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ישיבת ועד מספר  13מיום ראשון תאריך 18.08.2019
שלומי מגנזי ,סגן ראש המועצה:
הפקדת תוכנית סנסן ב':2
תוגש התנגדות לתוכנית ב' .2שבוע הבא ישיבה עם אייל ממו ,יועמ"ש הוועדה.
ההתנגדות היא להחלטת הבינוי באותה מתכונת ישנה – לא לעצם התוכנית ,משום שאותה לא
ניתן למנוע .הדרישה היא שהכספים המיועדים יועברו לצור הדסה ולא למועצה.
פתרון תחבורתי הוא סוגיה נוספת שנדרשת לטיפול.
תוגש התנגדות לתוכנית שתתבסס על ההתנגדיות הקודמות – תחבורה ,תשתיות ,מבנה ציבור,
מרכיבי ביטחון וניהול הפרויקט באמצעות מנהלת .
אולם הספורט :בשלבי בנייה מתקדמים .ביום חמישי יתקיים סיור במפעל בו מיוצר האולם.
פתיחת שנת הלימודים תש"פ:
 26 .1גנים (מתוכם  3גני ילדים ממוקמים במתחם בית ספר לביא) 2 ,תיכונים 4,בתי ספר
יסודיים.
 .2הגנים במתחם לביא  -ההחלטה המתגבשת היא שהגנים יפתחו בשעה 07:00
(סייעת+שומר) וכך תהא אפשרות למתן את תנועת המכוניות וכלי הרכב באזור .התכנון הוא זמני
לשנה ,בי"ס לביא לא יוכל להכיל אותם לשנה נוספת.
 .3בית הספר החדש סנסן דרום יחל לפעול השנה כיתה אחת א' ,כיתה אחת ב' במתחם בי"ס
דרור .בי"ס דרור נשאר לשנה נוספת בצור הדסה.
 .4גויסה מנהלת חדשה לבי"ס הדסים.
 .5בי"ס לביא – הוחלט על ליווי מקצועי של בית הספר אחת לחודש ,מינוי סגן למנהלת.
 .6תיכון אור פועלים לפתיחת מגמת מחול ופתיחת כיתת מופת.
 .7החל תכנון מעון במגרש .605
יאיר קמייסקי ,יו"ר הוועד:
תכניות צפויות משרד הבינוי והשיכון שעומדות על הפרק:
תוכנית מקב"ת מאושרת – תקועה בהחלטת בית משפט עד שלא יינתן פתרון תחבורתי –
הרחבת כביש המנהרות וכביש  ,375כמו כן מכון טיהור שפכים חדש .שתי התניות שתוקעות את
שיווק התוכנית.
גבול תמא  /3/29א במקום קו מתח גבוה שהועתק נבנתה תכנית  275יח"ד קו הצפון.
לפני כשבועיים יצאה להפקדה תכנית ב– 2התנגדויות יוגשו.
ההתנגדויות שיוגשו יתמקדו בכך שלא יעברו יותר תכניות מבלי לערב את הישוב.
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שינויים בוועד הישוב:
 .1שליו חורב התפטר מתפקידו .אבי עמר הבא אחריו ברשימה .עד קבלת כתב מינוי רשמי
מהמועצה ,יתפקד הוועד עם  10חברים בלבד.
 .2יאיר הודיע על התפטרותו מתפקיד יו"ר הוועד ,ביקש מדלית להיכנס לתפקיד ולהפוך לסגן
יו"ר הוועד .דלית מקבלת את הבקשה.
הצבעה  :1אין מתנגדים להעלאת הנושא להצבעה למרות שלא פורסם בסדר היום.
הצבעה  :2דלית יו"ר הוועד – אושר פה אחד.
הצבעה  :3מינוי יאיר לסגן .שני נמנעים :לילך ותומר .היתר בעד.
הצעה למינוי דורון איילון כסגן שני :תעלה לדיון בישיבת הוועד בספטמבר ,לאחר בחינה והבנה
מי צריך או זקוק להציג אישור /ניגודי עניינים.
לירז ארז ,מנכ"לית הישוב:
תודה ליאיר על תקופת כהונתו כיו"ר ותודה לדלית על ההסכמה לקבל על עצמה את התפקיד.
