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 עדכונים יו"ר הוועד :
 

מועמדים עמדו בתנאי הסף וזומנו לראיון.  15מועמדים הגישו קו"ח למשרה.  28 –מכרז מנכ"ל  .1

 מקווים במהלך השבוע הקרוב לסיים את הליך הבחירה.

 קולות קוראים שיאיר ביקש את הסכמת ועזרת המועצה להגיש עבורנו : .2

 .26/07.מועד אחרון להגשה ₪מליון  8הקרן לשטחים פתוחים, עד  –קול קורא רמ"י  

 אתרי חקלאות קהילתיים.-קורא משרד החקלאות קול

 לשניהם נדרש אישור המועצה, יאיר הפועל מול שלומי בנושא.

)ספורט (. עירית ) נציגות : לילך  חברי הוועד הציגו סקירה קצרה ועניינית של פעולת הוועדות השונות
יסה חינוכית(.דלית )נציגות הורי קהילות וועדת הגיל הרך (.שליו ) פיסול והנצחה (.דורון )כספים(.יאיר )תפ

 בתי הספר(.שימי ,שליו והילה אביטל ) חוקי עזר(.
 

  –נקודות מרכזיות 
לגילאים השונים. המשך פעילות מול מרים ושירן  יוזמה לפעילויות ספורט במהלך הקיץ –ועדת ספורט 

 לבחינת התוכנית. 
 "חיים בריא" שתפורסם ע"י שירן –תתקיים תוכנית  –כחלק מתוכנית הקיץ של היישוב  –בנוסף 

יוזמה לפעילות "ליל לימוד שבועות" בשיתוף כל הקהילות.  פעילות משותפת לבחינת  –נציגות קהילות 
 עבודה בשיתופי פעולה ובהסכמה. –המבנים הנדרשים לקהילות השוניות 

פעילות מול המועצה להסדרת הקייטנות והצהרונים בקיץ הקרוב. מפגש בו השתתפה  – וועדת הגיל הרך
ודיון במענים הניתנים לגילאי הגיל הרך בתחום התרבות והפעילות הבלתי פורמלית. בקשה  –שירן 

 לפעילויות משפחתיות.
 כרגע על הפרק הנצחת ברק דאר ז"ל . – וועדת הנצחה*

  המנציחים מממנים את החומר, וועד צור הדסה מממן עבודה ותחזוקה.קרון שנקבע בעבר, עפ"י העי
 סך הכל ( . 30שתילת שביל עצים )  –הצבעה פה אחד בעד אישור פרוייקט ההנצחה 

הסכמות על עבודה משותפת לייצירת שיתופי פעולה בין בתי הספר. קידום  –נציגות הורי בתי הספר 
 בחטיבה בתיכון אור. יוזמה של מירב זמיר לפתיחת כיתת מופ"ת

 הסבר מפורט על מהות חוקי עזר – ועדת חוקי עזר
 

 .ליאור פרל , רכזת מדיה דיגיטלית  –הכרות 
 

 .שירן אשרף מיכאלי , רכזת חינוך בלתי פורמלית  –הצגת תכנית הקיץ 
שירן הציגה נתונים בסיסיים המציינים את מספר הילדים ובני הנוער המצויים בתנועות נוער ביישוב. 

 י"ב( אינם חברים בתנועות נוער. –( מבני הנוער )כיתות ז' 55%מהנתונים מתברר כי אחוז מכובד )
ר תהווה את אש –הציגה שירן את התוכנית לקיץ הקרוב  –במטרה לייצר מענים משמעותיים לבני הנוער 

 פעילויות עם בני נוער במהלך כל השנה.תחילת הדרך ל
כחלק מהתוכנית יוקם מתחם נוער בדרך השמורה, ייתקיימו פעילויות פעמיים בשבוע במתחם, י/תגוייס 

 י"ב.-בפעילויות המתאימות לכיתות ד' –ועוד. בקיץ הקרוב קם תופעל הקייצת ע"י המועצה  –רכז/ת נוער 
 

mailto:info%20at.sign%20tzur-hadassa.org.il
mailto:liraz@tzur-hadassa.org.il
http://www.tzur-hadassa.org.il/
http://tzur-hadassa.org.il/


 
  29.05.2019ך ארית 11פרוטוקול ישיבת ועד מספר 

 דורון איילון, ביבר אייל ,תומר טיילו ,רביב-דלית רוסו, שימי ברק, עירית טוויג חברי ועד:יאיר קמייסקי,  יו"ר הועד:
  .שליו חורב, לילך בן עמי

 , שירי אמיר.שיש-מייה מושקוביץ'חסרים : 
 .גרשון רוסמן חברי וועדת ביקורת :

 תושבים .. שרה כרמל ברמן: וועד מזכירת ה
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

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

. וועדת הכספים תבחן את תמורת אחריות טיפול גזם 17.5%גדלת החזר ארנונה ל ה–דיון תפיסתי 
באם תינתן המלצה של   היכולת והכדאיות הכלכלית לקבלת אחריות של וועד צור הדסה על פינוי הגזם.

 תבחן פניה למועצה ליציאה ל"פיילוט" מוגבל זמן לבחינה קונקרטית של הנושא. –הועדה 
 

בטרם חברי הועד העירו כי יש לקבל פרטים והסברים על התוכנית  – כוללת בצור הדסה תכנית שצפ"ים
נציגות  שלתקבע ישיבה  . חברי הועד ביקשו כייאשרו חברי הוועד את תוכנית השצפ"ים הכוללת

 מצומצמת )שליו, אייל, יאיר ( ומשרד הבינוי והשיכון ללמוד ולהכיר את התוכנית המוצעת. 
 תעלה להצבעה לאחר ישיבה של פורום זה.צגו לכל חברי הועד והיא פרטי התוכנית יו

 
  -נושאים שעלו מתושבים 

היכולת לפתוח חוגים לילדי הישוב.  תושבת, העלתה לדיון את מצוקת מבני הציבור והעדר –לירון תורן 
 –וקיים פתרון של שימוש בבתי הספר  –ועד היישוב השיב כי נכון לרגע זה יש מצוקת מקום אמיתית 

 ולשם כך יש לפנות למועצה לבקשה לשימוש. 
לירון העלתה את אי ההסכמה שקיימת כרגע לאפשר לחוגים שמתקיימים מחוץ לצור הדסה  –בנוסף 

 להופיע ביריד החוגים. 
 הנושא צריך להעלות לדיון רחב וכללי ברמת המדיניות .

 
 

 יש למלא ולהחזיר. –ניגוד עניינים שהתקבל מהמועצה כל חברי הוועד קיבלו טופס 
 
 

 
 

 
 .11תמה ישיבה מ'ס  .רשמה : שרה כרמל ברמן
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