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עדכונים.
עבודות ארון חשמל פארק צור הדסה – הקבלן הזוכה דורין ליכטמן הסיר את מועמדותו לאחר
שנדרש להציג ביטוח אחריות מקצועית .הקבלן הבא אחריו יבצע את העבודות – אורון יצחקי
בעלות כוללת של  ₪ 115,000כולל אחריות מקצועית.
עבודות כביש  375כניסה מערבית – יחלו בשבוע הבא עבודות ליליות .יש לזכור כי הנ"ל
באחריות נתיבי ישראל וכי התוכניות כפי שהן מתבצעות היום בשטח ,אושרו לפני שנים ולא עברו
דרך ועד הישוב.
בניית גני ילדים סנסן – המצב בשטח לא טוב ונראה כי למרות המאמצים שנעשים כעת
במועצה ,הכל נעשה מאוחר מדיי והסיכוי שכל גני הילדים יפתחו ב  2.9.18נמוך .אנחנו בקשר
עם ניב ויזל ומינהל חינוך ומנסים לסייע דרך המבנים והאמצעים הקיימים לרשותנו.
טיול עובדים  –16-17/10/2018עובדי הועד יצאו לטיול גיבוש של יומיים בירושלים.
דיונים.
 .1החלטת משרד הפנים – תקציב ישוב גדול צור הדסה – המהלך שיזמנו מול משרד
הפנים של ארבעת הישובים הגדולים מניב תוצאות מרשימות וצור הדסה קיבלה אישור
תקציבי על סך  - ₪ 1,695,000מענק ישוב גדול לשנת  .2018בימים אלו נבנה מסמך
המפרט את השימושים אותם אנו מתכוונים לבצע באמצעות המענק.
 .2בקשת מרכז המוסיקה לקבלת הלוואה מועד צור הדסה – מציג חיים קרישפין – על
מנת שהמרכז ירכוש כלי נגינה ,המרכז ביקש מועד הישוב לתת הלוואה לטובת רכישה
מיידית של הכלים .חברי הועד סיכמו כי הנ"ל יבדק למול היועץ משפטי של הועד באם
ועד מקומי יכול לתת הלוואה.
 .3מטרד רעש מגרש דדו –
נבדקו מספר אופציות בלימת כדורים שקטה במגרש .כל האופציות נמצאו כלא יעילות
(לאחר התייעצות עם גורמים שונים בעיריות אחרות) ורובן אף יקרות באופן מופרך.
סוכם כך:
א .המגרש ינעל על ידי הסייר הישובי מדי יום שישי בשעה  22:00ויפתח שוב לשימוש
בשבת בשעה .8:30
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ב .שלט גדול יוצב בכניסה שיציין כי המקום מיועד לתושבי צור הדסה וכי תושבי חוץ
יורשו להשתמש ,רק באם המגרש פנוי .כמו כן יצוין כי אין לשחק במגרש בשעות
המנוחה  16:00 – 14:00בכל ימות השבוע.
הצבעות -
תכנית הבטחון החדשה יוצאת לדרך ולהלן פרטיה  -מציג גיל פלד ,יו"ר ועדת בטחון:
שני סיירים רכובים  24שעות ביממה – סייר אחד ברכב סיור שכונות ,סייר שני ברכב  4*4סיור על הגדר
ושכונת הסנסן .במהלך היום השערים בישוב יהיו פתוחים ,והתנועה לישוב ומחוצה לו תהיה חופשית.
שערי הישוב יסגרו החל מחצות ועד  5:20במתכונת הבאה –
 שער מערבי ,סגור כניסה ויציאה ,כפי שהיה עד היום.
 שער מזרחי תתאפשר יציאה חופשית אולם הכניסה תתבצע באמצעות מנויים סלולריים
מאושרים  /מדבקה  / RFIDפתיחה על ידי הסייר.
המחסומים בכניסה המזרחית יוחלפו למחסומים מהירים ודוקרנים יוצבו ביציאה המזרחית על מנת למנוע
כניסה הפוכה.עד להחלפת האמצעים האלקטרונים ,הסייר יאייש את עמדת הכניסה המזרחית בלילה.
המלצת ועדת בטחון לסגירת השער המערבי ב  23:00נדחתה על ידי חברי הועד.
הצבעה :סה"כ  2נמנעים 4 ,בעד.
יאיר קמייסקי ביקש לציין כי נושא הבטחון לא באחריות הועד ולכן נמנע מהצבעה.
אורנה וחיים ציינו כי הנ"ל מאושר כל עוד התוכנית מתבצעת על בורייה.

צילום אווירי כולל סימון תשתיות קיימות (מים ,ביוב) בישוב מלבד הסנסן – הציג את
התוכנית שרון אסיף שהגיש הצעת מחיר על סך  + ₪ 30,000מע'מ .חברי הועד אישרו את
העבודה עלפי המפרט שהגיש שרון וכעת נצא לנוהל הצעות מחיר מסודר כאשר ההוצאה
המקסימלית לעבודה זו תעמוד על הסכום שהציע שרון .צילומים לשכונת הסנסן מתבצעים
בנפרד על ידי משרד הבינוי והשיכון .מאושר פה אחד מסעיפים מים וביוב בהתאמה.
לקראת בחירות לראשות המועצה  - 30.10.18מפגשי תושבים במבני ציבור עם מועמדים
לראשות המועצה – נזמן את המועמדים כל אחד בנפרד לערב עם התושבים בספריית הישוב.
מאושר פה אחד.
קולות שלובים – מקהלת צור הדסה – תשלום המועצה למקהלה דרך ועד הישוב .סה"כ
 ₪ 35,000לשנה שמועבר כשכר למנצח של המקהלה .חברי הועד הצביעו כי הנ"ל יאושר בתנאי
שיהיה מסמך מטעם עורך דין הועד בנושא.
תצפית שדרות הרי יהודה פינת ישיבה משולבת ספסלים ,פרגולות ומוזאיקה רוסלן סרגייב.
סה"כ עלות  + ₪ 78,000מע'מ .סוכם כי יקבע סיור בשטח על מנת לבחון את ההצעה.
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תוכנית מורשה בבתי הספר לביא וצורים – המשך בשנת  – 2019סוכם כי התמיכה הנ"ל
תיבחן על ידי ועדת חינוך בישיבתם הקרובה.
רכישת טנדר כולל עגלה מחלקת אחזקה – סעיף תקציבי "פרויקטים ישובים" – 1749000013
עד  ₪ 150,000אושר פה אחד.
סעיפים תקציביים מים ביוב – תכנון מול ביצוע  :סעיפים תקציביים בשני משקים סגורים אלו
יעמדו בחריגה בסוף השנה ,על חשבון יתרות ישנות בחשבונות הבנק .אושר פה אחד.
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