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07.07.2022 

 לכבוד: 

 חברי ועד, חברי מליאה, חברי ועדת ביקורת. 

 48הנדון: סדר יום ישיבת ועד מס' 

 שלום רב,

 .בית העםב 20:30בשעה   11.07.2022  ,שניביום   ישיבת הוועד הקרובה, תתקיים

 על סדר היום: 

 דקות (  5)  45אישור פרוטוקול מס'   .1

 

 סורלוונטי של שיד CV. מצורף  דקות ( 10)   ברום )שידוס(עדו  –בחירת חבר ועד חדש  .2

 

 דקות ( 15) -עדכוני יו"ר .3

 דלויט 

  קבינט 

  חוגים -מקלטים 

  ועדת ביקורת 
 

 דקות ( 25עדכוני מנכ"ל ) .4

  המשך מכרז מילגם 

  מכרז לקר"מ 

  פניות להצבת פוד טראק 

  סטאטוס פלוגת חיילים בצור הדסה 

  עובדי ניקיון 
 

 דקות (  30דיון :  התנהלות הועד  )  .5
 רקע 

 כפי שרשמתי לתושבים לאחר בחירתי ליו"ר הועד אני מעוניין  :מסגרות למעורבות והשפעת תושבים

לכך ושיוכלו לסייע לקידום החיים בישוב. בשל  םליצור מסגרות פעילות למעורבות תושבים שמעונייני

כך אני מציע לקבל החלטת ועד להקמת מסגרות נושאיות ובהן יוכלו התושבים להביא את הידע 

לכך ובמקרים מסוימים  םהמקצועי והאישי שלהם. מסגרות אילו יהיו בהובלת חברי ועד המעונייני

ונות שיעלו במסגרות אילו יהיו לעזר בקבלת בהובלת תושבים אם לא תהיה הובלה של חבר ועד. הרעי

 החלטות מיטבית עבור ועד הישוב ובנוסף ישפרו את מידת האמון בין הועד לתושבי צור הדסה 
תכנון ובניה, תרבות ופנאי, פעילות קהילתית, קהילות דתיות, חינוך בלתי פורמלי,  נושאים המוצעים:

ם, איכות הסביבה, תחבורה ציבורית. אפשר להוסיף נציגות הורים לחינוך פורמלי, הקמת סיירת הורי

 עוד נושאים . 

 הועד יזום פניה מסודרת לתושבים ויעמיד לטובת הצוותים סיוע הנחוץ לכך. 

 כתיבת הפרוטוקולים תהיה קונסטרוקטיבית. יכתבו בהם רק נושאים שעלו לעדכון או : פרוטוקולים

 ה של הדיון . דיון וציון החלטות אם יתקבלו. לא תהיה סטנוגרמ

 :על מנת ליצור מערכת שתיתן יכולת של שקיפות לישיבות הוועד, אני מציע לרכוש מערכת   שקיפות

 המאפשרת שידור ישיר באיכות טובה והקלטה של דיוני הועד והעלאתם לאתר הועד. המערכת תוכל 
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לסייע בהמשך לשידור אירועים ופעילויות של הועד על פי הצורך. כמו כן העלאת ההקלטות לאתר הועד 

 עמדות של חברי הועד בכל סוגיה . היאפשר לרוצים בכך לראות את מהלך הדיון ואף לראות את 

 כרגע יש מספר קבוצות מקבילות כך שנוצר בלבלול במידע שזורם ולמי. אני מציע קבוצות וואטסאפ :

 לסגור את כל הקבוצות  ולפתוח שתי קבוצות: האחת רק להודעות והעברת מסמכים שלא ניתן להגיב 

  בה והיא תכלול חברי ועד , נציגי מליאה וועדת ביקורת  והשני שבה ניתן לקיים דיון ובה יהיו רק חברי

 ונציגי המליאה .  ועד

 להרבות בעדכוני ועד לתושבים מדי מספר ימים .  – עדכוני ועד 

 

 

 

 

 בברכה,
 

 ,יאיר קמייסקי
 יו"ר הועד המקומי
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