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בהתאם להנחיות משרד  –ישובית יה היספרירחבה החיצונית של הבהישיבה התקיימה 

 הבריאות בעידן קורונה

  - הצבעות
מעצבת הפנים קרן שלום שנבחרה לשיפוץ המבנה הציגה בפני חברי  -  שיפוץ בית העם .1

הועד תכנית עבודה כולל אומדן. חברי הועד התרשמו מהמקצועיות והסכימו כי השיפוץ 
הכרחי ונראה כי נלקחו בחשבון כל הפרמטרים הדרושים. קרן נתבקשה לבחון בשנית 

מע"מ ובתשלום נפרד  כולל ₪ 142,000 –השיפוץ את בחירת הגוון לתקרה. אומדן 
תיקונים  :כולל מע"מ, סעיפים תקציבים ₪ 88,000התקנת מערכת מיזוג עד סכום של 

 מאושר פה אחד.  הצבעה: –ואחזקת מבנים + שדרוג מבני ציבור 
 

כיום . מ"ר 740הקמת מגרש קט רגל סינטטי בשטח של  – רגל תיכון אור-מגרש קט .2

בשטח ישנם שני מגרשי כדורסל ושני שערים הממוקמים בשולי שני מגרשי הכדורסל. 

הקמת רגל הכולל דשא סינטטי, שערים. -יבוטל מגרש כדורסל אחד לטובת מגרש קט

שטח המגרש הוא שטח בית  –המגרש מתואמת ומאושרת ע"י מנהל בית ספר אור 

ים במגרש דדו בשכונה הוותיקה. הפעילות במגרש החדש תבטל את מרבית החוגהספר. 

 -.  נדרשת בדיקה  ₪ 126,360חברה זוכה דשא עוז  .עיף תקציבי אירועים מיוחדיםס

האם ניתן לרשת ברשת קירוי קלה במגרש זה כמו גם מגרש הדסים. הצעת מחיר תוגש 

מגרש דדו בשכונה הוותיקה. הצבעה: אושר פה  עתידי של בנפרד. כמו כן יבחן שימוש

 אחד. 

 

בכל שכונה יוצבו פחים על פי פריסה שנערכה  –בישוב למחזור הצבת פחים כתומים  .3
 ת היתכנות בשטח של מזכירות הישוב.בהמלצת ועדת איכות הסביבה לאחר בדיק

, 12/14, שכונת העמק 7/7 יח"ד. שכונה ותיקה 50פח לכל  -המפתח להנחת פחים 
במספר ימוקמו  8 –יתרת הפחים הנדרשים  6/7ושכונת הר כתרון  17/22שכונת סנסן 

בירידה לחוות הסוסים בסמוך למכון הסניקה. יתכן שינוי במיקום/במספר הפחים בעת 
אושר פה אחד  –הצבעה  לאחר ביצוע תשלח לתושבים במסודר.ההצבה. פריסה סופית 

  מול המועצה.יפנה לטפל בנושא יאיר . לחודש פעמייםמינימלי של  של פינויבהתניה 
 

ייבדקו  החלטה: –חידוש פארק כלבים / הקמת פארק חדש בשטחי פארק צור הדסה  .4
עלויות ועד כמה ניתן להרחיב את הפארק הקיים וכן המשמעויות לקבלת היתר לפארק 

 יתקיים סיור של חברי הועד במקום.  חדש.
 

רוכלות ועד הישוב מתנגד לכל רוכלות פרטית ברחבי הישוב ללא היתר.  –רוכלות  .5
 פרטית ללא היתר פוגעת בעסקים המקומיים ויוצרת תחרות שאינה שוויונית. 

אופציה לייצר מקום חברתי שבו ניתן להיפגש עם אנשים,  –עגלת קפה יישובית 
בפארק צור הדסה ובבקרים לאפשר לתושבים "קפה  להתאוורר ולשתות קפה בסופ"ש

  לדרך" ביציאה מהישוב.
 שותף בפרויקט דומה באפרת.  –שלום דהן  –גילוי נאות 
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ועד הישוב יפרסם קול קורא והזוכים בו יגישו בקשה לרוכלות כנהוג  החלטה:
 במועצה. 

