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 הצטרפואמיר אזרחי, שלום דהן.  דותן אהרון,יאיר קמייסקי, עירית טוויג רביב, אסתר זאזון, חברי ועד:דלית רוסו.  יו"ר הועד:
: מיטל  בראלעובדי הועד שחר מור. מנכ"ל הישוב:: דורון איילון. נעדרושירי אמיר, אייל ביבר.  :באיחור  
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 שחר מור מנכ"ל הישוב -עדכונים

עדכן על מצב הביטחון, פעולות ברמת המועצה, גורמי הביטחון בישוב ושיתופי פעולה  -ביטחון

 המתקיימות עם מג"ב, מח"ט עציון ומ"פ פלוגת בית"ר עלית. 

 

סיום שלב ראשון של החלפת קו המים ברח' דפנה, תחילת עבודות סלילת חניון  -פרויקטים

אמילי, שיפור ושיפוץ גני משחקים ברח' דפנה ורח' כלנית ושיפוץ ותיקון הליקויים במבנה 

 המקווה.  

 

  :הצבעה

 התקיימה הצבעה לצורך אישור שיפור ושיפוץ גני משחקים ברחוב דפנה וכלנית.

 . מתנגד אחד .לשיפוץ גני משחקים התקבל אישור ברוב

 

לבצע את כל הפעולות הנדרשות לשיפור ושיפוץ גני משחקים ברחוב דפנה  ההחלטה אושרה

 וכלנית. לרבות מדידה, הכנת כתב כמויות וכל הנדרש ע"פ גורמי מקצועי.

 

 חברת הקבינט    -אסטרטגיה לעצמאות צור הדסה הצגת

 בהשתתפות: צח בורוביץ, יואל חסון וניצן בסן. 

 חברת "הקבינט" נבחרה ע"י הוועד ללוות ולייעץ בקבלת ההחלטות בהיפרדות צור הדסה. 

 היא מתמחה בייעוץ אסטרטגי, רגולטורי ועסקי, ניהול קשרי ממשל ולובינג מקצועי. 

 

  -מטרתה

 .מעורבות מלאה ואפקטיבית של הוועד בתהליך ההפרדות -

 . ההיפרדות בתהליך היישוב את" פקטומעמדו של הוועד המקומי כגורם המייצג "דה  ביסוס -

 .לתושביה מיטבי ושירות עמידה כושר בעלת עצמאית מקומית לרשות הדסה צור הפיכת -

  -האסטרטגיות

ועד המקומי כמייצג הישוב וכשותף טבעי ומשמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות להפרדת ומיצוב ה

צור הדסה מהמועצה האזורית מטה יהודה. הפעילות תנוהל, הן במישור הפוליטי והן במישור 

המקצועי. הפעילות תתבסס על טיעונים מקצועיים ולצידם תכלול ניצול הזדמנויות ציבוריות 

 ופוליטיות. 

 

רון של ישיבת הועד, התנהל דיון ביחסי העבודה, האמון והתנהלות ועד היישוב. בדיון בחלקה האח
הובעה ביקורת של חברי הועד להתנהלות, הובהרו דרישות לשינויים ביחסי העבודה, ציפיה לרמת 

עדכון מעמיקה ומהירה יותר וכן עלתה ציפיה להשקעה בשימור עובדים טובים ולמידה מטעויות 
                                                                                                                                                                          .עבר בתחום זה

    
 .מיטל בראלתמה הישיבה. סיכמה: 
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