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ישיבת ועד מספר  15מיום רביעי תאריך 29.10.2019
הכרות -
אחראי בטחון וחירום יישובי – יוסי לוי סרי – הכרות ראשונית עם חברי הועד -
נבחר ברוב קולות במכרז לתפקיד זה .בעבר שימש כקב"ט באוניברסיטה העברית ובתפקיד
הצבאי האחרון הקים ופיקד על פלוגה בגדוד הסיור של חטיבת כרמלי .מגיע עם תחושת שליחות
גדולה להעניק שרות יעיל ומקצועי ,לתת מענה בטחוני ותחושת בטחון אישית למגוון האתגרים
איתם מתמודד הישוב.
יוסי ערך פגישות היכרות עם גורמי הבטחון ובעלי תפקידים שונים בתחום ומבצע סיורים ובדיקות
בשטח על מנת לקבל תמונת מצב בטחונית עדכנית .לאחר קבלת תמונת המצב יציג תוכנית
לטיפול בבעיות הבטחוניות וחיזוק מרכיבי הבטחון בישוב.
הצבעות -
 .1דחסן קרטונים להצבה במתחם התפעולי בדרך השמורה.
סעיפים תקציביים – איכות הסביבה  +ציוד גינון ואחזקה.
הוצגה בפני חברי הועד השוואה רוחבית עם מענים שונים למוצר.
חברת מסטר  -מענה לכמות קרטונים גדולה ללא צורך לקפל ובעל מפתח רחב ביותר וכח דחיסה
גדול ביותר המתאים לשטח תפעולי מרכזי דגם  HSM 818 -Vתוצרת גרמניה .סוס עבודה
המאפשר דחיסה רבה בין באלה לבאלה .דחסן קרטונים קטן 5-7-טון ,מתאים יותר למכולת
ולשימושה בלבד .שימוש בדחסן מאפשר הפחתת פסולת גושית נפחית מעורבת וכן מכירת
הקרטונים למחזור.
הצבעה :מאושר פה אחד הזמנה דחסן  18טון בעלות  + ₪ 62,500מע'מ חברת מסטר.
פתרונות תחזוקה לדחסן :משטח בטון  +גגון  +חיבור חשמל תלת פאזי יבוצעו על ידי מחלקת
אחזקה של הועד.
 .2רכישת רכב חשמלי.
רכב חשמלי למחלקת אחזקה – סעיפים תקציביים גינון  +ביוב .רכב חשמלי כולל ארגז כלים
גדול מותאם לצרכי שינוע עובדים וכלים ברחבי הישוב .עלויות שוטפות נמוכות במיוחד -
ללא הוצאות רישוי ,דלק וטיפולים .סוג רכב מעין זה משמש מושבים ,בסיסים צבאיים רבים
ומהווה אלטרנטיבה זולה וירוקה לרכב בנזין  +עגלה .במידה ויוכיח את עצמו כיעיל יירכש רכב
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נוסף למחלקה בשנת תקציב  2019ויחליף את הקנגו הקיימת .הוצגו בפני חברי הועד דגמים
ומחירים בהתאם .הדגם שנבחר לרכישה  EG2068Hחברת יו.די .אס בעלות  ₪ 39,780כולל
מע'מ .אחריות  12חודשים .טווח נסיעה בין טעינות  75ק"מ.
הצבעה  :רכישה מאושרת פה אחד כולל רכישת רכב חדש במידה והנ"ל מוכיח עצמו כיעיל.
 .3פתרון לפעילות חורף במרכז הנוער היישובי – סעיפים תקציביים נוער .רכזת הנוער גויסה
והפעילות בשיאה ונדרש מקום לריכוז בני הנוער לקראת ימי החורף .נבחנו אופציות שונות וסוכם
כי יירכש מאהל אירועים בעל קונסטרוקציה כבדה  9*9עלות כ  + ₪ 50,000מע"מ  +חימום.
הצבעה :מאושר פה אחד .הוועד מאשר מציאת פתרון לפעילות חורף לנוער בישוב .הצוות
המקצועי במזכירות ייבחן את האופציות הקיימות וימליץ למנכ"לית על הפתרון האופטימלי ביותר,
בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם תתבצע הרכישה.
 .4שיתוף פעולה רט"ג – ועד צור הדסה  -רועה צאן הר סנסן – למיגור שריפות באזורינו.
הבאת עדר עזים המונה כ  300ראש למשך שנה .מאהל מחוץ לגדר הישוב בסמוך לחוות סוסים.
