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פניות תושבים –
מפגע  /מטרד מגרש דדו  -מציגים :תושבי השכונה הותיקה  -לירן שמש ואביב לוי – מצ"ב.
התושבים העלו את המפגעים הנובעים ממיקומו של מגרש הכדורגל בצמוד לבתי התושבים.
חברי הועד יגבשו תכנית פעולה שתאושר סופית בישיבת הועד הבאה.
המלצה ועדת פסלים – הנצחה ופסלים חדשים לישוב – אמיר אזרחי:
הועד קיבל דוח של ועדת פסלים והנצחה שהתייחס לבקשותיהם של מר זאב פרימור ומר משה
חזן להקים ביישוב פסלים גדולי קומה.
הוועדה הסבה את תשומת לב הוועד להחלטות משכבר לגבי הקמת פסלים ביישוב :הרעיון
להקמת פסל צריך לבוא מתוך החלטה של הוועד שבעקבותיה תעשה הזמנה לפסלים לתת
הצעות ובהכוונה למקום שרוצים שיהיה בו פסל וכי הוועד צריך לשקול הקמת פסל מול צרכי
יישוב אחרים.
במקרה הנדון הרעיון להקמת פסל מקורו בפנייתם של הפסלים ,דבר מבורך כמובן ,אבל הוועד
ישקול את ההצעות כאשר יראה לנכון הקמה של פסל במקום כלשהו.
ההצעות אינן זולות .הפסל של פרימור עלותו כ  ₪100,000 -הפסל של חזן זול יותר בעלותו
הראשונית ,אולם ידרוש תחזוקה מתמדת.
סוכם כי הפסל של פרימור ימוקם באזור אולם הספורט שנמצא כעת בתהליכי בנייה.
הועדה התבקשה לחוות דעתה על בקשת הנצחה לנער ירין ויינר ז"ל שנהרג בקיץ האחרון.
הוועדה המליצה על יעוד אזור הכושר החדש בשדרות הרי יהודה לזכרו של ירין ז"ל .שלומי
ואמיר ישבו עם אביו של ירין ז"ל.
במקביל הוועדה ממליצה שהוועד יכין "בנק מטרות" שיכולות להוות בסיס לפעולות של הנצחה
ביישוב.
עדכונים.
כוח אדם מזכירות הישוב  -דני קמחי החליף החודש את שרון גיא והחל עבודתו .שני נושאות
משרה חדשות  -רכזת תרבות ,מרים גסטוירט ( 3/4משרה) ,ורכזת חינוך בלתי פורמלי שירן
אשרף מיכאלי ( 1/2משרה).
חברי הועד הודו לרונית ארליך על תרומתה הניכרת בישוב בתחום התרבות .בהצלחה לכולם.
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פרויקטים בביצוע – אנחנו כעת לאחר תקופת רמאדן והפרויקטים יקודמו במלוא המרץ -
כיכרות שדרות הרי יהודה – מערכות חכמות  +גינון ,מערכות חכמות גינון כללי ,קו ביוב דפנה,
דק נוסף בגן יובל ,ארון חשמל פארק צור הדסה.
חינוך – יאיר עדכן את חברי הועד בעבודתה של ועדת חינוך ,בתהליך בניית השותפות של הועד
עם צוות החינוך הישובי ,המועצה ומנהלי בתי הספר .כנס ישובי יתקיים ב  17.7.18נוכחות חברי
הועד חשובה.
הצבעות.
דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון הועד לשנת  – 2017אושר פה אחד – מצ"ב.
נקודות עיקריות -
 .1שנת הכספים הסתיימה בעודף של למעלה מ  .₪ 700,000הסיבה העיקרית היא שמשק
המים טופל כראוי וקיים בו עודף בסכום דומה.
 .2פחת המים ירד באופן ניכר.
 .3הגבייה בכל התחומים בשוטף הינה טובה .לגבי חובות עבר קיימת בעיה .מצליחים לגבות
אחוז נמוך מהצפי (כ .)30%
 .4ארנונה – עליה בפדיון הנובע מאכלוס הישוב.
 .5קושי בהתחשבנות אל מול המועצה .המועצה אינה מעבירה סכומים שהיא חייבת לועד הישוב
בגין שימוש במבני ציבור והסעות תיכון אור .בשל כך קיים פער שהולך וגדל בין ספרי המועצה
לועד.
 .6עד סוף שנת הכספים ,2017 ,המועצה לא הצליחה לגבות כ –  ₪ 300,000בגין מיסי ועד
שהיא גובה מתושבי צור הדסה.
יתרות חשבון מים – עבודות בתשתיות המים יחלו בהתאם לתוכנית שהוצגה בישיבת ועד 38
למניעת קריסת מערכות המים .יתרה בחשבון קרן שיקום מים לסוף השנה תעמוד על כ -
 - ₪ 200,000אושר פה אחד.
הצללה מתקן כושר שדרות הרי יהודה – ישתלו עצים בוגרים בשטח לטובת הצללה באזור
המתקן .אושר פה אחד.
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דוח כספי  2017מאושר ומבוקר על ידי רואה חשבון –
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