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 22.03.21 תאריך שני מיום 23מספר  ישיבת ועד

 –מגנזי עדכונים שלומי א. 

 .בניית המרכז המסחרי החדש בצמוד לבי"ס לביא: 1

 בשטח הצמוד לבית הספר.  בניית קיר אקוסטיבע"י המועצה  חויבהקבלן 

 הזזת מבנה יביל משטח בי"ס.ב הקבלן חויב

להצבת  כניות למועצהוהגישו ת ובונים קהילה צור ישראלקהילת  - בתי כנסת יביליםהצבת . 2

המיועד לבניית בית ספר מעיינות על מנת לסייע לקהילות ולתת  606מבנים יבילים בשטח מגרש 

ומגובה  ילהשל חברי הקה תימותמענה זמני לצרכים הקהילתיים שלהם. הדבר מותנה בח

משפטית שכן בכל רגע נתון ובהתאם להתקדמות הבינוי תהא אפשרות לדרוש פינוי של היבילים 

 משטח זה. 

 – . הרשאות תקציביות של משרד הבינוי והשיכון שלא מומשו עבור שכונת הסנסן בסך3

 למשרד הבינוי והשיכון לטובת קידום פרויקטים בצור הדסה. המועצה מהוחזרו  ₪מיליון  15

טרם הכריזה על החלטתה באופן רשמי ככל הנראה זו תפורסם ממש  גיאוגרפיתהוועדה ה. 4

 בקרוב.

עם משרד הבינוי והשיכון בתהליכים מתקדמים. הסכם חשוב שיסייע לתכנן . הסכם כוללני 5

 .יתוף פעולה נכון יותרולבצע את העבודות ביישוב בניהול מוקפד וש

. לאור מצוקת המעונות והמסגרות לגיל הרך ביישוב ובכדי לתת מענה לתושבים באופן יעיל 6

 וחוקי, על ועד היישוב לסייע להורים במציאת נכס מתאים לטובת הבעיה.   

 

 כניות תכנון לצור הדסה:וקידום ת - ב. אסף שקד ושלומי מגנזי

על שנה בתחום הבינוי העירוני. ילווה את הישוב  20-אסף שקד, תושב הישוב, אדריכל שעוסק כ

תפיסת העבודה שהציג שלומי  תוכניות הבינוי העתידיות בישוב כיועץ חיצוני מקצועי.פי צורך ב

שילוו  מקצועייםביועצים שמחייב אותנו לגבות את העבודה שלנו ניסיון העבר  בישיבה עיקרה

 הכלכליים והמשפטיים.  ,בנושאים התכנונייםאותנו 

 

התכנית  תכנית הגנה יישובית ועיר ללא אלימות צור הדסה: - יוסי לוי סרי קב"ט היישוב ג.

 נפרסה בפני חברי הועד ואושרה על ידם תקציבית ובמתכונת זו:
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עבודת , עם המצלמות שילוב של הגדר החדשה -התייצב באופן מרשים המצב הביטחוני בישוב 

המוקד, שילוב הכוחות עם המשטרה והצבא וערנות התושבים הפחיתו את האירועים בישוב 

שילוב בין תוכניות: " ישוביתי למספרים מאוד נמוכים ואנחנו יכולים להתפנות כעת לעבודת "פנים

בעיקרה הצבת מצלמות גדר + יציאה לשמורת סנסן. כפי שעודכנו חברי תכנית הגנה יישובית . 1

ימומן מתב"ר משרד  ₪ 160,000. סך תקציב מאושר 2021ישיבת תקציב  30בישיבה  הועד

 . מאושר. ולא מתב"ר פיתוח כפי שאושר בעבר 2018+2019הפנים פיתוח 

פריסת מצלמות שתביא להפחתת אירועי אלימות, ונדליזם, ובעיקרה  עיר ללא אלימות. תכנית 2

 .בגורם מציל חייםקטטות, נסיעה פרועה בכבישים ועוד. מדובר 

חברי הוועד מבקשים שלא להתקין מצלמות בגן יובל ומועדון הנוער בשל השמירה על הפרטיות 

רק המים, אמאגר המים+פ  מיקום המצלמות שאושר: של התושבים המבקשים פינות לבידוד.

י מכון הסניקה כולל גדר מגרש גזם גרוטאות וקו ביובית הר כתרון ומזרחי ורכישת רחפן, מגרש

ספריה, בית העם מזכירות -הוקי וטניס, שדרות הרי יהודה כולל פסנתר רחוב, מתחם ותיקה

 ומרכזים מסחריים דרור כולל גן קציעה, סנסן כולל גן פירטים ורכסים כולל אמפי. 

