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 193.6.מיום   7ישיבת ועד מספר 

הציג את חברי  ,יו"ר הועדה ,גיל פלד – חברי הועדהעם הצגת תכנית ועדת בטחון והכרות 

 העבודה שהפיקו בשנה וחצי האחרונות. תוכנית הועדה, הרקע הבטחוני ממנו הגיעו ו

חלק זה ניתנה לחברי הועד סקירה על תפקידי הועדה ותוכנית העבודה הנדרשת. בישיבה 

 תושביםבנושא בטחון בהשתתפות פתוח  שיחהתקיים בדלתיים סגורות ולאחריו התקיים 

  מפגש עם גורמי בטחון במועצה.  מקדםלישיבה. יאיר שהצטרפו 

בחלקו השני של השיח עם התושבים עלה נושא מקומות התפילה בישוב, לא ניתנו פתרונות 

 לתושבים במהלך הישיבה. 

 

 ישיבת הועד הבאהשעלו כחשובים לטיפול בנושאים 

 . שקיפות ישיבות הועד ופעילותיו. 1

 מבני ציבור בשטחים החומים.  – 1ניצול קרקע סנסן  ב. 2

 

  -הצבעות 

לפחות ותושבים שהתנדבו לקחת חלק,  הועדות מורכבות מחבר ועד אחד - אשרור ועדות. 1

וככאלה עליהן הישוב הועדות הינן גוף מייעץ לועד עובדי ועד הישוב. גם בחלקן משתתפים 

 את המלצות הועדה לאישור חברי הועד. להגיש באמצעות חבר הועד המשתתף בהן 

  הנחיות שילווה את הועדות לקראת עבודתן וכינוסן. עירית תכין מסמך 

ועד צור הדסה יתמודד בשני קולות  – . קולות קוראים מטעם מועצת הפיס לתרבות ולאומנות2

מתנגדים,  ללאבעד  9 – "הנגשת הקולנוע הישראלי"נגד,  1בעד,  8 – "פסנתר ברחוב" -קוראים

  יכולת בחירה בנוגע לימי הקרנת הסרטים.  אושר תחת הערה כי יש לבחון כי הועד המקומי בעל

 .1נספח  מצ"ב

 .שמור במשרדי הועד דיון בדלתיים סגורות –דיון העסקת עובדים ועד צור הדסה . 3

 

 - נים מאת יו"ר הועד ומזכירת הישובעדכו

תכנית יועץ התנועה מציגה נתיב בודד בכיכר ועל כן  –+ כיכר מזרחית  375עבודות כביש 

  וכך מבוצעת העבודה בשטח.  מהישוב הינה חד מסלוליתהיציאה 
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מתוכנן באמצעות משרד הבינוי והשיכון במסגרת  – רכסים/ צומת האלה ת ריבוד כבישים עבוד

עבודתו של הקבלן הזוכה למכרז מסירה של שכונת הסנסן. הועברה בקשה לחברת הפיקוח 

CPM  בודה הכללית.  לתת עדיפות לצומת זה בהסדרת הכבישים ובתוכנית הע 

הסתיימו מדידות המגרשים וכעת אנו בשלב הצעות מחיר מאדריכלים  – 604+  602מגרשים 

 לטובת העמדת מבנים בשטח. 

לאור ריבוי תלונות בנושא דרשנו תגבור אכיפה מטעם משטרת  – תגבור אכיפה תנועה בישוב

 התנועה. בעיקר בצמתים בעייתיים ובמוקדים בהם הסכנה גלויה והאכיפה מחויבת. 

  שבוע הבא גם בשלישי.ממשיכה, אחת לחודש. ב בתרבותהשמסורת  – שבתרבות

בצור הדסה בדגש על  פים"משרד הבינוי והשיכון ערך תכנון ראשוני לשצ -פים"תוכנית אב לשצ

סגנית מהנדסת הועדה מיכל חיבור בין השכונות ושינויים במצב הקיים. לירז ויאיר בשיתוף 

נברו מהמועצה התייחסו לתוכנית, העירו ואף נשלחו סדרי עדיפויות לתכנון מועדף מטעם -אדלמן

 תוצג בפני חברי הועד. זו מלאה ההועד והמועצה. לכשתהיה התוכנית 

לסמינר זה יצאו עובדי ועד כפי שהיה בשנים קודמות. עובדי ועד  –אילת  31.3.19 סמינר ועדים

שטרם מלאו להם שנת עבודה לא ישתתפו בסמינר. המזכירות תפעל במתכונת מצומצמת אך 

 .המענה והשרות לתושב לא יופסק

  – עדכון חברות הועד עירית ולילך

נעצר, עודכן וחודש לאור פניות שקבלנו : תהליך ההרשמה לגנים הרשמה לתש"פ -הגיל הרך 

והעברנו למועצה. בסיום ההרשמה תתקיים היוועצות נוספת על סמך הנתונים והאתגרים שיעלו 

  מהם.

מסמך מסודר עם נושאים שיש  ,מנהלת תחום הגיל הרך במועצה ,העברנו לחלי זלינגר :צהרונים

  לתת להם מענה בתהליך הסדרת הצהרונים.
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  – 1נספח 

 קולות קוראים מועצת הפיס לתרבות ואמנות

 הנגשת קולנוע ישראלי פסנתר ברחוב 
העמדת פסנתר כנף מבטון  תיאור התכנית

 במרחב הציבורי
סרטי קולנוע  7סדרה בת 

ישראלים בליווי שיחה עם יוצר 
 הסרט

הפסנתר עמיד בכל תנאי  הסבר
מזג האוויר ואפילו ונדליזם 

 נלקח בחשבון! 
 

הסדרה תכלול מגוון של סרטים 
ישראליים שהקרנתם תלווה ע"י 

  : יוצרי הסרט בשיחה עם הקהל

  סרט שטרם הוקרן בבתי
הקולנוע ויוקרן בהקרנת 

  טרום בכורה
  סרט עלילתי המוקרן בבתי

   קולנוע
  סרט דוקומנטרי המועמד

  הסרט הטוב ביותרלפרס 
  סרט עלילתי המועמד

  לפרס הסרט הטוב ביותר
  שלושה סרטי קולנוע

ישראלים לבחירת הרשות 
 מכל הזמנים

 

 בית העם/ספריה גן הפסליםסמוך ל  מיקום הפעילות

  ₪  70,000 –כ  עלות הפרויקט

 ₪  35,000 –כ  סכום השתתפות
בנפרד נבקש הצעה מרוסלן 

 לציפוי הפסנתר. 

  ש"ח 10,000

 פעילות מבוגרים -₪  4,000 פארק קק"ל סעיף תקציבי
 פעילויות נוער -₪  6,000
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