התנהלות ועד הישוב בנושא באופן ישיר מול רט"ג – הגוף האחראי על הרועה ,התנהלותו,
עמידה בנהלים הנדרשים .הצבעה :מאושר פה אחד.
 .5הוצאת קול קורא מינוי תפקיד רב ישובי ,בהתנדבות – הנושא נדחה לישיבה נפרדת
שתתקיים בנושא.
התנגדות תכנית מופקדת סנסן ב'– 2
ועד הישוב ערך התנגדות לתכנית מופקדת סנסן ב' 2בהתאם לסעיף  100לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה .1965-ההיבטים שהודגשו :יחידות הבניה המתוכננות (תמהיל היחידות ,מספרן ,גודלן,
צפיפותן וכדומה) ,היקף שטחי המסחר ,פתרונות לגרעון קיים בשטחי ציבור מתוכננים לישוב,
התאמה להוראות תכנית המתאר ,פתרונות תחבורתיים ,פתרונות אקוסטיים וכדומה .ההתנגדות
הוכנה בסיוע עו"ד ענר חפץ ושלומי מגנזי ,סגן ראש המועצה ,שריכז את ההתנגדות מטעם הועד
והמועצה.
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עדכונים –
יו"ר הועד דלית רוסו  ,מנכ"לית הישוב לירז ארז.
 .1תפקידי מנהלת – התקיים סבב שני למנהל פרויקטים ,ביום חמישי יתקיים סבב שני
למנהל שפ"ע.
 .2הסעות תלמידים – בשוטפים קיימות בבעיות מהותיות במערך התחבורה שהמועצה
מספקת – איחורים ,אי הגעה ,דילוג על תחנות .דלית נפגשת עם משה סויסה ,אחראי על
מערך התחבורה במועצה ותעדכן בנושא.
 .3תח"צ – ממשיכים לעבוד מול תכנית אב לתחבורה לשיפור מערך התח"צ .שיפור מספר
הקווים ותדירותם .צפי לנובמבר – תוספת קוים .ישנן מספר תחנות שטרם הוקמו,
בטיפול מול משרד התחבורה.
 .4שנת ה  60לצור הדסה – הקמת ועדה באמצעות "קול קורא" שיופץ לגיבוש תכנית.
חברים בועדה :חברי ועד :שירי אמיר ,יאיר קמייסקי .תושבים :שליו חורב.
תכנים מוצעים:
"הסיפור של צור הדסה" – עם יוסי אלפי.
מופעים אמנותיים :ובכללם" ,לידת הפניקס" – להקת מחול ורטיגו.
מופע ראווה של החוגים בצור הדסה באולם הספורט החדש.
הופעת אמן בפארק צור הדסה.
אירוע בסגנון קולולם  -צור הדסה.
חנוכת שבילי טיולים (סנסן ,נס הרים).
יציאת מצרים ישובית ,תאטרון קהילתי.
תכנים נוספים וגיבוש תכנית מלאה תעשה בשיתוף הועדה.
 .5גינה קהילתית – שצ"פ  513נחליאלי/דוכיפת – שצ"פ זה כולל גינה קהילתית בשיתוף
תושבים פעילים .מרכזים את העשייה בנושא מטעם התושבים – דניאל ותמר דשבסקי .בשלב
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ראשוני משרד השיכון יניח במקום צנרת ושתילים שישתלו על ידי התושבים .כמו כן הוגשה
בקשה דרך המועצה להתמודדות בקול קורא של המשרד לאיכות הסביבה להשתתפות על סך
. ₪ 20,000
 .6סיירת הורים – חברי הועד מודים לדנה קושילביץ שריכזה את פעילות הסיירת במהלך 5
השנים האחרונות והודיעה היום על התפטרותה .קול קורא לגיוס מתנדבים לריכוז הסיירת
ולהצטרפות הורים נוספים יפורסם בקרוב .חודשי פעילות הסיירת מאי -אוגוסט ,יש צורך
בהרחבה של חודשי הפעילות.
 .7עדכונים וועדת חינוך לגיל הרך – עירית טוויג רביב מעדכנת :הוקם צוות מצומצם של הנהגת
הורים מגני הילדים .המטרה היא ייצוג ילדי הגן בסוגיות אסטרטגיות מול מנהל חינוך במועצה.
אתמול התקיימה ישיבה ראשונית והוגש למועצה דוח ליקויים של כל גני הילדים.
 .8עמותת צור חסד –פועלים כעת להקמת עמותה בשיתוף תושבים ושגית פלד – תושבת
הישוב הפעילה במגוון דרכים סביב נושא רווחה ישובית.

תמה ישיבה מספר .15
רשמה  :לירז ארז.
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