
 

       77899נ האלה מיקוד .ד :כתובת       מקומי צור הדסה ועד
  02-5333484 : פקס 20-9685855: טלפון

liraz@tzur-hadassa.org.il           www.tzur-hadassa.org.il  

07.9.18 
  :לכבוד

 . המקומי וחברי המליאהחברי הוועד 

 , שלום רב

 4110.7401תאריך  01סדר יום ישיבת ועד מספר : הנדון

  - 02:62בשעה  62.9.0218  רביעיביום , במזכירותישיבת הוועד הקרובה תתקיים 

  : פלד וליאורה אזרחי שגית: אורחות-משתתפותי "הצגת נושא ע .1

שיח קהילתי בנושא  תשעה באב לקראת  – "?אה הבית השלישיכיצד יר" -מעגלי שיח 

 .התנדבות חברי ועד להובלת המעגלים –שנאת חינם והמרחב הציבורי 

  –עילויות קהילתיות פהועד " עדכון יו+ ליאורה אזרחי  – שבתרבות :הצגת נושא 14

a.  מבוגרים–  

i.   מנהיגות ודילמות" – פינקי זוארץ 'מ במיל"אלשל שבת בבוקר הרצאה 

 ".מוסריות בשדה הלחימה

ii. מעגלי שיח לקראת תשעה באב. 

b. ימבורי ולנוער מדי ערב באזור 'ג, הצגות –צ "תגבור פעילויות לילדים ולנוער אחה

 (. מעיר הנוער)בית העם פעילויות רבות עם רכזי הנוער 

  :ר הועד"יועדכונים  04

  -בטחון  4א

a. תפיסת הבטחון החדשה בצור הדסה. 

b. ה"נת הלימודים תשעהיערכות בטחונית לקראת ש . 

הרחבת + שאטל + קו לילה  – צור הדסהתחבורתית בנגישות וזמינות  4ב

 . שעות פעילות קוים מהישוב ואליו

 . מקורות+ פגישה משרד הבינוי והשיכון  – בריכת המים 4ג

 .בריכת צור הדסה 4ד

 מוריס"בשלב זה נפגשנו עם  – שילוב יזמים מהסנסן במיתוג צור הדסה 4ה

 . שהביעו תמיכה רצינית במהלך" משכן אליהו"ו" אלון

ביום ראשון , משה דדון, פגישת עבודה בראשות ראש המועצה 4ו

01424110. 4 

 4ישן אתר גזם -המשך נקיטת צעדים  4ז



 

       77899נ האלה מיקוד .ד :כתובת       מקומי צור הדסה ועד
  02-5333484 : פקס 20-9685855: טלפון

liraz@tzur-hadassa.org.il           www.tzur-hadassa.org.il  

 

 . עובד גינון, יועץ גינון – ועדת רכש 4ח

ועד הישוב ₪  192,222מתוך סכום של  – 1100הגדלת מענק ישוב גדול  4ט

 . הועבר מהמועצה ₪ 13,318 נכון להיום סכום של . ₪ 36,682 של סךיספוג 

 4ה בצור הדסה מרכז המוסיק 4י

 

 . אבי ארז – גיבוש כיתת כוננות 4.

 

 94אישור פרוטוקול ישיבת ועד מספר  54

 

  –הצבעות  64

 . מעון בשטח החניה התחתון של בית העם+ הקמת שני גני ילדים  .א

 . כאמצעי תשלום באמצעות קופה קטנה –כרטיס אשראי  .ב

 

 

 4 ר הועד המקומי"יו – שלומי מגנזי ,ברכהב


