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המנכ"ל הנכנס. כולנו מאחלים לו הצלחה מרובה בתפקידו  -שחרעם הישיבה נפתחה בהכרות 

 תו.געושמחים על ה

 – 4.6.21 שישי אירוע שריפה צור הדסה

 מסקנות להפקתמצגת נרחבת ומקיפה הכוללת את כלל ה סרי קב"ט היישוב הציג-לוייוסי 

 . הנושאים שנבחנו: הלקחים הנדרשים מאירועי השריפה

 תשתיות כיבוי, ציוד כיבוי, צמחייה וגיזום(,ימה של הישוב )הערכות מקד 

 ,)הפעלת צוותי צח"י ומטה הישוב )זמני הפעלה, פעולות 

  באירוע )חפ"ק מועצה, העברת מידע, גיבוש תמונת מצב(,פיקוד ושליטה יישובית 

  ,פינוי תושבים וחווה 

  ,חסימות ופינוי צירים 

 .מתנדבים 

כגון השלמת הצטיידות, שינוי מנהלי התחומים,  –היה לטפל בהן באופן מידי  ןנקודות שנית

 בוצעו. מיד לאחר החגים יתחילו גם תרגולות. – 'הכשרה מקומית למנהלי חירום וכו

נמצאים בבחינה ע"י אודי המטפל בנושא המים  –הצטיידות ופרויקטים הדורשים תקציב נרחב 

ו הם יוצג –ביישוב, יוסי קב"ט היישוב ובתמיכת ישי מנהל הרכש. לכשיהיו מסקנות והמלצות 

 בפני חברי הועד לקבלת החלטות.

 

 –העברות תקציביות 

 לביצוע.לירז הציגה רשימת העברות תקציביות נדרשות 

 הטבלה וההצגה היא רק לצורך רישום. –כל השינויים אושרו בישיבות ועד קודמות 
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 -עדכונים שחר

צוות עובדי הגינון והניקיון מתרכזים בעבודות בקרבת מוסדות החינוך,  פתיחת שנת לימודים:

 יוסי מבצע הערכות בתחום הביטחון והבטיחות מסביב למוסדות החינוך.

 בתי הספר.מספר צפוי להגיע לסיור ב השר חילי טרופר

בוצעה שיחת טלפון של שחר עם כלל מנהלי בתי הספר בישוב להכרות ולשמיעת צרכים 

 במידה וקיימים מהמזכירות.

העבודות בימים האחרונים בוצעו שלא בתיאום  -חפירה ברחוב שלדג+ הצבת חדר טראפו

 ת זאת.מול המזכירות, עצרנו את העבודות היכן שהיה ניתן לעשו

 עולים לכיתה א' מוזמנים להצטלם ולקבל ספר מתנה בספריה. -שלום כיתה א'

 -עדכונים שלומי

לצורך רכישות ציוד וסיוע לקהילות  ₪ 10,000יתקבל מהמועצה תקציב של  -תקציב חגים

 בהתארגנות לקראת החגים.

ימים האחרונים למנכ"ל והגישה ב סיימה את עבודתה לאחר כשנה וחצי -ועדה גיאוגרפית

 –חלופות 3מר יאיר הירש, דוח מפורט לסיכום והמלצה. הוועדה בחנה –משרד הפנים 

יצירת פתרון ביניים שבו הישוב יישאר וועד מקומי  שנייה,, השארת המצב על כנו. ראשונה

במסגרת המועצה האזורית, אולם יקבל "סל כלים" שיספק מענה חלקי לאתגרים הרבים 

 שלישית, הקמת רשות מקומית עצמאית. ה.בניהול כז

שינוי מעמדו המוניציפאלי של -המלצתה של הוועדה לשרת הפנים היא החלופה השלישית

 הישוב והענקת מעמד של מועצה מקומית, בגבולות תכנית המתאר המאושרת.

 ימים. 15על הישוב והמועצה להגיב להמלצה זו בתוך 
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וגם שרת התחבורה והשרה לאיכות הסביבה העבודות הוקפאו, גם מע"צ  -39כביש 

 מתנגדות לכביש במתכונתו הנוכחית.

למקטע שבין כפי הנראה, עבודות הפיתוח שיוגשו ע"י משרד הבינוי והשיכון  -375כביש 

 נתיבים. 4-בלבד ולא הרחבת הכביש ליהיו הרחבת השוליים השער המערבי לביתר עילית 

 -עדכונים דלית

בגין חיובים עבור היטל בטחון במהלך הבנייה נדחתה על  – קניןתביעה של הקבלן עמרם ו

 הסף ע"י בית המשפט והקבלן חויב בתשלום הוצאות משפט לוועד צור הדסה.

 הוגשה השבוע לוועדה המחוזית ע"י ענר חפץ. -התנגדות למקב"ת

השבוע התקיימה פגישת זום בה הוצגו התוכניות ע"י משרד הבינוי והשיכון. עלתה  -מע"ר

מטעמנו הדרישה החוזרת להתאמה של התוכניות לאופיו של הישוב, כך שיהיו תואמים לרוח 

 המקום, באווירת דירה בכפר.

לוועד היישוב אין נציגות  –השבוע, דיון פנימי באותו נושא והחלטה של הועדה המחוזית 

 בוועדה

 

 

 תמה הישיבה. סיכמה: שרה ברמן.
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