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על סדר היום :
 .1עדכון משלומי מגנזי לגבי סוגיית שטחים פרטיים בצור הדסה מזווית הראייה של המועצה.
 .2דיון וועדות – עפ"י הפורמט הבא .
ועדות וצוותי עבודה של ועד צור הדסה
הצעה לדיון
ועד צור הדסה שנבחר קצת לפני כשלושה חודשים חרט על דגלו תפיסה הדוגלת בשיתוף ציבור בחיי הישוב  .לשם
כך הועד מציע להקים מסגרות פורמליות ולחזק מסגרות קיימות בהן תינתן אפשרות לתושבים המעוניינים בכך
אפשרות להשפיע על העשייה בישוב.
הועדות וצוותי העבודה יפעלו לצד הועד ובהנחייתו .יובהר כי תפקידן של הועדות הינו להמליץ בפני הועד על דרכי
פעולה ובסמכותו של הועד לקבל או לדחות את ההמלצות.
 ועדת ביקורת
ועדה סטטוטורית (יחידה במעמד זה) המחויבת להתמנות ולפעול על פי חוק ותפקידה לפקח על כך שפעילות הועד
מתבצעת על פי דין .הועדה תמונה על ידי המועצה .


ועדת כספים תסייע לוועד לפעול בתחומים תקציביים מגוונים.

 תחום קהילה  ,חברה ותרבות
היות ומדובר בתחום מאוד רחב יומלץ ליצור תחת תחום זה מספר צוותים ייעודיים שיפעלו כל אחד באופן ממוקד תוך
דיאלוג ותיאום אחד עם השני ועם הפונקציות המקצועיות המובילות תחומים אלה בישוב ובמועצה.
צוות התנדבות -בשיתוף רכזת חינוך לא פורמלי ,יקדם התנדבות מקרב תושבי צור הדסה לטובת הישוב.
צוות תנועות נוער
צוות פעילות תרבותית –בשיתוף רכזת תרבות.
צוות רווחה
צוות ספורט  -יפעל לקידום פעילות ספורט בישוב לכל הגלאים.
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 תחום חינוך פורמלי
גם תחום זה הוא מאוד רחב ולכן אנו ממליצים ליצור גם בו מספר מסגרות ייעודיות :

 .1נציגות הנהגות בתי ספר.
 .2נציגות הנהגות חינוך טרום יסודי .
 .3צוות תפיסה חינוכית .
צוות זה ימשיך את הפעילות שהחלה עוד בוועד הקודם ותפקידו לסייע לקדם תפיסות חינוכיות
עבור מערכת החינוכית הפועלת בצור הדסה ובשיתוף מחלקת חינוך של המועצה .
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ועדת איכות הסביבה



ועדת בטחון  -בצמוד לוועדת בטחון יוקם צוות לבחינת הקמת מערך שמירה התנדבותי בצור הדסה.



ועדת פיסול והנצחה
הועדה תמליץ לוועד בנושא הצוות פסלים ברחבי הישוב והן בכל נושא של הנצחת זכרם של תושבי צור הדסה.

 צוות חוקי עזר
מטרות הצוות להקים מסמך המלצות לחוקי עזר הנחוצים לניהול מרחב ציבורי של צור הדסה .
מסמך זה ישמש את ועד צור הדסה מול המועצה לחקיקתם ולאכיפתם בישוב.


ועדת מכרזים
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