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 קיימות ואיכות סביבה:

חברי הוועד תמימי דעים כי  מצגת בנושא מדיניות מקצועית בתחומי איכות הסביבה. העביריאיר 
ולהטמיע  הטמעת איכות הסביבה כערך מוביל בישובתכנית ללבנות הנושא חשוב ומשמעותי, יש 

 בעבודת עובדי הועד ובחיי היום יום של התושבים. 
 

 :עדכונים

 תקציב שוטף משרד הפנים.

מיליון ממשרד הפנים. להלן ההוצאות המתוכננות  1.403בסך  2020הועבר תקציב שוטף 

 - מתקציב זה

 סכום סעיף

 ש"ח 900,000 בית כנסת 

 ש"ח 17,176 בית ספר לביא הצללה

 ש"ח 200,000 שוטפים תרבות

 ש"ח 155,824 שיפוץ חצרות משחק בגני ילדים 

 ש"ח 130,000 תוספת יום עבודה שבועי קבלן גינון 

  ₪ 1,403,000 סך הכל 

 

 אכיפת חוקי עזר.

נערכה בשבוע שעבר פגישה במועצה בנושא חוקי עזר ואכיפתם בצור הדסה. ישנה נכונות 

ית המועצה לוהנ"ל יחל בהקדם. מנכ"במועצה לאכיפה של חוקי עזר בתחום איכות הסיבה 

התחייבה להעביר הנחיה ומידע מלא לצורך הפרסום לתושבים. כמו כן, תתבצע בחינה מול 

נבחן פתרון ביניים בנוסף,  חניה והחלטת מליאה במידת הצורך. ית המועצה בנושא פיקוחשיועמ"

לרכישה של חברי הועד מול וטרינר המועצה בנושא אכיפת כלבים משוטטים: ישנו אישור עקרוני 

/ הכשרה של עובדי ועד שיעבירו נתונים בזמן אמת  של קורא שבבים ובמידת האפשר הסמכה

 (.ד)בעלי שבבים בלבלמועצה והנ"ל תפיק דוחות לבעלי הכלבים 

 .עדכון עובדים

 , רכזת הנוער החלה בימים אלה את עבודתה. מאחלים לה הצלחה רבה!וקס ורד
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 , עובדת הניקיון היקרה סיימה את עבודתה ופרשה לגמלאות.אטאדגי זהבה

רכזת תרבות עדיין לא גויסה ושירן ממשיכה למלא את מקומה, במקביל לתחום החינוך הבלתי 

 פורמאלי.

 .2020כספי  דוח

הסתיימה בהנהלת חשבונות בועד ותועבר לביקורת רואה החשבון ירון  2020הכנת דוח כספי 

 שמיר. ישיבת ועד בנושא תהא לאחר בדיקת הדוח ובקרה. 

 תרבות וקהילה. 

 בשל ההסלמה במצב הביטחוני אירועי שבועות יבוטלו ויתואמו למועד אחר.  .1

 הפוגה.הזקוקות לזמן תושבים מהדרום יצא פרסום למשפחות המעוניינות לארח  .2

בשבוע שעבר התקיימה ישיבה עם נציגי הקהילות השונות והועלו ע"י כל קהילה הצרכים  .3

תפילה בעבורם. כידוע, אין בנמצא פתרונות מידיים ויש צורך בהסדרת נוהל בנושא בתי 

 תפילות במוסדות חינוך. שלומי מקדם את הנושא במועצה.

התקין נו בחיוב לבקשה לילילדים בעלי אלרגיות מסכנות חיים, נענלאחר פניה של הורים  .4

        שילוט במספר גני ילדים המבקש להימנע מהכנסת מזון בעל מסוכנות אלרגית לגנים.

 הגנים הם: העמק, לבונה, קשת וחוגלה. שילוט יבוצע בהקדם.

 מע"ר ועדה מחוזית. 

נמשך למעלה מחמש ויות מע"ר. הדיון אתמול התקיים בוועדה המחוזית עדכון בדבר התנגד

  . טרם נמסר מועד לדיון שני.והדיון הופסק נקטע בשל אזעקותשעות ו

 . מנכ"לית היישוב – סיום עבודה

דלית  ישוב.יסיים את עבודתה בתלאחר עשור של עבודה אינטנסיבית בוועד צור הדסה לירז 

הודתה ללירז על עבודה מקצועית, נאמנה, ישרה ומאחלת לה בשם כולם המשך הצלחה מרובה 

ז לתפקיד יפורסם לאחר אישור המועצה למשרה מול משרד רועשייה ברוכה בכל אשר תפנה. מכ

 ידה עד לאיוש המשרה על ידי מחליף ראוי.את תפק. לירז תמשיך למלא הפנים

 

 ברמן.תמה הישיבה. סיכמה: שרה 
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