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 .2022,כמו כן את תקציב הוועד לשנת 2022הציג את תכנית העבודה לשנת -שחר 

בשנה זו ולכן הנחת היסוד לבניית התקציב ותוכנית העבודה היא כי אין פרידה מהמועצה 

 עפ"י המודל של שנים קודמות. התקציב נבנה

 

 הצבעות תקציב:

 אושר פה אחד. -.הצבעה על העלאת התקציב להצבעה בישיבה1

 אושר פה אחד. -2022ה על תקציב ע. הצב2

 חברי הועד הודו לשחר על עבודה מקצועית הן בבניית תוכנית העבודה והן בבניית התקציב.

 -ע"י חברי וועדובלו נתיים( יישני פרויקטים )ב בהמשך לאישור התקציב,

 פרויקט שיפוץ הספרייה לשנה זו. -אתי זאזון 

 .צוות פיתוח פארק צור הדסה וגן יובל -דותן אהרון ויאיר קמייסקי 

 נושאים נוספים:

לו להגיע דיווחים מבתי הספר על הדבקות תלמידים בבתי חבשבוע  האחרון ה קורונה: .1

 איש. 1,000-ע"י פיקוד העורף, נדגמו כ PCRהספר היסודיים. השבוע נערכו בדיקות 

 פנינו בבקשה להקדמת עמדת חיסונים לילדים ,ממתינים לתשובת פיקוד העורף.

 חולים מאומתים בישוב. 50-כ

כמעט התרחש אירוע דריסה לפני  29בתחנת הסעות תלמידים ברחוב דוכיפת  .2

קצין  -לםמסכשבועיים. בשל כך זומנה ועדת תחנות של המועצה לישוב והמלצת חיים א

בטיחות בתעבורה הינה לבצע התקנת גדר מעקה לאורך מפרץ התחנה, הכולל שער 

 וימומן ע"י המועצה. יבוצע - ₪ 14,000-עליה וירידה. הצעת המחיר מוערכת בכ

 מאושר פה אחד.

 -חברי הועד מבקשים בחינה ובדיקת בטיחות לכל תחנות הסעת תלמידים בישוב

 יבוצע מול המועצה.

הצעת פשרה בתביעה של עינת מרדכי, תלמידה שנפצעה בפניה ממוט ברזל בסמוך  .3

 פיטנס מאושרת.לקראוון 
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החוזה יועבר יש לבחון את ההיבט המשפטי של החוזה טרם חתימה.   -עת לעשות .4

 לבחינת יועמ"ש הוועד.

 במידה ולא נגיע להסכמה של ניסוח משפטי, בצער רב נוותר על הפרויקט.

 אשת הקשר לפרוייקט: שירי אמיר.

עתירה מנהלית: הגשנו בקשה לערער על החלטת הועדה המחוזי בנושא המע"ר, אולם  .5

מנהלית מטעמינו. באשר לשיתוף הפעולה ענר עובד על הגשת עתירה . בקשתנו נדחתה

 הנושא נבחן.-ותושבים  עם עמותת התושבים

כיום מכרז המועצה לא כולל  –בבתי הספר דלית מעדכנת בדבר מכרז להפעלת צהרונים  .6

הפעלת צהרונים בחופשים. על מנת שלא נעמוד בחופשת פסח ובחופש הגדול 

 ל קורא להפעלתם.קו, אנו נצא בבתי הספרבסיטואציה שבה אין צהרונים לילדי 

בימים האחרונים מתנהל שיח חשוב ברשתות החברתיות ובין התושבים סביב דלית:  .7

השיח גולש למקומות לא טובים ועלינו  בעתיד בצור הדסה.נושא החינוך ומוסדות החינוך 

כוועד לחשוב ולטכס עצה מהי עמדתנו באשר להובלת שיח זה בתוך הישוב ובין 

התושבים. אין ספק כי אין ביכולותיו של הועד לנהל את השיח ברשתות החברתיות, אך 

זה ובנושאים  נראה כי על הועד לגבש תוכנית פעולה למפגשים ויצירת שיח סביב נושא

 חשובים נוספים אחרים.

רביב יקיימו פגישה ויציגו לוועד בישיבה הבאה דרך -ן עירית טוויגאשירי אמיר, שלום דה

 פעולה.

 

 תמה הישיבה. סיכמה: שרה ברמן.
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