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  201909.18. תאריך רביעי מיום  14ישיבת ועד מספר 

  -הצבעות 

  –ם הבאיםבתנאי₪  50,000במימון ועד צור הדסה עד  – הקמת חדר מחול תיכון אור. 1

הכנות לבגרויות/תגבורים של תהא סדירה ללא ביטולים עקב  א. הפעלת החוגים בחדר

 .ובכלל תלמידי התיכון

, יועברו על ידי הועד המקומי שנים מיום הפעלת החדר 3ב. מלוא דמי השכירות למשך 

 לועד הישוב.

 בית הספר. באחריות קיון החדר ואחזקתו יג. אחריות על נ 

 אושר.  בעד.  7נמנעות )מלמדות בתיכון אור ומבקשות למנוע ניגוד עניינים(,  2 -הצבעה

 

  –. פנייה לחברת יעוץ לגיבוש מודל ניהול צור הדסה 2

 ונתוני בסיס.  א. מיפוי מצב קיים

 . שובהי של תפקודו להמשךניהולי מיטבי  מודלל המלצות ב. גיבוש

 מע'מ. ₪ +  62,000 עד עלות – כלכלי והיתכנות למהלךיצירת מסמך מקצועי הכולל תחשיב 

   אושר פה אחד. –הצבעה 

 

 - עדכונים

  – מעדכןסגן ראש המועצה שלומי מגנזי 

  פתיחת שנה במטה יהודהא. 

גני  26במוסדות החינוך מהווה אירוע מורכב שדורש סנכרון מלא בין אגפים שונים. בצור הדסה 

( "מעיינות"יסודי צומח מתוכם אחד בתי ספר יסודיים ) 4-יהודה וגנים במטה  135ילדים, מתוך 

ת הבדק שבוצעו במוסדות ובהמשך לעבוד. בתי ספר במטה יהודה 26 סך של ושני תיכונים מתוך

 נקבע: במהלך החופשה החינוך

תופעל במטה יהודה כאשר צור הדסה נבחרה כפיילוט לפרויקט חשוב זה וכל  סנונית בוקר. 1

אשכול גנים יפתח את שעריו במתכונת שתוסדר מול הסייעות ורכזת הגיל הרך במועצה, החל 

 . 7:15מהשעה 
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הסדרת נושא החול בחצרות טובת לבין השאר  – בישוב כנית תברואה הוכנה לכל הגניםת. 2

גני הילדים, וזאת על פי סדרי עדיפויות תברואתיים תוך התחשבות בצרכי הילדים הרכים 

 להתפתחות. 

לחנו לפתוח כיתה חמישית בשכבה ז' הצבשיתוף פעולה של המועצה עם הנהלת ברנקו וייס . 3

 עותית בכיתות. חשוב ומאפשר למידה משמתלמידים  29-32בין ריווח הכיתות  תיכון אור.ב

  –פרויקט יער אנגלי ב. 

תכנית להקמת אזור תעשייה מעבר לקו הירוק בתחום שיפוטה של ביתר עלית הביא לחשיבה 

 front-officeשל הקמת אזור תעשייה משותף וצור הדסה הממוקמת בתוך הקו הירוק תהווה 

 לאותם עסקים בשטח שמעבר לקו. בדיקות ראשוניות מבוצעות בנושא.

   - 1פיקוח בנייה שכונה ב'ג. 

לאחר ההחלטה שהתקבלה בועד הקודם להעסיק איש מים וביוב התוצאה משמעותית לישוב וגם 

יש נמצא כי  מקיפות בתחום המים ולאחר בדיקותובניית השכונה היום לפני סיום הפרויקט 

   להחליף קווי מים רבים בשכונה. הנ"ל חשוב לטווח ארוך לישוב. 

 

  –מעדכנת  דלית רוסור הועד "יו

חברי הועד עדיין . פרט ליאיר לא הועברו בקשות מחברי הועד. נבנה בימים אלו 2020תקציב . 1

 מוזמנים להעביר את הדגשים שלהם. 

