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 :צור הדסה-פרויקט יער אנגלי  .1

חפץ ייצג את הוועד בדיון והציג  עו"ד ענר .2020דיון בהתנגדויות היער האנגלי התקיים בנובמבר 
את עקרי הטענות של הוועד מול התוכניות מבחינת הנקודות הבעייתיות העיקריות בתחומי 

  ביוב.וה אוירהביטחון, זיהום ההתחבורה, 
התנגדות הוועד איננה להקמת הפרויקט, כי אם הדאגה לסוגיות שציינו שישפיעו על איכות חיי 

מעבר לקו הירוק ביתר עילית בתוך הקו הירוק עם  ן צור הדסההתושבים. רעיון השותפות בי
ביתר עלית תרחיב את הייצור למדינות שאינן משתפות בדר"כ  –מאפשר מפגש הזדמנויות 

פעולה עם אזורים מעבר לקו הירוק וצור הדסה תהא שותפה, תרוויח מקורות הכנסה, שליטה 
ות על היישוב מתשתית הביוב ועד בהקמת מפעלים שאינם מזהמים, נטפל בסוגיות שמשפיע

 .לצור הדסהלאזור תעשייה זה יכולת לשמש כמנוע צמיחה לנושא הביטחון. 
עלתה בקשה לניהול מו"מ בין יועמ"ש ביתר עילית ליועמ"ש הוועד  שהגיש הוועדבשל ההתנגדות 

ע ת, מבלי לגרולהבנות שישפיעו על שיתוף הפעולה שלנו  מול ביתר עילי להגיעוזאת בכדי 
 מנושאי ההתנגדות שהועלו. 

 
 :משרד הבינוי והשיכון יהסכם כוללנ .2

בשלב  –מועצה אזורית מטה יהודה ומשרד הבינוי והשיכון מנהלים כעת מו"מ על הסכם כוללני 
 בלבד. 2על שכונת ב'הדיון זה 

עד לקבלת החלטה של הוועדה הגיאוגרפית בדבר עתידה של צור הדסה )החלטה ככל הנראה 
השר/ה החדש/ה( תמשיך המועצה לנהל מו"מ בנושא  שולחןתוגש עד אפריל ותונח כבר על 

 ולא התקבלו. 1אשר יקשור גם כספים שהיו רלוונטיים לשכונה ב' זה הסכם כוללני
 

  – עדכונים דלית
 

 :דוברות .1

אלעד וולף.  –ספוט, סמיט וזלינגר ועצמאי  –משרדים  3ראיונות לדוברות היישוב.  4קיימנו 
 .סופי ללנו ציוןבחנו פרמטרים שונים ועל פיהם שק במהלך הריאיון

לאחר הראיונות התרשמנו משלושה: ספוט, אלעד זלינגר והחלטנו להמשיך את התהליך עמם. 
 מענה למקרה הוונדליזם. לכתובביקשנו מהם 

גם  -המענה שניתן ע"י ספוט  -בהתייחס למענה עצמו  ביותר מהירהמענה מספוט היה 
הייתה  -וגם בהתייחסות לשאלה שלנו בעניין צורך המענה  -ב"מוסיקה" של ניסוח התשובה 

ההתייחסות למקרה, מהירות התגובה ונוסח ההודעה בדיוק ובפרמטרים כפי  הנכונה ביותר.
העובדה שאנחנו זקוקים למעטפת של  וצגו, מתחברים גם לתחושה בתום הראיונות שביצענו.שה

זלינגר וספוט נותנים מענה טוב.   –וגם מגוון יותר  -גם ביכולת לתת מענה מהיר יותר  -משרד 
 לעבוד עם ספוט. בחרנו–על פי הציון הסופי והפרמטרים שבחנו 
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  –עדכונים לירז 
 

חברת דנדש תחל את עבודתה בניקיון  .4בשעה טובה טופס  התקבל –אולם ספורט  .1

 .בכלל היישוב האולם ומבני הציבור

בשלב הראשון כן יהיה פינוי אחת  .שת"פ פורה עם משה סויסה - פחים כתומים .2

לחודש, אבל במידה ומבחן התוצאה יוכיח כי יש צורך בתגבור או שינוי המדיניות, 

בימים הקרובים מערך ההסברה כבר מוכן,  ישוב.היא תבוצע בשיתוף פעולה עם ה

 תהא פגישה עם סוויסה בנושא ונתקדם. 

הקורונה מאתגרת אותנו מאוד ובכל זאת הצלחנו להפיק חודש  - אירועי פברואר .3

מלא באירועים, וגולת הכותרת היא פורים. ערכת סרטים ליום המשפחה, סדנאות 

"צור הדסה על גלגלים" מקבלים את -פורים לחודש המוגנות ברשת. לנוער וקמפיין

וסדנת קליעת צמות סדנת איפור התושבים בהמון שמחה ומיצגים בשערי היישוב, 

עדלאידע, וגמד ענק יישובי. תנועות  מופע דרייב אין שמורכב מאש ולייזר, בזום,

 הנוער מגויסות בהכנת הערכות לגמד ענק.

שחזרתה תקל מעט  , בתקווהלאמצע מרץחזרתה של שירן לעבודה מתוכננת 

 מהעומס על המחלקה וירחיב את מגוון הפעילויות במחלקה.

. השיפוץ בחריגה תקציבית שתהא על מסתיים בימים אלו בית העםפנימי שיפוץ  .4

 חשבון סעיף אחר בתב"רים. בכל חציון נערוך תיקוני סעיפים תקציביים במסודר. 

 
 

 

 
 . שרה ברמן –כתבה 
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