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 23/05/2022מיום שני תאריך  45ישיבת ועד מספר 

 בחרה לסיים את תפקידה ,ועד שירי אמירהשחברת  בעדכוןפתחה את הישיבה  דליתיו"ר 

 אותה בתפקידה.  תחליףאשר  מירב זמירעו"ד את הציגה ו כחברת ועד

הוקדש לתושבים שהגיעו להעלות נושאים בהמשך להזמנת הועד  החלק הראשון של הישיבה

  לעשות כן.

 להלן הנושאים שהועלו:

 .בקשה להשקעה וטיפוח גני השעשועים בשכונה הוותיקה 

 בדגש על בטיחות ילדים והולכי רגל  בקשה לשינויים בהסדרי התנועה בשכונה הותיקה

 והעמדת מדרכות.

 :'באחת  -טיםאפירהגן  עדכון לגבי מפגעי בטיחות בגני השעשועים בשכונת הסנסן )לדוג

 ולא בטיחותיות לילדים( מגלשות צרותה -גן אדמה וגן קשת, הנדנדות יש חלק שבור

 יכות חיים ובטיחות חשיבות נקיטת פעולות לרתימת הציבור לשמירה על הנקיון בהיבט א

 ילדים.

  מכוניות נפגעות בנסיעות שגרתיות. – בשכונת סנסן (אמפריםב)תלונה על גובה התלוליות  

  נדרשת מדיניות אכיפה בנושא החניות, בשכונות המגורים וסביב מקומות ציבוריים. יש

 לקחת בחשבון שמס' החניות אינו תואם את מס' כלי הרכבים.

 אופן הולם במענה תחבורתי של תחבורה ציבורית. יש לפעול גדילת הישוב לא גובתה ב

 להגדלת מגוון והיקפי התחבורה הציבורית העומדים לרשות תושבי הישוב.

 .המציאות לפיה יש מרפאה אחת בישוב היא לא מספקת ולא מעודדת תחרות 

  על רקע מקרי השריפה החוזרים והנשנים באזור יש לפלס דרכים בתוך היערות בסביבה

 פשרו כניסת כבאיות באופן מהיר ויעיל בשעת חירום.שיא

  חווה חקלאית שתכיל כרם, יקב בוטיק, סוסים ופנסיון לכלבים. הועלה רעיון להקמת 

 רחובות לא נקיים, מדרכות מלאות  -רמת התחזוקה בשכונת הסנסן אינה מספקת. )לדוג

  (חצץ, פסולת של בנייה. רכב טיאוט לא נכנס לשכונה

  :לשאלות התושבים התייחסות

 מיידית ואחרים יבחנו ויקבלו מענה בהמשך.חלק מהנושאים קיבלו התייחסות יודגש כי 

  גני השעשועים בשכונה הוותיקה לקראת  04.04.2022בהתאם להחלטת הועד מיום

 בתכנון. שיפוץ, יצא קול קורא לתושבים המעוניינים להצטרף ולקחת חלק 

 קים מעת לעת על ידי חברה מקצועית המומחית נבדכל הגנים  -גני המשחקים בשכונת סנסן

ליקויים ספציפיים נבדקים בהתאם  .הרלוונטיים תקניםב בהתאם לכך הם עומדיםובנושא 

 לדיווחים. ככל שיש כאלה אנו קוראים לציבור לדווח.

  במועצה ולכן לא ניתן לאכוף. ניתן  חניה עירונילא קיים חוק פיקוח  -אכיפת חנייהמדיניות

 ככל שיש סכנה במיקום ואופן החניה. למשטרת ישראל והיא רשאית לתת דו"חלדווח 
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  רט"ג  הינם באחריות המיוערים סביב הישוב השטחים – מקרה של שריפהבדרכי גישה

 כל שינוי שיבוצע בשטח הינו .פנה אל גופים אלה ואל רשות הכבאותוקק"ל. היישוב 

 בסמכותם בלבד. 

  מלבד שטח  –רקע עם ייעוד חקלאי בשטח צור הדסה לא קיימת ק –שטחי חווה חקלאית

 חוות הסוסים. 

  -משרד "זליגר שומרון" על ידי מר איתן זליגרהצגת הפעילויות של 

ניהול פרויקטים, ליווי תקשורתי ניהול  -דוברות ויחסי ציבורהחברה עוסקת במתן שירותי 

 משברים ועוד. 

שבועי, תכנים סיכום פעילויות סרטון  כוללת:החברה מייצרת עבור ועד צור הדסה הפעילות ש

הודעות לעיתונות ושליחה לתקשורת, קשרי ממשל, יעוץ אסטרטגי וניהול  ניסוחסבוק, יילפ

 משברים. 

המטרות שלנו: דיוור מול התושבים ומול גופים חיצוניים, המטרה לייצר ולשפר את רמת העדכון 

 לתושבים. 

 . חברת היח"צכוונותיה ורמת תוצריה של בחברי הוועד הביעו אכזבה ואי אמון 

חברי הוועד הסכימו שיש להחליף את חברת היח"צ ולבחור חברה חדשה שתוכל ללוות אותנו. 

 . לשירות זהמדדי הצלחה ציפיות ועוד עלה כי יש להגדיר 

על השטח המיועד לבניית  בית כנסת נמצא כיום במבנה יביל -בית הכנסת בשכונת סנסן

קבלת ללועדה המקומית בקשה עמותת בית הכנסת הגישה  מגרש הספורט של בי"ס מעיינות.

הועדה אפשר שימוש בחשמל באופן מוסדר(. )על רקע רצונה לג בקרקע ורשימוש חהיתר 

חתימת העמותה על התחייבות לפינוי בהתאם לנוסח בכפוף ל –אישרה שימוש חורג בקרקע 

 ועדה.שקבעה ה

כדי  –פגש עם נציגות הנהגת ביה"ס מעיינות ונציגות המתפללים יהוסכם כי נציגות חברי ועד ת

 נוסח מוסכם שיובא אל הועד המקומיתלקדם 

 

 

  

 תמה הישיבה. סיכמה: מיטל בראל.
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