לראשונה. עירית מרכזת  19.9.19" יתכנס מחר, פורום לגיל הרך. דלית ועירית מעדכנות כי "2

 שעולים במרוכז.  'קטיםגאת הפורום ותהא אחראית להעברת הר

השבוע זימן שלומי מגנזי, סגן ראש המועצה, את יו"ר הועדים )אגודה,  – פורום ישובי המזלג. 3

לפורום שיתכנס אחת לחודשיים ומטרתו איגום מישובי המזלג ועד(, מזכירי ישובים וחברי ועד 

זימונים ישלחו גם משאבים, פתרון בעיות משותפות ודרכי התקשרות בין הישובים בסביבה. 

   לחברי הועד שמעוניינים להשתתף. 

 

 

 

mailto:info%20at.sign%20tzur-hadassa.org.il
mailto:info%20at.sign%20tzur-hadassa.org.il
mailto:liraz@tzur-hadassa.org.il
mailto:liraz@tzur-hadassa.org.il
http://www.tzur-hadassa.org.il/
http://tzur-hadassa.org.il/


 
 18.9.19ך ארית 14פרוטוקול ישיבת ועד מספר 

, דורון איילון ,ביבר אייל ,תומר טיילו ,רביב-שימי ברק, עירית טוויגיאיר קמייסקי,  :עדחברי ו. דלית רוסו עד:ויו"ר הו
  .לילך בן עמי: לא נכחה מושקוביץ, שירי אמיר.-מייה שיש

 : גיא חן. חבר מליאת המועצה .רוסמן גרשוןרותי שטרנברג, -יו"ר הועדה ועדת ביקורת :חברי 
 שלומי מגנזי. סגן ראש המועצה:לירז ארז.  ית הישוב :למנכ"

 . סמדר שגביו"ר הנהגת ההורים תיכון אור: 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

       99875ד.נ האלה מיקוד  כתובת:       מקומי צור הדסה ועד
  02-5333484 פקס:  02-5346866טלפון: 

liraz@tzur-hadassa.org.il           www.tzur-hadassa.org.il  

 

  –מעדכנת  לית הישוב לירז ארז"נכמ

היום התקיימה ישיבה עם עו"ד הועד לגיבוש התנגדות הועד לתוכנית  – 2ב'התנגדות הגשת . 1

. עמותת התושבים באמצעות עו"ד אמיר זהר תגיש התנגדות גם כן. כל תושב באשר הוא 2ב'

. 10.11.2019 -ות דמוזמן להגיש התנגדות כך גם ישובי הסביבה. תאריך אחרון להגשת התנג

 פרטים נוספים במזכירות הישוב.  

בשנית משום שלא הוגשו הצעות העומדות בתנאי פרויקטים פורסם מנהל  – ות בחינהועד .2

בשנית לאחר שפע יפורסם  (. מנהללעבוד במקום אחר הסף )המועמד שעמד בתנאי הסף התחיל

ששני מועמדים התמודדו על התפקיד וחברי הועדה החליטו כי ברצונם לראות מתמודדים 

 .ראיון שנישלושה מתוכם יוזמנו ל –מועמדים  4התקיים ראיון ל  –נוספים. מנהל אבטחה 

לאחר תהליך שיתוף של צוות בתי  – (604( ובית כנסת )מגרש 602הקמת ספרייה )מגרש . 3

אבי חיים אדריכל הישוב הכנסת בישוב, חברת הועד עירית טוויג, לירז ודלית הועברו הדגשים ל

 . התכנונישהכין תכניות לביצוע. התכניות הוצגו בפני חברי הועד ואבי ממשיך בתהליך 

 קרועההצל הרשת –במהלך השבועות הקרובים  גן העמק )שלמון פינת האלה( שיקום. 4

סעיף תקציבי  –מכונית המתקן וכך גם בדשא סינטטי  יוחלף גומי בשני המשטחיםה, תוחלף

 ₪.  125,000"שדרוג גני משחק" עד עלות של 

" להצבתו בכניסה לאולם הספורט הנבנה תקומה. הפסל זאב פרימור הגיש הצעה לפסל "5

  בימים אלו בקריית החינוך/דרך השמורה. עלות הכנת הפסל+הובלה והתקנה

 סעיף תקציבי "הקמת פינות חמד".  –מע'מ ₪+ 80,000

 

 

 . 14ת ועד תמה ישיב
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