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ועל כן סוכם כי , חברי הועד ביקשו להיות מעורבים בתהליכים ובבניית הפרויקטים בישוב*** 

 . יוזמנו אחת לשבועיים לישיבה במזכירות

 

  -הצבעות  

פארק מצפור עלות עד המתקן כולל עבודות תשתית הצבת  - מתקן כושר פונקציונאלי .1

ההצבעה נדחתה .הקמת שביל מעגלי+ ילויות ספורט פע: סעיפים תקציביים. ₪ 72,222

 .  לישיבה הבאה על מנת שחברי הועד יסיירו במקום המתוכנן להצבת המתקן

לאחר ישיבת הועד  –עדכון נוסף להליך הגישור  - חוות הרי יהודה גישור אוהד חדש .0

לקבל את פסיקת המגשר כפי שהוצגה הקודמת משרד השיכון הודיע כי אין בכוונתו 

וכי אין בכוונת המשרד להשתתף בסכום שפסק עליו המגשר בסך  86בישיבת ועד 

וידרוש שעות עבודה וסכומים משפטי שיפגע בתובע  הליךעל מנת לחסוך . ₪ 02,222

, לפנים משורת הדין, הוחלט כי ועד הישוב יסכים, לא מבוטלים מכל אחד מהצדדים

₪   82,222הצעה המחודשת של המגשר הפוסקת כי ישולם לתובע סך כולל של ל

. מהועד המקומי₪  82,222-מהמועצה האזורית מטה יהודה ו₪  82,222בחלוקה של 

 . אין בהסכמה זו הסרת אחריות ממשרד השיכון

בהתאם ₪  12,222לועד הישוב תהא  העלות, בהתאם לפוליסת הביטוח של הועד

ממנו יובהר כי שלומי ידאג להוציא נוסח . אנו מחויבים בהלגובה ההשתתפות העצמית 

 . אחרים אין להקיש מהחלטה זו לגבי מקרים דומים

  .אושר פה אחד

חיבור תשתיות והסדרתן לטובת חיבור : )הסדרת הרחבה – מתחם דואר שכונה ותיקה .6

( תאורה ושיקום נופי, פינת מחזור, חניות, אספלט, כולל מסלעות. מבנה הדואר והגדלתו

 . יועבר לנוהל הצעות מחיר ויעלה להצבעה בהתאם, כתב כמויות הוכן על ידי אבי חיים –

  –עדכונים 

 בימים אלו יצאה הודעה לגיוס תושבים בעלי רקע מקצועי והבנה בתחום הבטחון – ועדות
 . שתי הועדות הללו יחלו פעולתן בקרוב. ובתחום החינוך

 
. 1901200219טליין הודיעה כי סיימה לתחזק את המכון החל מ 'חברת האחזקה ג – מכון סניקה

מאחר והמכרז לשדרוג המכון ותחזוקתו שהוציאה . ולמועצההודעה זו נמסרה למשרד השיכון 
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ועד הישוב יוציא מכרז זה כאשר התשלום , החברה הכלכלית נפסל ועל מנת לזרז את ההליך
 . לקבלן יבוצע באמצעות החברה הכלכלית שתהא אחראית למשיכת הכספים ממשרד השיכון

  
מספר . קטים עם הקבלן המבצע'יתקיים סיור רז 18.12.19' מחר יום ד – מדשאה פארק מצפור

, טיפול בעשבייה, החלפת דשא בחלקים שהצהיב, הוספת ממטרות –בשטח  שיש לבצעתיקונים 
 . הוצאת סלעים בולטים במדשאה, הוספת פקעות באמבות

 
  –ביטחון 

שכן לא נגבה מהתושבים , ממשיכים בגבייה על פי חוק העזר הישן – שמירהגביית היטל 
דורש להיפגש עימם למרות  –שלומי יחזור למשרד הפנים . סכומים שאין לועד הישוב צורך בהם

 . שהחזיר אותנו למועצה, סגן הממונה על המחוז, תשובתו של חיים יפרח
מוקד רואה וגדר הכוללת , ב הגישו דרישה מבצעית הכוללת מצלמות"אנשי מג – צ"ביצוע דמ
סוכם . לצורך ביצוע דרישה זו דרשו הגדלה של ועד הישוב לכוח האדם והפעלת המוקד. תלתלית
 . ד יופעל במועצה והובהר כי אין באפשרות הישוב להגדיל את כוח האדם הקייםכי המוק

 .  ט"של המח הסוגיה בבחינה –לטובת מעבר קבלנים  –ט עציון "פגישה מח
 

יחידות דיור לצד  922-אכלוס של עוד כ –קריטית לצור הדסה  0218שנת  – 8102הכנת תקציב 
נדרש להגדיל את כוח האדם  . דםתפעול ישוב קיים עם צרכים ופרויקטים חשובים שעלינו לק

 . תחזוקתו ותפעולו ברבדים נוספים מעבר לנעשה כיום, ולהשקיע בפיתוח הישוב
 

השבוע החלו העבודות , עבודות דרך השמורה לקראת סיום – מיתון תנועה שדרות הרי יהודה
כיכר דרך על התחלת עבודה הוספת מפרצי חנייה ו –למיתון התנועה בשדרה הראשית 

 . השמורה
 

המזכירות והעבודות  .צפוןטיול גיבוש ביומיים כל עובדי המזכירות יוצאים ל – טיול עובדים
  . השונות ברחבי הישוב יתקיימו במתכונת מצומצמת

 
בימים אלו נבנית תוכנית שתחל בקרוב עד  – שנה למדינת ישראל 01יום העצמאות בסימן 

נפרש . פעילות ישובית רחבה, תנוער הנוער ובתי הספר, ליום העצמאות שתכלול את בני הנוער
 . בהמשך על הקונספט והתוכנית

 
 

 

 


