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 92.71.0 תאריך 04ישיבת ועד מספר  פרוטוקול: הנדון

  –הצבעות 

  –צמצום משמרות שומר נייח למשמרת לילה בלבד  –שמירה בישוב 

 .חברי הועד אישרו העלאת נושא זה לסדר היום כהצבעה ולא כעדכון בלבד .9

 598כ "סה)בהתאם למשאל התושבים שתוצאותיו היו חד משמעיות  –הוחלט  .7

שהצביעו  877הצביעו בעד השארת המצב הקיים לעומת  599הם ימשתתפים ובינ

אישרו  08.6.59ובהתאם להחלטת הועד מיום ( בצמצום שומר נייח למשמרת לילה בלבד

 . חברי הועד פה אחד השארת שומר נייח למשמרת לילה בלבד

 הפקדת תוכנית מתאר צור הדסה –דרכי פעולה 

חברי הועד התכנסו במטרה לבחון את דרכי הפעולה של הועד בעקבות הפקדת תוכנית מתאר 

 . 595-2629565: מספר תוכנית צור הדסה

 .05.8.0259יום מתאריך  52 –מועד אחרון להגשת התנגדויות 

ל "יצירת תוכנית מתאר לצור הדסה הינה חשובה וראויה אך התוכנית הנחברי הועד הסכימו כי 
  –כפי שהוגשה סובלת ממספר בעיות עיקריות 

 (.ללא המושבים מסביב! רק מצור הדסה)ד "יח 9,922היעדר מענה תחבורתי הולם לכמות של 
 .מאוד גדולה באיכות החייםה פגיע. כיוון תהיה פקוקהמערכת הכבישים מצור הדסה  לכל 

 .היעדר התייחסות לקצב שיווק ואכלוס מותאם לאופי המקום ולצפי ביקוש
  .פריסה מוטעת של יחידות הדיור

 .שתיות מתוכננות ואם התכנון מספק  איכות סבירה בצור הדסההיעדר התייחסות הולמת לת
 .שירותים לאוכלוסיות באזורהאם ניתנה התייחסות שצור הדסה נותנת 

 .לא מיצר הכנסה סבירה לישוב כשיהפוך לעצמאי - מסחר\היקף אזורי תעסוקה
 .699חיבור בין שני חלקי הישוב על כביש 

 
ועד הישוב יכין מסמך המפרט את סיבות ההתנגדות זאת כי , חברי הועד אישרו פה אחד

 . שיעלה את הדברים על הכתב,  פרוגרמטור, בסיוע גיוס איש מקצוע
 

  –עדכון 

במטרה להעלות , מר משה כחלון, תתקיים פגישה של שלומי עם שר האוצר 8.9.59ביום שני 

 . ללא יכולות ניהול עצמאיות, את מצוקת הניהול הקיימת של צור הדסה כישוב הגדול במועצה


