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 דלית רוסו , יו"ר הוועד: -עדכונים

בעבודה. יציאה למכרז דרך משכ"ל קיבלו הודעה על סיום התקשרות בסוף מרץ.  3צוות  עדכון בטחון. .1

ומר יצטרף לפגישות ולדיונים עם יוסי ת .ונוסח מכרז בנוגע לנוהל עבודה מולםטיוטות מספר  עד כה היו

 במקביל, מתקדמת העבודה על הגדר. .ט"לוי סרי הקב

 מעמד לשינוי בקשה"  בנושא 4.3.20לתאריך התקבלה הזמנה לדיון  –.זימון לוועדה הגיאוגרפית 2

מידע נוסף מעבר לכתוב בזימון, מה הוגש או לא, לא בידינו אין  .הדסה" צור היישוב של מוניציפאלי

 לא התקבלה תשובה מה סיבת כינוס הוועדה כרגע. פורסם כתב מינוי לוועדה.

יא שאנחנו ה אמירהיהווה בסיס כלשהו מול הוועדה. הש אורבניקס עובדים כרגע על הדו"חחברת 

תושבים  25,000שרת של קיימת תכנית מתאר מאו אולם לא בכל מחיר.מבקשים לצאת לעצמאות, 

 אנחנו מבקשים יציאה לעצמאות בצורה מושכלת, והגידול העתידי של צור הדסה היא עובדה מוגמרת.

כפי שיש  מסחר, מבני ציבור וחינוך, מבנה ארגוני ראוי יהקמת שטח –ביצוע הדרגתי וחכם של המהלך ב

אויות ומספקות למספר התושבים ר, תשתיות במועצות מקומיות בגודלה של צור הדסה ואף קטנות ממנה

לירז ודלית  בהמשך לדיון שנערך בנושא, הוסכם כי .ומהתח"צ וכדהיום ולמספר התושבים העתידי, 

עו"ד אמיר זוהר ואורבניקס על מנת לאפשר את ייצוג  -בין נציג קבוצת התושבים  לקשרתדאגנה 

 התושבים. 

 –התנגדויות בוועדה המחוזית שכונה ג' נוסף ביתקיים דיון  03.03.2020בתאריך  -. התנגדות שכונה ג' 3

מאחר וועד הישוב כבר נכח בהתנגדות באוקטובר לא  ענר ילמד את החומר ויגיש אותנו להתנגדות זו.

 בטוח שתהיה אפשרות לציין משהו נוסף בהתנגדות מעבר לזו שהוצגה. 

הקמת הפסל לוותה  ר כפי שהוסכם בישיבה הקודמת.יוצב פסל התקומה בכיכ 23.2.20ביום ראשון . 4

 ביועץ בטיחות וקונסטרוקטור שליוו את כלל השלבים ואישרו את הביצוע.

 הו זכה במכרז לפיתוח ולתשתיות חוץ.מנחם אלי –ספורט האולם . 5

אי פרץ. אלירן יהא אחראי גם על ניהול ממוחשב למלאלירן  –השבוע לעבוד נהג משאית טיאוט החל . 6

  מחסן.ה

על פי שיחות עם של אומנים שעומדים בתקציב שלנו,  ישנו היצע נרחב :המופע המרכזי–יום העצמאות  .7

 .יופיעו 6נבחרו ברוב קולות. חברי הועד הביעו נכונות כי התקווה  6התקווה מול קהילות שונות בישוב 

 בפיצ'ונקהתוף מבוא ביתר מסיבה למבוגרים בשי פוריםאירועים: טו בשבט היה מוצלח וקהילתי, ב .8

 .בנוסף לפורימון המסורתי

 מבני ציבור :שיפוץ בית העם יחל בקרוב, מרכז הורה ילד נמצא בעיצומו של תהליך הנגשה. .9

 שמה: שרה ברמן. ר

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

