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 48..4102 תאריך  5פרוטוקול ישיבת ועד מספר 
,  אמיר אזרחי, יאיר קמייסקי, אורנה לנגרמן, חיים קרישפין, מגן-אורן כהן :חברי הועד, בני גרניט: ר הועד"יו

. לירז ארז: מזכירת הישוב.  (אורי גולדפלם, רותי שטרנברג, אסף לנדאו - ולא נכח). עודד אלוש ,שלומי מגנזי
  4 אלכס קיבלוביץ :נוספיםנוכחים 

 

 48..4102שהתקיימה ביום שלישי  5ישיבת ועד מספר פרוטוקול : הנדון

 :ר הועד"עדכונים יו 24

 :מספר סיכומים עלו במשלחת למול ראש המועצה – .4102.משלחת  נומברכט  .א

i. תועבר לישוב והועדה המקומית  – לגן יובל ל"פתוחה של קק כיתת לימוד

  .תיתן אישור זמני להצבתה דרך החלפת שטחים

ii. ועד צור הדסה התנגד  .ה"מערך החינוך לשנת הלימודים הבאה תשס

מאחר ובתי . גני ילדים בשכונה הותיקה והציע העברתם לסנסן 8להצבת 

כעת , נת הלימודים הבאה במיקומם הנוכחיישארו בש" לביא"ו" קרוב"הספר 

-ולבתי "צורים"ס "כיתות גן ימוקמו בבי 0נבחנת האפשרות כפתרון זמני כי 

 –יבנו מבנים בשטח הפתוח הסמוך לחניית בית העם  "לביא"ו "קרוב"הספר 

 (. המחודש במתחם הצור והצוהר 1)גנים יבנו בסנסן  9בנוסף בהמשך 

iii.  פרטי התוכנית יוצגו . "עיר ללא אלימות"הרשמת ועד צור הדסה בפרויקט

 . גם מצלמות ישולבו במסגרת זוסוכם כי . בישיבה הבאה

iv.  ראש . המועצהובמימון מסוים מ בסיועבדרך חוקית  "עיר הנוער"הקמת

המועצה ביקש שיועץ אקוסטיקה ייתן את מסקנותיו להקמת עיר הנוער 

 ". פארק הנעלם"ב

 4 החלה היום בהתאם לגידול ולשיווק היחידות החדשות – טחוןיהזזת גדר הב –סנסן  .ב

  .חברי ועד שמעוניינים להצטרף מוזמנים –סמינר ועדים יתקיים בחודש הבא  .ג

 

 :עדכונים מזכירת הישוב 14

. יחלו מחר לקראת שכבת הריבוד השניה בישוב התחלת עבודות קרצוף הר כתרון .א

  .16.8.0218 'העבודות יערכו עד ליום אנמסר כי 

 :ישיבה במשרד התחבורה .ב

i. ביתר עלית –מ לטובת קו צור הדסה "איחוד קוים והמרת ק. 

ii.  699לצור הדסה ולא להסתפק באיסוף מכביש  168כניסת קו. 
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התקיימה פגישה עם . מהמועצה טרם הועבר 0216ל "העברת תשלום שכר מנכ .ג

 . הגזבר ללא שהוכח אחרת

מאפשר ( שעות 52)הסתיים השלב הראשון של הקורס  –עדכון אורנה לנגרמן  – א"קורס מד 34

א בית שמש וירושלים במקביל נערך נסיון "יחלו התנדבות במד. התנדבות באמבולנס

 . להחזרת הפעלת אמבולנס בישוב

  . וניהול הקורס בהתנדבות מלאההדרכה , ליוויעל  ועד צור הדסה מודה לאורנה**

 4 מאושר פה אחד – .אישור פרוטוקול ישיבת ועד מספר  4.

 : שוטפים להצבעה 54

 .ר השקעות"מתב –מ 'מע+₪ 12,222 – "עץ הקסום"מפקח מלווה לפרויקט ה .א

  4פה אחד מאושר

, 8ישיבה מספר , אושר בישיבת הועד הקודמת – רשתות צל גני שעשועים בישוב .ב

 מאושר. 0218יב כללי בלתי צפוי בשנת ר ירד מתקצ"במידה ולא יאושר כתב. ר"כתב

  4פה אחד

על פי  – נוהל מכרז זוטאבארבעה חודשים ובמקביל יצא  –הארכת חוזה מילגם  .ג

נהלי , 5בהסתמך על נוהל )אין צורך במכרז פומבי , ענר חפץ, ש הועד"הנחיית יועמ

הצעות  8ויש לצאת במכרז זוטא הדורש ( מכרזים בישובים מועצה אזורית מטה יהודה

מסתיים בסוף החודש , חברת הגביה הנוכחית, מאחר והחוזה למול מילגם. מחיר

חודשים במהלכן ייאספו הצעות  8 –מובא לאישורכם הארכת החוזה ב  840218

 4 פה אחד מאושר. המחיר כנדרש בחוק

 : הצוות המוצע –אישור נציגים לצוות עבודה שיבחן את ניהול צור הדסה  .ד

ר "סגן יו, יאיר קמייסקי + יהר ועדת אסטרטג"יו, שלומי מגנזי + ר הועד"יו, בני גרניט

  4מאושר פה אחד. הועד

הקמת מעון במגרש  מאשרועד צור הדסה  – 201מגרש  –הקמת מעון יום בסנסן  .ה

  4מאושר פה אחד –בשכונת הסנסן  520

 

לחברי הועד ויידון בנפרד  המחודש הוגשהתקציב  – לעיון חברי הועד .102הצגת תקציב  24

 . בישיבה ייעודית

 . התקיים סיעור מוחות בנושא ללא סיכום – ת"דיון המשך בנושא המקב 74

__________________________________________________________________________ 

 4 מזכירת הישוב, לירז ארז: רשמה 4הרוהתפז 5בזאת תמה ישיבת ועד מספר 