, 112תב"ר פיתוח  90Kקרן שיקום ביוב,  70Kקרן שיקום מים,  30K –סך תקציב התכנית ימומן 

30K  94 –מ.הפנים, ו  128תב"ר פיתוחK  מועצה אזורית מטה יהודה לסגירת חוב המועצה

 . מאושר.  306Kלועד הישוב. במסגרת חוב של 

 

תחת מגבלות הקורונה וההנחיות המשתנות נשתדל לספק ולהוציא לפועל  ד. אירועי אפריל:

גם חינוך הבלתי פורמאלי תעסוק כעת ובנוסף לכמה שיותר אירועים. שירן חזרה מחופשת לידה 

 בנושאי התרבות עד לגיוס עובד/ת.

 זיכרון בסלון.יערך ערב +  הצופים ובני עקיבא -ות הנוער טקס ייערך ע"י תנוע – יום השואה

שרים "ערב בנוסף יתקיים  הצופים ובני עקיבא -ות הנוער טקס ייערך ע"י תנוע – יום הזיכרון

 ."רצים לזכרם" ו"לזכרם

  –ערב יום העצמאות 

נושא ה"זיקוקים השקטים" נבחן על מנת להיות קשובים לתושבים שהעירו על  - זיקוקים

זיקוקים ככלל מייצרים . לאחר בירור מעמיק מול אנשי מקצוע אנו למדים כי 12/20הזיקוקים ב 

פיצוץ זיקוקים שקטים מייצרים  נפתח. הזיקוקשני פיצוצים. בעת השיגור ובשיא הגובה כאשר 
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אחד, עוצמתי באותה המידה, כאשר הוא נורה. אין בנמצא זיקוקים שלא מייצרים רעש כלל. 

זיקוקים שקטים מתאימים במקרה שבו הקהל קרוב ומרוכז במקום מוגדר שאיננו מרוחק 

 .מ'( 30)מקסימום גובה זיקוקים שקטים 

למופע למשל קהלות. תאפשר בשל מגבלות ההתמבמציאות הנוכחית ובצל ההנחיות הדבר איננו 

ואנחנו  הרשמה מוקדמת לצפייה בזיקוקים לקייםיום העצמאות תהיה הרשמה מוקדמת. לא ניתן 

בשל לצפות במופע הזיקוקים המרהיב. כן מבקשים לאפשר לתושבים באשר הם ביישוב 

מסמך  יפורסםהרגישות לקבוצות מסוימות, בכללן: נפגעי פוסט טראומה, מבוגרים ובעלי חיים, 

זמן מתוכנן התארגנות מראש. רט ובו שעת שיגור הזיקוקים ומשך זמן ההפעלה לצורך מפ

 . ₪ 21,000עלות . 20:30לזיקוקים 

מנת לאפשר תנועה ו"זרימה" של תושבים כך שלא  על - הפארק הקסום והפעם בכחול לבן

 נאיר את הפארק בשלל מיצגים בליווי מוסיקה וקסם בכחול לבן.  ווצרו התקהלויותיי

  – יום העצמאות

יצאה לפועל שנה שעברה בשל הקורונה. מאחר וההנחיות עדיין לא , לא 6הופעה של התקווה 

 יוצבו בובות דנסר.לישוב ברורות, נפעל בהתאם למתווה שיתאפשר. בכניסות 

 . 16:00בתיכון אור החל מ  התרמת דםיום חמישי  –ה. תזכורת 

הצעות מחיר ונערכו סיורים בשטח עם החברות  3התקבלו  מגרש דדו: - החלפת דשאו. 

 אושר פה אחד. המציעות. הספק הנבחר: שדות ירוקים.

 – ותיקה + רחובות דפנה וזיתשכונה האישור קבלן להכנת כתב כמויות לתוכנית התנועה לז.
חברת פיקוח ר לביצוע הכנת כתב כמויות +ניהול . הקבלן הנבח27מבטל את ההצבעה מישיבה 

לא כולל מע"מ  ₪ 9,360ההצעה עומדת על  ליברובסקי י.א ניהול ופיקוח אתרי בנייה בע"מ.
 אושר פה אחד. ומוזמנת ע"י המועצה.

 
 –ניות הוועד בנושא רוכלות והצבת דוכנים ברחבי הישוב י. מדח

חברי הועד לא מסכימים עם דרישת המועצה שהועד יאשר הקמתם / אי הקמתם של דוכני 

 היעדר היכולת של הוועד לאכוף רישיונות אלו. תועבר למועצה הודעה בנושא.רוכלות בשל 

 

 ניות מקצועית בתחומי איכות הסביבה.ימדבנוגע לדיון להעלות יאיר מבקש -לישיבת הוועד הבאה

 תמה הישיבה. רשמה: שרה ברמן.
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