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 61.4611 תאריך  82פרוטוקול ישיבת ועד מספר 

אמיר , עודד אלוש, יאיר קמייסקי, אורנה לנגרמן, ורד-ליאורה אזרחי :חברי הועד .שלומי מגנזי: ר הועד"יו
 .רותי שטרנברג ,אורי גולדפלם: חברי ועד שנעדרו .חיים קרישפין, בני גרניט ,מגן-אורן כהן, אזרחי

 . לירז ארז: מזכירת הישוב
 . גדי וכסלר: ועדת ביקורת

_______________________________________________________________________ 

 61.4611 תאריך 82ישיבת ועד מספר  פרוטוקול

 6 ר הועד ומזכירת הישוב"עדכונים יו 16

אתמול התקיים דיון בועדת הכנסת שדן בנושאים  – דיון בטחון בועדת הכנסת 6א
דוד ביטן סיכם כי  כ"חהר הועדה "יו. ים אותנו במשך השניםהביטחוניים שמעסיק

יום פתרונות  62דורש ממשרד הביטחון ומהמשרד לביטחון פנים להציג תוך הוא 
הצעות חוק של , במידה והדבר לא יבוצע בזמן. לבעיית גדר הישוב צור הדסה

ינה מ, כמו כן. עד להצגת הפתרון, לל ועדות הכנסתהמשרדים הללו לא ידונו בכ
ביטן ועדת מעקב אשר תעקוב אחר קידום פתרון הולם גם לאיומים על  כ"חה

 .הנוסעים בכביש עוקף חוסאן
 8המועצה נתנה טופס  – ויהודה רחמים עדיקא ד קוטלר"יח 44אכלוס סנסן  6ב

 . ולא לאכלוס תשתיותחיבור ל

ביטול שימוש קבוע במאגר המים בימים אלו מקודם מהלך ל – מאגר המים 6ג

 .יק בשיתוף מקורות ומשרד הבינוי והשיכון'כנית של רן ברזעל פי תוזאת הישובי 

ש בלבד ובמשך השבוע המים יתקבלו "המאגר ישמש את צור הדסה בסופ

בשלב האחרון יבוטל השימוש . מבוא ביתר-הראשי של מקורות מהבוסטר

 .במאגר לגמרי

  6 בקובץ נפרדמצורף : בצור הדסה פרויקטים מועצה סטטוס  6ד

מחיר "מאחר וצור הדסה כלולה בין הישובים שבהם יוצע  –" למשתכן מחיר" 6ה

ידי צור הדסה המהלך כך שבשלב ראשון ילמבקש לנהל את שלומי " למשתכן

 . כפי שקיים היום בעפולה, יקבלו זכות ראשוניםומטה יהודה 

בני מציין כי מחיר למשתכן זהו אסון ומהלך מסוכן לצור הדסה ועל כן על ועד צור 

 . מהלך זהלהתנגד או לפחות לא לקדם  הדסה

בשיתוף ענת מתיתהו  סיכום פגישה– מעטפת חינוכית =יום לימודים ארוך  6ו

המתווה אליו אנו חותרים לצד שיתוף בו קיים , יועבר לחברי הועד במייל נפרד

 . הפעולה עם מכללת קריית אונו

 –תרבות  6ז

i. 5.9.15 יום שישי -יריד אביב  –בפארק הנעלם  יריד קבלנים. 

ii.  הרצאה בבית ( + נוער תלם+בני עקיבא) יום השואה באמפי –טקסים

ויום העצמאות בפארק ( צופים)יום הזיכרון באמפי , "מרים קסטנר"העם 

 . מיקי גבריאלוב -כולל מתחם פיקניק והופעה  אירוע יוםהנעלם 
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ר "יו, אורן כהן מגן יועץ מקצועי ופעיל בועדה, שלומי מגנזי הינו ר ועדת חינוך"יו 6ח

 . קטיה לס דקל בסיוע של ליאורה אזרחי ורד – ועדת תרבות

ועימוד על פי רכישת רשת צל  חברי הועד אישרו בישיבה – הצללה גן קידה 6ט

הכנת + שתילת עצים + עמודים לכיוון הספסל  0תוכנית אבי חיים בתוספת 

 . שתילה מטפסתתשתית ל

  –נושאים לדיון  86

יום "ללא אירוע בערב  אירוע יוםלקיים לאחר דיון מעמיק הוחלט -יום העצמאות 6א

 ".  העצמאות

חברי הקהילה מבקשים לפתח את  – שטח סובב בית הקהילה הרפורמית 6ב

ליאורה חיים ויאיר  .השטח הסובב לבית הכנסת הממוקם היום בדרך השמורה

יקיימו פגישה עם נציגי הקהילה לבחינת שטח חלופי למיקום בית הכנסת 

  . וח השטחובהתאם ללוחות הזמנים יאשר הועד את טיפ

בשלב זה הכיכרות ימשיכו להיות מתוחזקים  – המשך טיפול בכיכרות הישוב 6ג

 . על ידי ברזאני ונדלן טופ
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  82תמה ישיבה מספר 


