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 20206.029. תאריךשני  מיום 32מספר  ישיבת ועד

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות בעידן קורונה –בספריה הישובית הישיבה התקיימה 

 -פתיחה

הציגו את בקשתם לפתיחת גן ילדים ברוח חב"ד. מבקשים  בני הזוג רחל ויוסף קירש –גן חב"ד 

 .הוועד לפתיחת גן תמיכתאת 

פזית הציגה כי  – יו"ר הועדה, פזית שביד –הצגת פעילות הועדה  –ועדת איכות הסביבה 

איכות הסביבה הינו תחום שנוגע בכל אחד מתחומי איכות החיים של התושבים. עיקרי העיסוק 

 -של הועדה

צור הדסה דיות של יבתוכניות הבינוי והפיתוח העתלעסוק ביתר שאת דה ממשיכה הועהשנה . 1

 . בישוב פתוחיםהבשטחים מחסור וכפועל יוצא מכך, ה

 מעמדה של צור הדסה גם הוא בעל משמעות סביבתית ומעסיק בשל כך את הוועדה. . 2

 .הסמוכה שמורת הטבעלתושבים היציאה של ההסדרת . 3

 . בישוב ניקיוןהחזור וימ. כלל נושאי ה4

  עד בקרוב.תוגש לו-. תכנית לפריסת פחים כתומים5

 חינוך סביבתי.ו הסדרת שבילים שונים בישוב. הגן הבוטני, 6

הועדה שמחה לקחת חלק בנושא מרכזי וחשוב זה בישוב. בעבודתה הועדה מתכנסת לתתי 

 על פי נושאים ובכך ממקצעת ומייעלת את המלצותיה.  ועדות יעודיות

 -הצבעות

כפי שהצביעו  22:00ולא  23:00 תתקיים בשעת הסגירה  -מערבישער שינוי שעת הסגירה . 1

תהא משמרת השומר הנייח  . בהתאמהועומסי תנועה וזאת בשל תחבורה ציבורית, 21בישיבה 

 .חודשים 3נוסף בעוד . אייל מבקש שיתקיים דיון 1נגד , 8 בעד :הצבעהבשער המזרחי. 

ועדת פיסול -הנצחת זכרה של ים קרדי ז"ל שםלשל תושבת הישוב  ₪ 10,000 תתרומ. 2

חברי הועד והנצחה המליצה על הקמת "הפנינה הירוקה" בחורשת האלונים בסוף רחוב רכסים. 

  .זו לזכרה של ים ז"להצביעו פה אחד בעד הקמת פינת 

ועד צור הדסה אינו לוקח חלק ואינו עוסק בבחינת אופי גני הישוב -בפתיחת גן חב"דתמיכה .3

כל עוד הם בעלי אישור וסמל של משרד החינוך ונותנים מענה למגוון -הנפתחים בישוב

  פה אחד.בעד:  האוכלוסיות המצויות בישוב.
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 דלית רוסו, יו"ר הוועד: -עדכונים

כמו כן התבצעה פתיחת מעטפות  אתמול ראיונות.מנהל שפע ומנהל רכש התקיימו  -משרות

 וועדת בחינה: שלום, דותן, לירז ודלית. למשרות מנהל אולם ומוביל תחום קהילה ותרבות.

 וועדת בחינה: לירז, דלית ושלום. מכרז נסגר מחר. –רכז מדיה ותקשורת 

 נבחרה עובדת ותתחיל במהלך יולי. –רכז נוער 

 נחיצות משרה מהמועצה ואישור משרד הפנים.לכל המשרות ישנם אישורי 

הסתיים המכרז, ישנם שני מועמדים סופיים שיועסקו כפרילנסרים בנוהל  –מנהל פרויקטים 

 יועצים ולא שכירים.

, בגין תקופת הקורונה המועצה החומרים הועברו לרו"ח הועד ירון שמיר – 2019דו"ח כספי 

 סגרה את שנת התקציב מאוחר יחסית. 

טחון מרחוב דרור. יבחלקו התחתון של הרחוב בתחילת דרך הב הקו קרס – ביוב מרווהקו 

רים מול המועצה בנוגע לטיפולה, שכן זו מתנערת אנחנו בדין ודב מאחר והקו באחריות המועצה,

 מאחריותה על הקו. 

דמי השכירות בעבור חודשיים וחצי  – החזר כספי למפעילי החוגים בשל תקופת הקורונה

 . ₪ 100,000-סך של כ רו למפעילי החוגים בהתניה להחזר תשלומים להורים,הוחז

בשל הקורונה אין אישור משרד החינוך להפעלת קייטנות, גם הקייצת  – קייטנות והפעלות קיץ

לא יוצאת לפועל. נבנתה תכנית לקיץ שכן תספק מענה ככל הניתן, במסגרת המגבלות לבני 

 הנוער. 

הוחלט כי אודי יחדד  21בישיבה מספר  .וביוב ניקוז תשתיות מיםלטיפול ב נוהל הצעות מחיר

ינות במפרט ידרש את ההצעות שהתקבלו. אודי בחן את כולן ומצא כי את סך כל העבודות המצו

הוא  על פי המחיר הנמוך, מחיר, הקבלן הזוכהההצעות  3בהשוואה של . 2020לבצע במהלך 

הנוכחית. חברי הועד ביקשו לוודא כי ועד הישוב עבד  נהנדב תשתיות ואיתו נעבוד במהלך הש

 .עם הקבלן הזוכה וכי היה מרוצה. מנכ"לית הישוב אכן אישרה זאת
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 הכנה לועדה גיאוגרפית

 ישיבת הוועד הקודמת עסקה בעתידה של צור הדסה והצגת הניתוח של חברת אורבניקס.

ועד היישוב במקביל להבנת עמדת  במהלך השבועיים הבאים יתקיימו מפגשים לגיבוש עמדת

 .15.07גרפית ב עדה הגאוווכהכנה לפגישה בו -המועצה

 
 לירז ארז, מנכ"לית הישוב :–עדכונים 

 
נמצא כרגע בבחינה של יוסי  –הוספת פשפש לכניסה ויציאת רכבים ו/ או הולכי רגל לשמורה 

 הקב"ט וההמלצה תוגש לועד.
 

 מעבודות הפיתוח שהועתקוזכינו לקבל אלונים עתיקים  –לצור הדסה  60העתקת אלונים מכביש 
 .ישתלו בדרך השמורההאלונים . 60בכביש 

 
בקרוב נפרסם קול קורא לליווי מערך הגינון המקיים בישוב מהקמת גינות  –גינון מקיים 

, חיבור הקהילות ומוסדות החינוך ל"אמא אדמה", חווה חקלאית וחיבור תכנים תוקהילתי
 עדת איכות הסביבה הלכה למעשה דרך עובדי הועד. מקצועיים של ו

 
 
 

 שמה: שרה ברמן. ר
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