
 
 2019.2.13 אריךת 6פרוטוקול ישיבת ועד מספר 

לילך בן עמי, אייל ביבר ,דורון , תומר טיילו שירי אמיר,דלית רוסו, שימי ברק,  חברי ועד:יאיר קמייסקי,  יו"ר הועד:
 : שלומי מגנזי, סגן ראש המועצה. מועצהרביב. -טוויגשליו חורב, עירית : נעדרו שיש.-ה מושקוביץיאיילון ,מי

 . ברמן מזכירת הועד-, מזכירת הישוב / שרה כרמללירז ארזת הישוב: ומזכיר
 . , שלום דןחזי לוגר, דותן אהרון: תושבים

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

       99875ד.נ האלה מיקוד  כתובת:       מקומי צור הדסה ועד
  02-5333484 פקס:  02-5346866טלפון: 

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

 13.2.19מיום   6ישיבת ועד מספר 

  –, סגן ראש המועצה שלומי מגנזי .1

 : סוגיית שטחים פרטיים בצור הדסה מזווית הראייה של המועצה .א

 . תמשפטי ומחויבתבנושא זה הינה החלטה נכונה  2.2.19החלטת הועד מיום 

 התקיים דיון והוחלט: כדי לבצע את ההחלטה 

המחלקה המשפטית והועדה המקומית מסיוע ויקבל  מועצהמול היפעל ועד הישוב 

כך שלתושבים יהיו כלים נכונים לתפעול , )למיפוי מדויק של השטחים( של המועצה

 המתחמים שבאחריותם. 

ועד הישוב יסייע במציאת פתרונות קהילתיים חברי הועד קיבלו הצעה זו והוסיפו כי 

 חיים. האיכות לשמר את על מנת 

 . אושר פה אחדהצבעה: 

 

: התקציב הועבר בסוף דצמבר ממשרד הפנים תקציב משרד הפנים ישוב גדול .ב

 , טרם אישור מליאה. למועצה

 

יתקיים מפגש במועצה עם הנהגות  17.2.19ב  – מטה יהודהתלמידים  הסעות .ג

ההורים במהלכה יקבלו פירוט והסבר לתוכנית ההסעים, כפי שנקבעה על ידי מליאת 

 המועצה. במפגש תינתן אפשרות להעלות שאלות בנושא. 

 

בפני חברי הועד את תכנית משרד התחבורה  שלומי הציג –ד. תחבורה ציבורית 

לתגבור קווי הנסיעה מ/ל צור הדסה ואת מסלול הנסיעה החדש עם חיבור שכונת 

 למסלול הישובי הקיים.  1סנסן ב

 

 ניתנה הוראה לרכוש מכשיר להקלטת ישיבות הועד. . 2
 

  – ועדות וצוותי עבודה של ועד צור הדסה. 3
 

ועד צור הדסה שנבחר לפני כשלושה חודשים חרט על דגלו תפיסה הדוגלת בשיתוף ציבור בחיי 
הישוב. לשם כך הועד מציע להקים מסגרות פורמליות ולחזק מסגרות קיימות בהן תינתן  

וצוותי  אפשרות לתושבים המעוניינים בכך אפשרות להשפיע על העשייה בישוב. הועדות 
ובהנחייתו. יובהר כי תפקידן של הועדות הינו להמליץ בפני הועד על העבודה יפעלו לצד הועד 

 דרכי פעולה ובסמכותו של הועד לקבל או לדחות את ההמלצות.
 בכל ועדה יהא לפחות נציג ועד אחד. 
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 לקראת קול קורא לתושבים לקחת חלק בועדות להלן רשימתן: 

 

 עדת ביקורת ו 

להתמנות ולפעול על פי חוק ותפקידה לפקח  המחויבתועדה סטטוטורית )יחידה במעמד זה( 
 על כך שפעילות הועד מתבצעת על פי דין. הועדה תמונה על ידי המועצה.

