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 20216/031/ תאריך ראשון מיום 53מספר  ישיבת ועד

 אמיר אזרחי נכנס במקום שימי ברק שהתפטר.-חילופי חברי ועד

 

 – 4.6.21 שישי אירוע שריפה צור הדסה

יוסי הציג את סקירת האירועים החל מהדיווח הראשון שהתקבל על שריפה ועד סיום האירוע. 

הגופים השונים המעורבים ובראשם הפקת הלקחים + תחקיר האירוע עדיין מתבצעים ע"י 

יוסי יציג  ותובנות מתוך היישוב. בסיום החקירה וככל שיינתן מידע משטרת ישראל וכבאות והצלה

יבקש יוסי על  הוועד. במידת הצורך ואם יזדקק לכ"א מקצועי ותוספת תקציביםחברי אותם בפני 

 מבקש גיבוי לבחינת פיילוט אזורי בנושא הכבאות. -יאירפי הצורך. 

 

 - סימון ושילוט מסלולי ריצה/ ניווט בפארק ושמורת האלונים

ובנוסף  מסלולים: שני מסלולי הליכה/ ריצה בפארק, אחד בשמורת האלונים 4הציגה הניה 

גיא אורן  - )המשחק הינו פרויקט בהובלת תושב הישוב קטיבי לכל המשפחהאמשחק ניווט אינטר

תוך מתן  375כביש ב/ רצים  המטרה הינה צמצום מספר ההולכים תלמידי תיכון דרור( ובשיתוף

אלטרנטיבה בתוך הישוב, כמו כן השבילים כולם עבירים ובכך יאפשרו מסלול מהנה בפארק גם 

 . המסלולים בדרגות קושי שונות, ויותקנו שלטי הכוונה והנחיה לאורכם.לעגלות

 

 –הקצאת קרקע לשימוש שטחים בסנסן לקהילות לבניית בית כנסת 

תי הגדול המתגורר בשכונה, עומדות עדר מבני הציבור בסנסן והיעדר מענה לציבור הדיבשל ה

טובת הקהילות, משמע בניית בית הראשונה, הקצאת שטח חום ל –אופציות  2בפני הוועד 

/ זיקה לוועד הישוב. השנייה, בניית  עשה מכספי תרומות של הציבור וללא תקצובתיהכנסת 

מבנה רב תכליתי אשר ישמש גם כבית כנסת וגם כמבנה ציבור. באופציה השנייה, על הישוב 

באחריותם  לממן ולתקצב את בניית המבנה, שכן התושבים/ קהילות לא יתרמו למבנה שאינו

כגון  –המדובר מוגדר בתב"ע כ"בית כנסת" ושימושים שאינם בית כנסת  604מגרש  הבלעדית.

 קומה לשמוש רב תכליתי דורשת שינוי תב"ע.

לגישתה של עירית חסרים פרטים לקבלת ההחלטה. משאבי הקרקע  –התקיים דיון בנושא 

בעיקר  –קבלת ההחלטה מעטים, ושטח שיוצא להקצאת קרקע לא יחזור. חסרים פרטים ל
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מנגד עלו קשיים של המתפללים שמשתמשים כרגע בשטחים פתוחים/  בנושא כספים ועלויות.

ומציינים  –אשר אינם מספקים את צרכי כמויות המתפללים  –מרפסות בבתי ספר / גני ילדים 

 שהמתנה נוספת בת כמה שנים לתקציב ובניה מקשים מאוד על ניהול אורח חייהם.

 הצבעה:

 יציאה לקול קורא להקצאת השטח. –לטובת קהילות  604החלטת ועד על הקצאת מגרש 

 נמנעים )שירי, עירית, אמיר, יאיר(. 4בעד )דורון, אתי, שלום, תומר, אייל, דותן, דלית(  7

 

ANYBOOK- פלטפורמה קהילתית חברתית להשאלת ספרים - 

קש לעשות השקה ראשונית המבשלום דהן הציג את הפלטפורמה, יוזמה של תושב הישוב 

זו  מדובר בפלטפורמה שיתופית להשאלות והחלפות של ספרים בין אנשים. .בצור הדסה

מערכת מבוססת מיקום והיא מאפשרת לראות את הספרים שנמצאים בספריה הביתית של 

התושב מבקש את  כל אחד מחברי הקהילה ולהחליף או להשאיל ספרים בלחיצת כפתור.

 מאושר פה אחד. תמיכת הועד בנושא הפרסום של האפליקציה בקרב התושבים.

 

 ובו יהא שירן הצטרפה בהכנת אירוע הקיץ לאירוע שמכינה  –אתי זאזון  -יריד פתיחת קיץ

אברהם  שתוכננה. ההופעה שנבחרה היא של האומןהופעה מעבר לקיץ הפתיחת גדול ליריד 

 יש למה לחכות! טל.

 

ומאחר והמצוקה קיימת כבר משנת הלימודים  מיועד לבניית מעון יוםזה מגרש  - 605מגרש 

אחר שייתן להצבת מבנים יבילים בשטח למועצה לאישור הוגשה בקשה הקרובה תשפ"ב 

 .על ידי המועצה ופרסום מכרז להפעלהלשנה הקרובה מענה 

 

משרד  הנחייתהפרסום יצא עפ"י  פורסם בחמישי האחרון ע"י המועצה. –מכרז מנכ"ל 

הנ"ל תואם את התנאים בהם עבדה  שכר.והתנאי הסף הפרסום ועד להפנים, החל מנוסח 

 נציגי ועד. 3-נציגי מועצה ו 2חברים,  5וועדת הבחינה תכלול מנכ"לית היישוב היוצאת. 

 ה, כמו גם את דורון ודותן.מדלית מציעה את עצ

 דלית, תומר, דורון ישמשו נציגי הועד בועדת הבחינה למנכ"ל. –הצבעת חברי הועד 
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 עדכונים נוספים:

יתבצע בסיוע משרד הבינוי והשיכון ולכן ימתין לקראת סיום  שיפוץ גינת הכלבים בפארק

 עבודות הפיתוח בשכונת הסנסן על מנת שלא לעכבן.

יוסי וישי, נוהל הצעות בטיפול של  -פרויקט שערים חכמים ביציאה/ כניסה לשמורת הסנסן

 מחיר כעת.

 

 תמה הישיבה. סיכמה: שרה ברמן.
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