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דלית רוסו –עדכוני יו"ר   

 כל הפרוטוקולים החסרים יעלו עד סוף השבוע.  -פרוטוקולים חסרים .1

 .20:30בחודש בשעה  ישיבת ועד תתקיים באופן עקרוני בכל יום שני הראשון .2
 . יתקיים זום עדכונים לחברי הועד 20:30בכל יום שני בשעה  .3

 

 

 דיונים והחלטות 

  תומכי יציאה לעצמאות : םהתקיים דיון על תהליכי .1

 תהליכי בניית אסטרטגיה עם חברת קבינט 

  עבודה עם חברת דלויט 

  . עדכון של כלל חברי הועד בנושא 

  מסגרת זמן לקביעת צו הפירוק על ידי שרת הפנים 
 חברת הועד מירב זמיר ביקשה להצטרף למטבחון 

: יש צורך עדכון אסטרטגיה לפי התפתחות בשטח, הוחלט לקיים מפגש של חברי הוועד עם  הוחלט  

 .אסטרטגיה למציאותהלהתאמת חברת         הקבינט 

 -מרכז מסחרי בשכונת העמק .2
ם לבצע שינויים תכנוניים באגף החדש של מרכז המסחרי, פנתה מהנדסת בשל בקשת היזמי

 המועצה להתייחסות הועד. 

 חברת הועד מירב זמיר טענה כי לא קיבלה את כל האינפורמציה מיו"ר הועד 

 חבר ועד אייל ביבר ילמד את הנושא ויציגו בפני חברי הועד  : הוחלט

 -תחבורה ציבורית .3
בירושלים מעוניינת לקדם שינוי לשיפור תחבורה ציבורית אל  תכנית אב לתחבורה ציבורית

 המזלג.  יומאזור המזלג כולל צור הדסה. הנושא יוצג בשבוע הבא במפגש נציגי יישוב

 : אתי ויאיר ישתתפו במפגש וימשיכו לרכז את הנושא בוועד. הוחלט

 דוברות  –קידום קשר בין ועד לתושבים  .4
 : עירית תכין טיוטת ציפיות מחברת דוברות. הוחלט
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 עדכונים נוספים: 

 הסכמות לצורך קבלת היתר שימוש זמני –בית הכנסת על שטח בית ספר מעיינות  .5
עירית ומירב נפגשו עם שני הצדדים: ועד בית כנסת והנהגת ההורים . הגיעו להסכמות עקרוניות 

אך הנהגת ההורים ביקשה לחשוב עם כלל הורי הילדים. לאור כך בוצעו מספר תיקונים 

 בהסכמות ואילו הועברו לנציגי ועד בית הכנסת. עדיין אין הסכמות סופיות 

עידכנו בישיבה הקודמת בכל יו"ר הועד ומנכ"ל הישוב לא חברת הועד מירב זמיר טענה כי 

 הסיכומים המוקדמים שהיו עם קהילת בית הכנסת 

 יו"ר הועד והמנכ"ל טענו שלא ידעו על סיכומים אחרים מעבר למה שאמרו .

 

 

 

חברת ועד מירב זמיר בקשה גילוי נאות ממנכ"ל הישוב בקשר לקשריו החברתיים עם פקידות 

נים. בתשובתו שחר ציין שיש לו הכרות מוקדמת עם מנכ"ל משרד הפנים עוד בכירה במשרד הפ

מתקופת לימודיו בבית הספר התיכון ומאז ששחר נכנס לתפקידו כמנכ"ל צור הדסה שוחח מספר 

פעמים עם מנכ"ל משרד הפנים בענייני צור הדסה. שחר הוסיף והדגיש שמה שמנחה אותו בכל 

הפנים הוא האינטרס שצור הדסה תהיה מקום פורח  מעשיו כולל קשר עם פקידות משרד

 ומשגשג. 

 

 

 תמה הישיבה. 

 .מיטל בראלסיכמה: 

 

 

 

 בברכה, 

 ועד צור הדסה
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