 
סעיפים חברה זוכה אגם,  ₪ 163,425 –שלב אחרון -ה חכמות בגינוןמערכות השקי .6

פה אושר  –הצבעה אירועים מיוחדים + פרויקטים בגינון. מצ"ב מצגת.  –תקציביים 
 . אחד

 
הרכבים שנרכשו מהווים הצלחה. מקל מאוד על  2 – רכישת רכב חשמלי שלישי .7

מ. כולל מע" ₪ 35,100התניידות הצוות ביישוב. סעיף תקציבי ציוד אחזקה וגינון 
 אושר פה אחד. –הצבעה 

 

בעידן קורונה הבאת התרבות למרחב . מסיבות 30תקציב מסיבות רחוב עד הגדלת  .8
שלמעלה מ בעקבות הרשמה הקרוב לתושבים הינה חשובה ומתוך קשב לציבור ולצרכיו ו

מסיבות רחוב תוך דקות מרגע הפרסום עלה הצורך להגדיל את תקציב המסיבות ל  20 -
. אין ועד הישוב אחראי . מצ"ב מסמך שיופץ לאחראי קורונה שימונה לכל מסיבה30

ליישום ולאכיפת ההנחיות, אחריות הועד הינה בהעברת התקציב לאחראי הרחוב כנגד 
 אושר פה אחד. –הצבעה י קיץ. מסעיף אירועת הסעיף תתבצע . הגדלחשבונית

 

  - עדכונים

השנה עמוסה ביעוץ משפטי בגין מגוון הנושאים  – חריגה תקציבית הוצאות משפטיות .1
תביעה מ. אביב + ועקנין, עצמאות צור הדסה, ועדה  -שאנו מלווים בשנה ייחודית זו 

אנגלי, היער תכנית ה, מקבת, מע"ר, 2ב –הגשת התנגדויות ו גאוגרפית, ועדות מחוזיות
סעיף זה יושלם תקציבית מ"פרויקטים  –ועוד  מרכז מסחרי רכסים, כוח אדם במזכירות

 . ו"שונות"  יישוביים"
 

לטובת הגשת  – יועץ כלכלי לגיבוש מקורות תקציביים יציאה לעצמאות צור הדסה .2
תכנית כלכלית לעצמאות צור הדסה לגופים הרלוונטיים אנו בבירור להשכרת שרותיו של 

 יועץ כלכלי. עדכון יימסר ככל שיתקדם המו"מ בנושא. 
 

תכנית ראשונית התגבשה בשיתוף אמיר אזרחי ועדת  –שמורת האלונים פינת ים ז"ל  .3
הנצחה, שמחי רובין גינון ואחזקה מטעם הועד, מלי כהן התורמת ואמה של ים ז"ל 

 . ונצא לדרך יגובש תקציב נדרש לפרויקטאוריאנה. 
 

עבודות הפיתוח בעיצומן וטרם החל תהליך קבלת אישורים נדרש –אולם הספורט  .4
ועד היישוב מבקש ממפעילי החוגים להיערך לתרחיש שהאולם לא להפעלת המבנה. 

 .1.9.20יהא מוכן ב 
 

 6.22עד  "מילגםבהתאם לחוזים הקיימים הארכת חוזה חברת גביה " – הארכת חוזים .5
  הארכה לשנתיים נוספות.+ תוכנה מטרופולינט 
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מגיעים לתושבים, שומעים את הפערים שיש  –"שישי בשכונות"  –יור שכונות ס .6
העמק.  מבחינתם ודגשים שחשוב להם להשמיע לנו. ביקרנו בשכונת הסנסן ושכונת

 נות הנוספות. פרוטוקולים יופצו לכלל התושבים. בשבועות הקרובים נגיע לשכו
 

 . הבאבשבוע יתקיימו ראיונות ול קורא גינון קהילתי ק .7
 

 ₪ 12,000מימון של  – בר שדרות הרי יהודה / שיטהפרויקט טיילת פרחי קורא  קול .8
עדת איכות ותמחור מוגשת בימים אלו. תודה לו תכוללהמהמועצה. תכנית עבודה 

 הסביבה השותפה למהלך זה. 
 

טרם גויסה רכזת קהילה ותרבות אך אנו לא נחים ועם מגבלות הקורונה  – תרבות .9
במופע "לידת  ורטיגו להקת המחול דרייב אין, מסיבות רחוב,  -מייצרים פעילויות מגוונות 

חמישה ימים ופתוח ו -כיתות הגם את כולל שבמיוחד השנה , מתחם נוער הפניקס"
 , סיירת הוריםבשיתוף הקהילות חגי תשרי, תכנון מגוונות סדנאות ופעילויותעם בשבוע 

, יריד חוגים אינטרנטי וחוברת החלה עבודתה בתחילת אוגוסט ואף עברה שתי הכשרות
 חוגים שתופץ בתיבות הדואר. 

 

 –סרים נכון להיום תפקיד מנהל שפ"ע הסיר מועמדות. חוהמועמד המוביל ל – כוח אדם .10
 רכז נוער, מנהל שפ"ע, רכז קהילה ותרבות. 

 

 . הניה מזרחי –כתבה 
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