
 – .aהיטל בטחון .0219-0218
 .bתחילת עבודה ועדת בטחון יום א' .9.11.0219
 .cנתונים.
 .9יום העצמאות בסימן הכרת תודה –  92שנה למדינת ישראל.
 .5עדכון פרויקטים מול משרד השיכון.
 .9הרחבת מזכירות.
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