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ישיבת ועד מספר  18מיום שלישי תאריך 21.01.2020
עדכון – דלית רוסו ,יו"ר הוועד -
.1הצבת פסל "תקומה" הפסל זאב פרימור כיכר הרי יהודה  /דרך השמורה –
בסיור שנעשה בשטח אולם הספורט הנבנה עם האומן – זאב פרימור ,שלומי ,לירז ונציגי מפעל
הייצור עלה כי פיסית לא ניתן להעמיד את הפסל בכניסה לאולם בשל מחסור במקום .הוחלט
להעביר את הפסל למעגל התנועה בכיכר בצומת החווה  /אולם הספורט על שד' הרי יהודה.
הנ"ל יבוצע בליווי אנשי מקצוע על מנת שההצבה תהיה בטיחותית.
הצבעות -
 .1עדכון תקציב  – 2020התקציב במלואו אושר בישיבת הוועד הקודמת ,ישיבה מספר .17
לאחריה התבשרנו על תוספת של תקציבי פיתוח ותקציבים שוטפים לשנים  2018-2019ממשרד
הפנים .אי לכך ,תקציב הישוב גדל ב  ₪ 1,172,000 -בגין תקציבי הפיתוח .תקציבי הפיתוח
מועברים כנגד הצגת תכנית עבודה של הועד .טרם התקבל מסמך הנחיות לניצול התקציב
השוטף ולכן כרגע לא ניתן להתייחס אליו כסעיף ממשי לניצול ועל כן לא תוקצב בתקציב .2020
הצבעה – עדכון תקציב  -אושר פה אחד .דותן נמנע .תקציב מאושר יועבר למועצה  +הפצה
לתושבים .לירז מוסיפה כי כל חברי הוועד החדשים מוזמנים בכל עת ובתיאום מולה להיפגש
ולקבל הסבר על התקציב.
 .2מכרז חברת שמירה :מכרז מול צוות  3מסתיים ב  .31.03.2020קיימת אופציה להארכת
הפעילות בשנה נוספת .במהלך הישיבה נבחנה האופציה ליציאה למכרז חדש .נבחנו האופציות -
מכרז עצמאי או מכרז דרך משכ"ל.
מסלול

עצמאי

משכ"ל

עלויות

כתיבת מכרז כ ₪ 60,000-על

 + 2.5%מע'מ

ידי עורך דין בלבד.
הוצאות משפטיות ,ליווי

לא כלול

כלול

משפטי ,ליווי מקצועי במהלך
כל תקופת החוזה
הצבעה – חברי הועד אישרו יציאה למכרז חדש דרך משכ"ל .בהתאם לכך יסתיים חוזה העבודה
מול צוות  3ב  .31.03.2020כל זאת בכפוף לכך שהגורם המקצועי בוועד (יוסי הקב"ט) מאשר
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שהמכרז עונה על הדרישות המקצועיות של וועד הישוב .ליווי המכרז יעשה על ידי יוסי סרי לוי
הקב"ט  +תומר טיילו חבר הועד .אושר פה אחד.
יוסי מעדכן כי עבודות הגדר מתקדמות בקצב משביע רצון ,הקבלן עובד גם בימי הגשם וייתכן
שבשבוע הבא כבר תתבצע התקנת מצלמות.
עדכונים – לירז ארז ,מנכ"לית הישוב -
.1

.2
.3
.4
.5

.6

נהג מכונת טיאוט -פרסום המשרה אושר ע"י כל הגורמים הרלוונטיים  -מועצה ,משרד
הפנים .משכך ,המשרה פורסמה השבוע .ראיונות יתקיימו ב  .02.02.2020מי מחברי
הוועד שמעוניין להצטרף לראיונות מוזמן.
משרות נוספות שממתינות לפרסום – משרד הפנים עצר גיוס משרות בוועדים
מקומיים בכלל ובצור הדסה בפרט .ממתינים לעדכון בנושא מהמועצה.
מגרש  – 605מעון יום וקומה נוספת למרכז לגיל הרך .בשלבי תכנון במועצה .מתוכנן גג
סולרי .נעצר המהלך למול משרד העבודה – בטיפול סגן מהנדסת המועצה.
מגרשים  - 602 + 609ספריה ובית כנסת – בשלבי רישוי והיתר.
עדכון אירועי ה 60 -לצור הדסה – מספר אירועי שיא מתוכננים השנה – "יציאת
מצרים" ,קולולם ,סופ"ש רוק ,ורטיגו ועוד פרויקטים גדולים וקטנים – כפי שהוצגו
בתקציב לחברי הועד.
אולם ספורט – העבודות מתקדמות ,אם כי עבודות הפיתוח טרם החלו .טרם התקבל
אישור במועצה לקבלן זוכה שיחל את עבודות הפיתוח .לפיכך ,נראה כי האולם לא יהא
שמיש בתחילת מאי .ויתרה מכך ,בישיבה האחרונה שהתקיימה היום נאמר על ידי מנהל
הפרויקט כי קבלת האישורים להשמשת האולם ידרשו גם הם זמן מעבר לחודש מאי.
הנושא בטיפול מול סגן ראש המועצה שלומי מגנזי והחברה הכלכלית האמונה על
הנושא.

רשמה :שרה ברמן.
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