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 5102.6526שהתקיימה ביום שלישי  12פרוטוקול ישיבת ועד 

  –הצבעות  25

 

רואה , י ירון שמיר"הדוח הוצג בפני חברי הועד ע – 1022הצגת טיוטא דוח כספי  5א

בכרטיסי ₪  092,222 -כ  ךבסהדוח מאושר בכפוף לתיקון הפער  .חשבון הועד

 . האשראי

 . אושר פה אחד – ר ועדת כספים"יו –מינוי דורון איילון  5ב

 תרבות מסעיף שונות₪  20100העברה תקציבית בסכום של  -יום העצמאות  5ג

 5 מאושר פה אחד 22.00000065לסעיף יום העצמאות  22.0000011

 :רעיונות לשנה הבאה יום העצמאות

מספר אירועים קטנים המתרחשים במספר מוקדים במקביל ובכך גם אין צורך באומנים גדולים  .0

 .הדורשים סכומים מטורפים

 . בערב יום העצמאות שאטלים לנוער לירושלים .0

 . מופע ביום העצמאות ולא בערב יום העצמאות .6

 . תקצוב הקהילות השונות בישוב וכל קהילה חוגגת את יום העצמאות בסגנונה .8

טקס הדלקת ולא בזמן ) 00:22ב במידה והאירוע מתקיים בערב יום העצמאות אז יש להתחיל אותו  .9

 (.המשואות בטלויזיה

 . זיקוקין חותמים את האירוע .5

 . לדים ונוער צעירי –הגדרת קהל יעד  .9

 5 אישור בחירת ועדת מכרזים – .102קול קורא  –כיכרות צור הדסה  5ד

 .רוני נדלן טופ, איציק ברזני –התמודדו שני זכיינים 

 (. ברזניהצביע בעד  0)בעד  6 על רוני נדלן טופ ברוב של המליצה ועדת מכרזים

 .החיים שהיה חבר בועדה הציג את עמדתו המנוגדת לדעת רוב חברי

לשני המתמודדים ויציע להם כי תהיה חלוקה  יפנהשלומי  – חברי הועד החלטת

במידה והמתמודדים ידחו את ההצעה שניהם או  .שווה בין שניהם לטיפוח הכיכרות

 . לחברי הועדיוחזר הדיון  –כל אחד מהם 

 . טלפוניתלשלב זה של ההצבעה אורנה הועלתה לשיחה ** 
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 :הישובר הועד ומזכירת "עדכונים יו 15

 :לאחר ישיבה אצל ראש המועצה הוחלט –הבניה בסנסן  5א

i.  יתגברו את עובדתם בישובהיחידה הסביבתית + פקח מועצה . 

ii. משאיות יכנסו דרך שביל הפטרולים ולא דרך הישוב. 

המועצה ביקשה שיתוף של מבנה הצופים  –בית ספר לביא בשנת הלימודים הבאה  5ב

 .נבחנות אופציות חלופיות. שלומי לא אישר מהלך זה –עם בית הספר 

תוואי הצנרת  –בר גיורא ומטע למכון סניקה צור הדסה , חיבור קו ביוב נס הרים 5ג

יאיר יקיים שבוע הבא סיור עם . ן ברזיק בנושאמתואם מולנו ודרשנו מעורבות של ר

 .הקבלן בשטח

  –תרבות  5ד

רכז עיר  כפיר פאעל. מיקום בסמוך לחווה כפי שהיה בשנה שעברה – עיר הנוער

 . לנוער ולילדים  -פעילויות במקום יותאמו לקהלי יעד שונים . הנוער

יצא פרסום לתושבים ובתמחור הוספנו . פועלת השנה בשיתוף המועצה – קייצת

 . ח בעבור מדריכים והוצאות ועד"ש02

 . יתקיים בבית ספר לביא –נרשמים  52מעל  –קיטנה 

לא תתאפשר לאחר ישיבה של ועדת איכות הסביבה סוכם כי  –עדכון יאיר קמייסקי  5ה

, שביל נוף כתרון: שמות לשבילים בפארקיינתנו + תנועת כלי רכב בפארק הנעלם 

  .  שביל הזיתים, שביל הילדים

מצורף מייל שהועבר היום לתושבים בעקבות התאונה בשישי האחרון בכניסה  5ו

 . המערבית

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 12בזאת הסתיימה ישיבת ועד מספר 
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 05.5.0209מייל לתושבים מיום 

 ,תושבים יקרים 

ביום שישי האחרון התרחשה תאונה שגרמה לכולנו לזעזוע גדול ולמחשבות מה היה 
לסדר זהו אירוע שלא ניתן לעבור אחריו . קורה אילו היה זה השכן או אדם קרוב אלינו
 .היום

תאונה זו מצטרפת לעשרות תאונות שאירעו בשנה האחרונה והסתיימו בפגיעות גוף 
  .ורכוש ולכן עוררו פחות זעזוע

התגובה הראשונית והנכונה של מספר תושבים הייתה העצומה שפורסמה בנושא ועד 
כפי שהצלחנו במהלך מול משרד . תושבים 0,222 -היום חתמו עליה למעלה מ

צריך גם , לקידום התחבורה הציבורית בזכות העצומה ומכתבי התושביםהתחבורה 
החתימות שלכם יצורפו למכתב שייצא . עכשיו לגייס מקסימום חתימות על העצומה

 .לשר התחבורה בימים הקרובים

       לחצו כאןלחתימה על העצומה 

אתמול קיימתי ישיבה דחופה בנושא עם ראש המועצה ובפגישה סוכם כי ראש 
צ וזאת בכדי לייצר באופן מהיר "המועצה יזמן מיידית פגישה עם שר התחבורה ומע

ות לישוב וכן לתת מענה לעומס התחבורה מבית שמש לישוב על ידי פתרון לכניס
 . 699סלילת נתיבי האטה על כביש 

בימים אלו מתבצעות מדידות עם יועץ תנועה ומקודם תכנון למיתון תנועה על , במקביל
 .שדרות הרי יהודה שייצר מעבר בטוח להולכי הרגל

א בפעולה אקטיבית בשיתוף נצ, אם כל הפעולות הללו לא יישאו פרי בזמן הקרוב
כאן נצטרך את העזרה של כולכם , שלכם לחסימת צמתים כדי לייצר אפקט משמעותי

 .ועל כך נודיע בהמשך

פתרון , אני מאמין שפעולה משולבת שתיתן מענה לבעיות בצירי התנועה אל הישוב
ן בכניסות לישוב ומיתון התנועה בשדרות הרי יהודה תפחית את הסכנות בכביש באופ

 . מיידי

 .נמשיך לעדכן בנושא באופן רציף

 ,בברכה

 ר הוועד המקומי צור הדסה"יו - שלומי מגנזי

http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=2566347&ClientID=49531109