 

 דורון איילון.  –חבר ועדה  תסייע לוועד לפעול בתחומים תקציביים מגוונים. ועדת כספים 

 תחום קהילה, חברה ותרבות 

חת תחום זה מספר צוותים ייעודיים שיפעלו כל היות ומדובר בתחום מאוד רחב יומלץ ליצור ת
אחד באופן ממוקד תוך דיאלוג ותיאום אחד עם השני ועם הפונקציות המקצועיות המובילות 

 תחומים אלה בישוב ובמועצה. 
יקדם התנדבות מקרב תושבי  פורמלי, בלתיבשיתוף רכזת חינוך  - צוות התנדבות .1

 . חורבשליו  -חבר ועדה  צור הדסה לטובת הישוב.

 דלית רוסו.  -חברת ועדה   – צוות תנועות נוער .2

, שיש-מושקוביץ מייה חברות ועדה:–בשיתוף רכזת תרבות –צוות פעילות תרבותית  .3

 . אמיר שירי

. אנשי מקצוע מהתחום-עם תושבים ימשיך לפעול במתכונת הנוכחית – צוות רווחה .4

    . מצטרפת לועדה הקיימת בן עמי לילךחברת ועדה: 

חברת  יפעל לקידום פעילות ספורט בישוב לכל הגלאים. - ובריאות ספורט צוות .5

 בן עמי.  ועדה: לילך

ולקהילות קהלים ומתן מענה לחיבור בין השכונות השונות  – קהילות נציגות ועדת .6

 .ביבר אייל ,רביב-: דלית רוסו, עירית טוויגחברי ועדהבישוב. 

 

  תחום חינוך פורמלי 

 רחב ולכן אנו ממליצים ליצור גם בו מספר מסגרות ייעודיות:גם תחום זה הוא מאוד 
 דלית רוסו.  –חברת ועדה  – נציגות הנהגות בתי ספר .1

רביב, -לילך בן עמי, עירית טוויגחברות הועדה:  – נציגות הנהגות חינוך טרום יסודי .2

 .שיש-מושקוביץ מייה

 .שיש-מושקוביץ , מייהאמיר שיריחברות הועדה:  – צוות תפיסה חינוכית .3

ועד הקודם ותפקידו לסייע בתקופת כהונתו של הצוות זה ימשיך את הפעילות שהחלה 
הפועלת בצור הדסה ובשיתוף  ך הפורמליתבור מערכת החינועלקדם תפיסות חינוכיות 

 מועצה.בחינוך המחלקת 
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 ועדת איכות הסביבה 

 

  חברי ועד שמצטרפים הקיימת ממשיכה לפעול במתכונתה.  ועדת הבטחון –ועדת בטחון

 . , לילך בן עמישימי ברק, אייל ביבר לועדה:

 

 ועדת פיסול והנצחה 

 
נצחת זכרם הפסלים ברחבי הישוב והן בכל נושא של  הצבתהועדה תמליץ לוועד בנושא 

  של תושבי צור הדסה.
 

  צוות חוקי עזר 

 ציבורי של צור המרחב המטרות הצוות להקים מסמך המלצות לחוקי עזר הנחוצים לניהול 
 מסמך זה ישמש את ועד צור הדסה מול המועצה לחקיקתם ולאכיפתם בישוב. הדסה.

 . )לא סופי(אייל ביבר  ,, שליו חורבשימי ברק חברי הועדה:
 
 

 ועדת מכרזים 

 מר טיילו.תו קמייסקי, יאיר: חברי הועדה

 מתנגד למינויו של יאיר כחבר בועדת המכרזים. תומר 

 

 

לאחר תקופה ארוכה וזאת עבודתה כמזכירת הישוב מסיימת את  ,ארז לירז ,מזכירת הישוב. 4
. ניהול צור הדסה בעת קליטת שכונה חדשה לצד אתגרים שוטפים בישוב שלים שנ 7 -למעלה מ 

חודית של לירז בניהול צור הדסה וקידום יאת הערכתם הגבוהה לתרומתה הי הביעוחברי הועד 
 הישוב. 
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