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 20203.022. תאריךראשון  מיום 20מספר  ישיבת ועד

 ZOOMהישיבה התקיימה באפליקציית 

 דלית רוסו, יו"ר הועד: -עדכונים

 עדכון קורונה

 העובדים הפלסטינאים + מנקי הרחובות לא מגיעים.  -הוועד לא נמצאים עובדיממרבית 

בשל התקופה ישנה חשיבות גדולה במעורבות המועצה  (הכלעובדים סך  11כלומר מחסור של )

ארבעה צוותי  בתקופה זו.ואיחוד כוחות ואכן שלומי תומך ומעורב כרגע בכל דבר שנעשה בישוב 

 יצטרףכל צוות דלית מבקשת שלרפואה, לוגיסטיקה, חינוך, רווחה. –חירום פועלים כיום בישוב

 חבר ועד.

 

 שלומי מגנזי סגן ראש המועצה

כי בעקבות אירועי הקורונה והמורכבות בתקופה זו הוחלט על ידי ניב ויזל ראש המועצה ואנוכי 

 . צור הדסה תטופל ותנוהל בתקופה זו דרכי

 
 טקסים יום השואה והגבורה ויום הזכרון

בתחילה היתה חשיבה לפורמט של טקסים מקוונים. מאחר והאיסורים ליציאה מהבית הוחמרו 
 –קהילתי  יםשינינו לפורמט

זרקור על עדויות מקומיות באמצעות מועדון מנסים לקדם פורמט שישים  –טקס השואה והגבורה 
 במידה ולא נבחן אופציות אחרות.   ניצולי השואה בהנחייתה של אולה.

השאלה" תוך  על"סליחה  נשתמש בפורמט של סדרת הדוקו  –כרון לחללי צה"ל יטקס יום הז
 התמקדות בסיפורים מקומיים. 

המשטרה לא אישרה את  -נפעל בהתאם להנחיות הממשלה והמשטרה. עדכון  –יום העצמאות 
 .בישיבה הקודמת( נושא שעלה) לפעילות המקורית של ערב העצמאות  מתחם ההוקי/טניס

לאור משבר  לתקציב רווחה לתמיכה במשפחותנמיר אירועי יום העצמאות של התקציב יתרת 
יתכן ונביא  6הקורונה לאחר קיזוז השימוש שיבוצע והתחייבויות שניתנו )את הלהקה התקווה 

 ושר פה אחד.הצבעה: א .במועד מאוחר יותר לכשיתאפשר(
 

 ז שבועי ישובי"לו
 במהלך ימים אלו אנו שוקדים על פורמט שבו יהיו פעילויות מקוונות לגילאים השונים בישוב.

 . שיעורים מקווניםטקסים ושלל שעות סיפור, אתגרים לנוער, בית ספר להורים, 
 

  יום המעשים הטובים בצל משבר הקורונה.  –פרויקט "מילה טובה" 
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תיקים אנו בשיח על בסיס יומי. בשלב זה מבקשים להבין למי אין זום ומועדון הומול חברי 
במחשב ולסייע בהתקנה ולאחר מכן נייצר את התכנים גם בהתייעצות איתם ונעלה שיעורים 

 לחברי המועדון ולוותיקי הישוב. 
ות שובי כולל שיחות אישיות ומשימירכזת הנוער בקשר על בסיס כמעט יומי מול הנוער הי

 הפעלה ברשת. אינטרקטיביות. היום הועלה אתגר
 

 גיוס כוח אדם 
 .בדיקה בלשכה המשפטית במועצהחוזים ב –מנהל פרויקטים, מלווה שיפוץ בית העם 

 נעצר. –מול משרד הפנים  –מזכירת מנכלית, מנהל שפע 
 התקבלו קורות חיים.  –רכזת תרבות, רכזת חינוך בלתי פורמלי 

 
 מכרז בטחון 

יופץ באתר  -. טרם הועלה באתר משכלהנוהל כפי שיופץ היום לקבלנים דרך משכל מצורף
שובית תקבע לאחר שלב הצעות המחיר ועל פי יתכנית הביטחון הי שעות. 24משכ"ל בתוך 

 . 03.05.2020הוארך עד ה  3ל צוות הסכם העבודה מו המלצת קב"ט הישוב.
לירז מעדכנת כי מדובר ביתרון בכך  ד, רכב .מוק -תומר מעדכן שישנם עדיין נקודות לא פתורות

 שאנחנו יכולים לקחת מהמכרז את מה שאנחנו צריכים. למשל, כוח אדם איכותי ומקצועי.
 

 מחסומים כניסה יציאה מזרחית
ספקים בנוהל  3 -בוצעה פנייה למחסומים.  – 2020חלק מרכישות אמצעים אלקטרונים בשנת 

יכולת המנגנון לפריקה ושמירה על המחסום,  –ההצעה הזוכה היא של אב שער  הצעות מחיר.
כל אלו מניעים  –ובנוסף מהירות הפתיחה/ סגירה  LPRהיכולת להתחבר ל  משך האחריות,

 לבחירת ההצעה של חברת אב שער, על אף שאינה ההצעה הזולה ביותר )שנייה מתוך שלוש(.
 בעד פה אחד.אושר  הצבעה:

 
 חוגים מטעם ועד צור הדסהסגירת 

 ישירות רטרואקטיבי זיכוי באמצעות החזרשינתן  המלצתנו להוציא מכתב למפעילי החוגים
 .  15.03.2020ה מהתאריך החל המצטברת התקופה בעבור העסק מתנהל בו לחשבון

  הצבעה: אושר פה אחד.
 
 

 החלפת סגן יו"ר הוועד 
, בשל העדר שיתוף ומורשה החתימה של הישוב דלית מבקשת להחליף את יאיר בתפקיד סגנה

התפקיד אינו מוגדר ונדרש עפ"י צו המועצות ולכן דלית מבקשת מחברי הועד לעשות  פעולה.
חושבים לקראת הישיבה הבאה אם מישהו מחברי הועד מוכן או מעוניין לקחת את התפקיד על 

 עצמו. 
 .ומורשה חתימההצבעה: סיום תפקידו של יאיר קמייסקי כסגן יו"ר וועד 

 .יאיר -מתנגד
 תר חברי הוועד.כל י -בעד

 אתי ואייל עזבו את הישיבה טרם ההצבעה.
 שמה: שרה ברמן. ר
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