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 26/04/2021 תאריך שני מיום 33מספר  ישיבת ועד

 לירז ודלית: –עדכונים 

 -תרבות ונוער .1

 . מצפים להגעתה!09.05.21ורד וקס, תתחיל לעבוד ב  -גויסה רכזת נוער .א

סדנאות יצירה ממוחזרות, הצגת ילדים בנושא, הפנינג בסימן מחזור וקיימות. -אירועי שבועות .ב

ר של חברת תמיר לעידוד מחזור הפח ומתנפחי מים, דמויות שטח ממוחזרות, משאית מחז

 . הכתום

 "?האם יש פתרון לירושלים "ה עמירב הרצאה של פרופ' מש-יום ירושלים .ג

ת אומנות פרי יצירו. תיכון אור יציגו בבית העם את פרויקט הגמר שלהם-בוגרי מגמת אומנות .ד

 ימים במהלך מאי אליה יוזמנו כל התושבים. 3עמלם, תערוכה של 

 רובם עצי  80-נדרשת העתקה של כ 2כחלק מההכנות לשכונת הסנסן ב' -2העתקת עצים מ ב' .2

זית, אותם מציע משרד השיכון להעתיק אל הישוב. שמחי בוחן את הנושא בשיתוף הוועדה 

 לאיכות הסביבה.

ועדה לאיכות הסביבה עורכת מיפוי של פינות המחזור ובוחנת הצבה של יאיר מעדכן כי הו .3

 בקבוקי פיקדון למכולת בסנסן.

 שלומי: - עדכונים

תכנון, ביצוע והפערים בין מה שנאמר  39שלומי ודלית העבירו הסבר מפורט אודות כביש 

מצור הדסה מזרחה וכביש מאסיבי מצור הדסה  39היעדר תכנון ל  –לבין מה שקיים בפועל 

 מערבה שפוצע את הדרך ולא באמת מוביל לפתרון. "הכביש לשום מקום". 

אוטוסטרדה  ,39ממשלת ישראל החלה בקידום הליכי התכנון והביצוע של כביש  - 39כביש  .1

ההרים והנוף וחמור מכך,  בעלת ארבעה נתיבים מצומת האלה ועד אלינו. כביש שיפצע ויכער את

יזרים לצור הדסה את מרבית התנועה לירושלים מבית שמש, אשדוד, אשקלון, קרית גת ובאר 

 שבע, כאשר כולנו נילכד בפקקי התנועה שייווצרו.

לשום שהינו למעשה כביש  אנחנו מתכוונים לקיים מאבק עיקש נגד התכנון המוצע של הכביש,

לירושלים, אלא ייתקעו בצמתים המרומזרים שעתידים להיבנות  מקום. הנוסעים בכביש לא יגיעו

לצמתים  39ההשלכות של החיבור בין כביש  .375בשתי הכניסות לצור הדסה מכביש 

המורחב, עלולות להיות הרות אסון לכולנו. במקום כביש שיועד בתחילה  375המרומזרים בכביש 

ירושלים, נתעורר למציאות בה אחד  ןלכיוו 386-ו 375-לקלוט את התנועה הקיימת המגיעה מ

העדיפות ברמזור תינתן למשתמשי הציר  מצירי התנועה המרכזיים במדינה, יעבור בתוך הישוב.
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המהיר והתוצאה תהיה חניקת צור הדסה והפיכת היציאה מהיישוב למשימה בלתי אפשרית, תוך 

נוסף שייווצר בהמשך יצירת פקקי תנועה ארוכים בתוך היישוב עצמו, שלא לדבר על העומס ה

אנו מודעים לצורך היישובי בכביש מורחב, אך אסור שזה ייקרה ללא התייחסות הדרך לירושלים. 

, אותה אנו פועלים במקביל בכדי 39לשינויים הצפויים בהיקפי התנועה באזור נוכח מזימת כביש 

רך הקשה למניעת למנוע. בקרוב נקיים כנסי הסברה על הסכנות הצפויות, נציע פעולות ונצא לד

 התוכניות ההרסניות. 

מתחם מגרש הספורט של בית ספר מעיינות במגרש  - פתרונות למצוקת היעדר מבני הציבור .2

מעונות ובתי כנסת ללא תהליך של הקצאת קרקע  -יכול להוות פתרון זמני למצוקות מבנים  606

ני ובאותה מתכונת גם אלא דרך שיתוף הקהילות ואחריותם לרכישת היבילים והצבתם באופן זמ

ולאישורה ותוך  -יינתנו פתרונות למעונות יום. הפתרון נבחן מול מחלקת ההנדסה של המועצה 

 דרישה למכתב מכל קהילה בו התחייבות לפינוי בעת שידרשו לכך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמה הישיבה. רשמה: שרה ברמן.
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