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 .0דיון – החלטת ועדה מחוזית מיום  72.1.01תוכנית מתאר צור הדסה ,מציגים עו"ד
אמיר זהר ושלומי מגנזי.
החלטת הועדה המחוזית הינה משמעותית וחשובה לצור הדסה הנלחמת על גיבוש
תוכנית מתאר מותאמת לישוב מאז שנות ה  .82בהחלטות הועדה מספר הישגים
חשובים לישוב הן בנושא התשתיות והן בנוגע לשלביות האכלוס בבניית השכונות
הנוספות ,כאשר ההחלטה בנוגע לכביש  695נותרה עמומה על ידי הועדה .הוחלט
בישיבה:
א .תתקיים ישיבה עם יועצי התוכנית של ועד הישוב בנוגע לתוכנית כביש  , 695שכן
נושא זה חייב להיות ברור וחד משמעי.
ב .ועד הישוב יעתור לועדה המחוזית ובאם העתירה לא תתקבל נגיש ערר לועדה
הארצית.
ג .תושבי צור הדסה יוזמנו לישיבה בנושא במהלך החודש הקרוב.

עדכונים.
הצטרפות איתי לאון לועדת ביקורת – חברי הועד בירכו את איתי על הצטרפותו לועדה.
פרויקט מיתון תנועה שדרות הרי יהודה – פתיחת שצ"פ והמדרגות מרחוב שיטה לשדרות הרי
יהודה טרם בוצע( .עדכון לאחר הישיבה – הקבלן הודיע כי בתחילת שבוע הבא 55.8.59
המעקות יגיעו לשטח).
הועלתה סוגיית החזרת מעקות הבטיחות בצמתים לאורך השדרה–על פי המתכנן ,יועץ התנועה
איגור קריץ אין צורך במעקות אלו ולכן לא הוצבו בשטח(פרוטוקול סיור קבלה מתאריך .)02.6.59
שלומי דרש צבע אפוקסי לאורך שביל האופניים .טרם נמצא תקצוב לנושא זה.
יעור פארק צור הדסה – הסתיים פרויקט היעור בזכות כספי העזבון של מר מנשה לאופר ז"ל.
נטעו עצי חורש ופרי לאורך שבילי הפארק ובפינות נוספות בו ,על מנת לעבות את עוצמת הטבע
במקום .כמו כן נפרשה מערכת השקיה.
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תאורה פארק צור הדסה – התקבלו הצעות מחיר לארון החשמל בפארק .שלושת הקבלנים ציינו
כי בניית ארון חשמל בנפרד מהקמת עמודי תאורה תגרום לעבודה כפולה בעבודות הנחת
התשתית .בשלב זה חברי הועד החליטו כי יוקם ארון החשמל בלבד וכי בהמשך יבחנו הקמת
עמודי התאורה בהתאם להחלטה מישיבת ועד .88
העברת כספים מרכז המוסיקה  -מרכז המוסיקה ביקש את השתתפות ועד צור הדסה על סך
 ₪ 65,222כבר עכשו ולא לפרוס השתתפות זו לאורך השנה ולא להתנות אותה כנגד עבודת
המרכז ועבודתה של המנהלת האדמיניסטרטיבית במרכז .שלומי ציין כי לא יתכן שהמרכז יקבל
את הסכום הנ"ל ,שכאמור תוקצב לשנת  ,0259ללא שהמרכז מוכיח כי התנהלותו הכספית הינה
על פי הפורמט שסוכם מול ועד הישוב – ניהול כספי וגבייה עצמית דרך תוכנת מטרופולינט
ישירות במרכז המוסיקה .בשיח בין חיים לשלומי סוכם:
 -5מרכז המוסיקה יעביר עדכון מסודר אחת לחודש על התקדמות המרכז ופעילותו.
 -0חיים קרישפין וירון שמיר ידאגו לנושא צמצום הפערים בדרך הניהול החשבונאי של המרכז.
התפטרות עובדת אדמיניסטרציה – עובדת הועד שרון גיא באר מסיימת את עבודתה בועד
הישוב .חברי הועד מוסרים את הערכתם ודרך צלחה לשרון בדרכה החדשה.
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