מכרזי מנהלת-
פורסמו  4מכרזים – אישורי נחיצות משרה התקבלו לכלל המשרות ,מלבד עוזר מנכ"ל.
יש לקיים וועדת בחינה לכל אחד מהתפקידים :בבסיס כל הוועדות :שלומי ,לירז ודלית .
.1מנהל פרויקטים :יצטרפו לוועדה אבי חיים ,דורון איילון .הצבעה :כולם בעד.
 .2מנהל שפ"ע :יצטרפו לוועדה יאיר קמייסקי ותומר טיילו .הצבעה :כולם בעד .
 .3מנהל אבטחה :יצטרפו לוועדה איתיאל חווה ואייל ביבר .הצבעה :כולם בעד.
 .4עוזר מנכ"ל :יצטרפו שרון גיא כתושבת ולילך בן עמי .הצבעה :כולם בעד.
קול קורא -שימוש במבני חינוך-
בקשתנו מהמועצה לשימוש במבני החינוך תתאפשר רק בכפוף לפרסום קול קורא .הועברה
ליועמ"שית המועצה טיוטה ראשונית.
הצבעה עקרונית להעלות את נושא הקול קורא להפעלת חוגים כהצבעה למרות שלא פורסם
בסדר היום כנושא להצבעה  :אין מתנגדים.
וועדה לבחינת מועמדים בקולות הקוראים :דלית ,שירן ,לירז – בסיס הועדה ,שירי ,מייה ואייל –
יצטרפו ככל שיותיר להם הזמן.
עדכון תכנון בניה במגרשים חומים בסנסן -
 : 602מבנה ספרייה בלבד.
 :605מרכז לגיל הרך יבנה בקומה השנייה מעל קומת המעון המתוכננת.
 :604מבנה בית כנסת.
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נוער -
טליה – רכזת הנוער החדשה החלה עבודתה ביולי  19בהיקף חצי משרה .עיר הנוער פעלה
בקיץ ומועדון נוער יפתח במהלך ספטמבר .בתוכנית המועדון יהא פתוח  3פעמים בשבוע:
יום שני – שכבות ז-ט ,יום רביעי שכבות י-יב ,יום חמישי פתוח לכולם .העבודה במועדון תנוהל
על ידי טליה בשילוב פרקמש"ים שנמצאים בבתי הספר בשעות הבוקר וממשיכים עם הנוער
במסגרת המועדון ובכלל ,אחה"צ.
בטחון –
צוות  3עדיין ממשיכים בעבודה בישוב עד שתתגבש תוכנית הבטחון והמשך הדרך  .חבר ועדת
בטחון ,איתיאל חווה ,התנדב לשמש כפקח מטעם ועד הישוב על חברת האבטחה.
במהלך השבועות האחרונים התקיימו פגישות של שלומי ולירז עם יועצי בטחון ,ישובים בסדרי
גודל כמו של צור הדסה וכדומה .כעת נבחנת האופציה לגיוס יועץ מלווה בתחום הבטחון למשך כ
 3-4חודשים שבין השאר יהווה:
מנבט ישובי.
.1
יסייע בתהליך בחירת קב"ט ישובי.
.2
יבצע מעקב ובקרה על חברת הבטחון הקיימת.
.3
יתכלל את הכוחות הקיימים בישוב – מגב ,משטרה ,מועצה ,חברה אזרחית וועדת בטחון.
.4
יסייע בגיבוש תפיסת הבטחון לרבות טכנולוגיה וכוח אדם.
.5
ריכוז ועדת בטחון.
.6
עדכון על בחירת יועץ זה ישלח לחברי הועד בהתאם למינוי.
דלית רוסו ,יו"ר הוועד הנכנסת:
 .1שינויים בתחבורה הציבורית צפויים החל מ  1.9.2019עם קבלת העדכונים הסופיים ממשרד
התחבורה – הנ"ל יפורסמו בכל אמצעי המדיה של הועד.
 .2ישיבת וועד מספר  14תתקיים ב  25.09.19ותעסוק בתקציב  .2020חברי הוועד מתבקשים
להעביר רעיונות/בקשות/הצעות כשבוע לפני הישיבה ולא יאוחר מיום .18.9.19

רשמה :שרה כרמל ברמן .תמה ישיבה מ'ס .13
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