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 61.765 תאריך  23פרוטוקול ישיבת ועד מספר 

 ,אורי גולדפלם, יאיר קמייסקי, אורנה לנגרמן, ורד-ליאורה אזרחי :חברי הועד .שלומי מגנזי: ר הועד"יו
  .עודד אלוש ,בני גרניט ,מגן-אורן כהן, אמיר אזרחי ,חיים קרישפין, רותי שטרנברג

 . לירז ארז: מזכירת הישוב
 . מישאל בן שטרית יועץ ביטחון לועד הישוב, תושב רחוב ורד יוסי בראל: אורחים

_______________________________________________________________________ 

 61.765 תאריך 23ישיבת ועד מספר  פרוטוקול

  -על סדר היום 

 הצבעות .1

 . הורד מציג יוסי בראל בשם תושבי רחוב – הסדרת נושא הדוקרנים בכניסה המזרחית 6א

 ".ביוקום"מישאל בן שטרית , בנוכחות יועץ ביטחון מלווה פרויקט הסדרת כניסות הישוב

 עם זאת מבקש להסיר את הדוקרנים תוכנית הבטחון החדשה ומברך עליהיוסי תומך ב

הבטחוני שהדוקרנים מבקשים  לא מבין את הסיכון: משני טעמיםביציאה המזרחית 

מישאל הסביר כי הדוקרנים מהווים פתרון  .רעש - נים מהווים מטרדרהדוק+ למנוע 

ו על מנת למצוא פתרון שיוצג בפני יוסי ומישאל ישב. לרכב תופת ולכל סיכון ביטחוני אחר

 . חברי הועד

ברזאני הודיע כי הוא מפסיק לגנן את הכיכרות שהיו באחריותו  – טיפוח כיכרות 6ב

נדרשת החלטה כיצד  –( הדפנ/ערבה, כניסה מערבית, רכסים/האלה, האלה/קדרון)

 : הוחלט. להמשיך מכאן בגינון ובטיפוח כיכרות אלו

a.  העביר יצא מכתב רשמי לברזאני שכן לא )ברזאני מפסיק לגנן את הכיכרות

 (. הודעה רשמית

b.  במידה ולא עומד  ההסדר יופסקיקבל מכתב התראה בהתאם להסכם ונדלן טופ

 . בתנאי ההסכם

c. לגינון הכיכרות שיבוצע על ידי הועד יצא קול קורא למתן חסות כספית   . 

d. ישולם מסעיף משכורות גנן משני .גיוס גנן נוסף למחלקת הגינון בישוב . 

 6 מאושר פה אחד

בהתאם  –צור הדסה , העץ הקסום, ט פיקוח לפרויקט פיס ירוק"אישור הגדלת שכ 6ג

מסך היקף הפרויקט העומד על  6.9%ט יעמוד על "להגדלת היקף הפרויקט שכ

+ ₪  00,222במקום , מ'מע+ ₪  09,672ט יעמוד על "מכאן ששכ. מ'מע + ₪ 892,222

 6 מאושר פה אחד. 8.8.08מ כפי שאושר בישיבת הועד מיום 'מע

חזר להצבעה נושא הו –בקשת הקהילה לטיפוח חצר הקהילה  – בית הכנסת הרפורמי 6ד

 . ל"לא מצביע בנושא זה טרם קבלת הבקשה מקק ועד צור הדסה – 62מישיבת ועד 
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של  התקצובהגדלת  - ₪ 115,111ל ₪  111,111הגדלת תקציב מרכז המוסיקה מ  6ה

העברה תקציבית על סך . אושרה פה אחד₪  69,222 –ל ₪  02,222ועד הישוב מ 

 ".  מרכז המוסיקה"לסעיף " יום לימודים ארוך"תבוצע מסעיף ₪  09,222

 

  ועד צור הדסה ר"עדכונים יו .2

 –המכון הסוקר  .האחרון' יצא לדרך ביום א –שביעות רצון תושבים  - טלפוני סקר .א

 . מ'מע+ ₪  00,222עלותו  . סמית

טליין לא 'חברת ג 62.9.05בהמשך להחלטת הועד מיום  -  אחזקת מכון סניקה .ב

שכן אין , שנים האחרונות 9מאשרת המשך הארכת החוזה כפי שהיה במשך ה 

. ביטוח ואחריות שיכולים לתת מענה במקרה של נזק גדול מימדים במכוןלחברה 

מ אך ללא החלפת 'מע+ ₪  06,922על כן המשך האחזקה ייעשה בעלות של 

 . חלקים

 -  ז"לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע התארגנות .ג

לבית ספר  יועברו תפניםמשהמבנים  –בית ספר לביא עובר למעונו החדש 

 . יביל גן הדס יוקצה לטובת הצופים. שיוקצה לטובת גן הדס פרט לגן אחד, קרוב

 . בימים אלו נבחנת אופציה להקים מועדונית בלביא החדש

  -יולי  – תכנית קיץ -תרבות  .ד

שעות סיפור בגנים  0, אטרון מדיטק לילדיםיהצגת איכות ת –ילדים  .א

 .הציבוריים

, ילים בשישיצל, מסיבות רחוב, (אוגוסט) יריד חוגים –משפחה וקהילה  .ב

 . לילה של כוכבים בפארק, שירה בציבור בחווה

 סדנת גרפיטי לצביעת המועדון, שעות לנערות 6סדנת סטיילינג  –נוער  .ג

 . ומתקיימת בו פעילות על בסיס יומישופץ , מועדון הנוער נפתח+ 
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  23תמה ישיבה מספר 


