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 .הצבעות

 אושר פה אחד כי יותקנו. בקרה וניהול השקיה מרכזית - קיה בישובששדרוג מערכות ה .7

, זאת לאחר שנושא האחריות ".הכל בחוץ"מערכות של חברת אגם באמצעות חברת 

שדרוג  070222208מ מסעיף תקציבי "המחיר כולל מע. יבדקו לעומקוהתחזוקה  העלות

 :מטרות השדרוג. מערכות השקיה

 .שליטה על כמויות המים לפי תכנון ותקצוב מראש .א

 .השקיה נכונה והימנעות מהשקיית יתר .ב

 . התראה וסגירה אוטומטית במקרה של פריצת מים .ג

 טלגיל מחשוב ובקרה  מערכות  אלון אגם 

005,911  ₪ 051,991  ₪ 071,060  ₪ 

 

 . ל יעודכן בהתאם לסיכום מול העובדת ורואה חשבון הועד"הנ –שכר מנהלת חשבונות  .2

 :נושאים לדיון

 . מסקנות ועדת כספיםדיון ב .7

 . לא הועלה לדיון - רכישת מערכת שמע

₪  5,922כ + מ 'מע+ ₪  682,222 -כ  לאור העלות הגבוהה של המכונה -רכישת מכונת טיאוט 

ממשרד  תקציבגיוס כוח אדם הוחלט פה אחד להקפיא הצבעה זו עד לקבלת + אחזקה חודשית 

 . הפנים

 .  הוחלט פה אחד כי בסדרי העדיפויות יש כעת לקדם את נושא הרחבת המזכירות

     

שיווק ובינוי למול טיפול  –שלבי ביצוע הסכם כוללני לקראת עמדת צור הדסה  .0

יאיר קמייסקי , ד ענר חפץ"וע, ד אמיר זהר"עו: הצוות שמלווה את הנושא .בכבישים

 .ל משרד הבינוי והשיכון"בפני מנכושלומי מגנזי יגבשו מסמך שיוצג כמתווה 
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 . עדכונים

כולל שילוט הסבר . פארק צור הדסהב יוצבו הדבורים כוורות: יאיר קמייסקיעדכון  –כוורות 

כפי שיש בפארק הצבאים )מול הדבוראי רפי ניר להצבת הכוורות קיים הסכם . ואזהרה במקום

 (. בירושלים

  -פרויקט מיתון תנועה שדרות הרי יהודה 

הנושא . יינו כי יש להאיר ולשלט את המעברחברי הועד צ –פ שיטה "מעבר חציה מול שצ .0

 . יבחן עם יועץ התנועה של הפרויקט

פ מעבר למדרגות ולמעקה "קיים חוסר תקציבי במועצה להשלמת השצ –שיטה  פ"שצ .0

 .  הבטיחות שיורכב במקום

פ רקפת "שצ כחלק מחשיבות הנגשת השכונות לקריית החינוך תבדק הנגשתם של –הנגשה 

מדרגות המחברות לשדרות הרי יהודה ושביל הילדים המחבר את שכונת הר כתרון מרחוב ב

 . קינמון לקריה

מזרחי התקיים סיור קבלנים , על ידי נתיבי ישראל 8.6.08מערבי העבודות יחלו ב  - 513כיכרות 

 . לקראת הכרזה על קבלן זוכה באחריות המועצה

יאיר ואורן ימשיכו את התכנון מול להתאמת תוכנית תאורה בפארק  –תאורה פארק צור הדסה 

 . חברי הועד הסכימו כי ניתן להתקדם בביצוע ארון החשמל בפארק. יועץ החשמל

 . מתקיים בפארק צור הדסה בתיאום של הצופים מול שמחי לנושא הגינון פורימון –חגים 
השנה המחירים אצל כל הספקים קפצו בצורה  – למדינת ישראל 17חגיגות העצמאות בסימן 
קיימת התלבטות על מתווה הערב והיום כאשר ביום יתקיים מופע . 92משמעותית לאור חגיגות ה

עדיין נבחנות האופציות . של נתן גושן בפארק המרכזי ובערב תוכנן ערב חוגים והפעלות לילדים
 . 0208השונות על מנת לעמוד בתקציבים כפי שאושרו בתקציב 

 
עובדות הועד לירז ארז ושרה כרמל יוצאות למשלחת מטעם המועצה לעיר  – משלחת לגרמניה

 . נומברכט, התאומה של מטה יהודה


