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  .סיכום קדנציה

חברי הועד סיכמו את העשייה והדרך שעברו יחד. סה"כ זו היתה קדנציה של עשייה ברוכה 

לראשות המועצה, ליצוג הישוב במליאת  –ובעיקר כעת מצפים לבאות לקראת הבחירות הקרבות 

 המועצה ולועד הישוב. 

 

 . יו"ר הוועדמזכירת הישוב ועדכונים מאת 

קבלן משרד הבינוי והשיכון, אלי שם טוב,  -הסדרת ניקוז צור הדסה לכיוון ואדי פוקין   .1

העבודות בתחומי הישוב . מעבר לגדר הישוב שבועהנערך לתחילת עבודות בתחילת 

 החלו כבר השבוע. 

ם תמרור העצור יוחלף, בהתא – 375תוכנית תנועה יציאה מערבית לכיוון כביש  .2

 . לתוכנית שאושרה במשרד התחבורה

עובדים פלסטינאים נוספים  4 גיוסלאישור  התקבל – נוספיםגיוס עובדים פלסטינאים   .3

 . ואנו עמלים על גיוסם . ראיינו מספר מועמדים מואדי פוקיןמרשות האוכלוסין וההגירה

בבית העם הישובי.  20:30בשעה  23.10.18פאנל מתמודדים יתקיים ביום שלישי  .4

 מתנדב ,למצוינות בחינוך עוסק 1999 משנת מנחה הפאנל ניר פנסו תושב הישוב

לקראת הפאנל הוזמנו התושבים לשלוח שאלות  .אור נוער צהלה בתיכון במסגרת תכנית

חשוב לעודד תושבים להגיע לפאנל שאלות לא ימסרו מראש לרשימות. הלמתמודדים. 

 ולהצביע ביום הבחירות. 

השבוע התקיימה ישיבה חשובה בהשתתפות מח"ט עציון, המנהל האזרחי  – בטחון .5

ביתר עלית בנוגע להסדרת מעבר פועלים משותף לביתר עלית וצור הדסה.  וקבט

ההסכמה בחדר היתה חד משמעית כי בטחונית ופרקטית המעבר הכרחי. מכתב דרישה 

יצא מלשכתו של המחט וביתר עלית וצור הדסה ימצאו את המקורות התקציביים לטובת 

 הסדר חיוני זה. 
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  . הצבעות

השטחים החומים בשכונה מנוצלים רובם ככולם לטובת מבני  –ניצול שטחים חומים בסנסן 

גני ילדים ובית ספר. ועד הישוב דרש כי יהיו הכנות לטובת קומה שניה במבנים אלו וכי  –חינוך 

ה למגוון האוכלוסיות יש לתת מענוברור כי המבנים הציבוריים הנדרשים הינם רבים ומגוונים 

 הנושא לא הועלה להצבעה. . ישובבבשכונה ו

משטח עם מתקנים משלימים מכיל  "מתחם אדיר"  – הרחבת מתחם הכושר כניסה מערבית

 ומשטח נוסף ללא מתקנים.  קציונלי, מדרגות, קיקבוקס וסקווטלאימון פונלמשטח הקיים 

   –סעיפים תקציביים  .ש"ח 150,000עד 

 .מפרויקטים ישוביים₪  120,000 –כ יתרהוה₪  30,000 –הקמת מתחם תנועות נוער 

  אושר פה אחד. 
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