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  -סיכום ישיבה 

 הציג מסמך תוצרי הפגישות בנושא "פארק צור הדסה".  אהרן דותן  .1

תוך  -לתכנון הנושאים שעלו  -העסקת אדריכל נוף  -שלב הבא אושר פה אחד ה

 .דבוועהתייחסות למסמכים קודמים שכבר קיימים 

  –מנויים פעילים בספריה  1500. יש היום כ -הציגה עדכון בנושא ספריהזאזון אתי  .2

 התקיימה פגישה של אתי והספרנית והחליטו על העקרונות ולכן יש להשקיע בה. 

 לצורך התקדמות ממשית יש להעביר את הצרכים למנהל  לביצוע השיפוץ .הכלליים 

 לצורך קבלת הצעות מחיר על פי תקן. כדאי לחשוב על הצבת  -הרכש של הועד 

 בשעות הבוקר. םהוותיקיעמדות מחשב שיוכלו לשמש גם את מועדון 

 

אושר פה אחד לבצע העברות לצורך איזון סעיפים המצויים  –העברות תקציביות  .3

 .2021בחוסר בשנה"ע 

עלה הצורך לבחון שוב מישרה לרכז/ת קהילה ובחינה מול משרד  -. תוכנית ליווי נוער4

 הפנים בנושא שכר. 

 תוארו מצבי מסוכנות של הנוער שהוצפו בתקופה האחרונה. 

ועד היישוב מאשר יציאה לתהליך ליווי נוער בהנחיית "מכון יסודות". דלית תמשיך את  

 הקשר עם תמי ממכון יסודות לבניית התוכנית.

 

. ליווי קהילה. צורך שעלה בחודשים האחרונים. הוצגה הצעה מ"המכון הדמוקרטי".  5

השתמש השבוע התקבלו פרטי קשר של גוף נוסף שיש לבדוק מולו. יאיר הציע ל

בחון ויש להחליט על חברה לעבוד העביר אל שחר פרטי קשר. נמשיך ל -במגשרים 

 תה.יא

 

 

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/


 
 2/20201/31יך ארת 41פרוטוקול ישיבת ועד מספר 

, טוויג רביב יריתאייל ביבר, תומר טיילו, דורון איילון ,ע ,יאיר קמייסקי ,דותן אהרון :עדחברי ו. דלית רוסו יו"ר הועד:
,  לאון רובי ,שלומי מגנזיסגן ראש המועצה, חברי מליאה : שירי אמיר  :העדרנשלום דהאן אמיר אזרחי,  אסתר זאזון,

  שחר מור.שוב: ימנכ"ל הי : אורן כהן מגן ועדת ביקורת גיא חן
 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

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

 

 :. עדכונים6

ות נתוני השכר במזכירות צור שחר לכתבה שפורסמה אוד תהתייחסוהועברה  –שכר 

נדרוש התנצלות מעורך . תונים מעיד על שטחיות וחוסר הבנההצגת הנ אופן. הדסה

 שגוי של הנתונים.  פרסוםבקיצור על 

עבור כלל הפקות ובכך להביא  רבריטיינה דרך חשיבה להעסקת מפיק עהוצ –תרבות 

עשיה מקצועית לתחום ולשחרר את בעלי התפקידים במזכירות לתחומים אחרים 

 בדגש על רכזת קהילה.  –וחשובים 

נבחרה מיטל בראל  –לאחר תהליך ארוך שכלל מבחני מיון ושני ראיונות  –מזכירת ועד 

 .15.2.22 - תתחיל את עבודתה במיטל שוב. יתושבת הי

לאחר קבלת מכתב תשובה מרמ"י למכתבינו המעדכן שנוכל להגיב  –הזית מתחם 

לאחר שהיזם הזוכה יציג תוכניותיו, נבחנות דרכי פעולה יחד עם היועץ המשפטי של 

 .עדוהו

 

 שחר מור, מנכ"ל היישוב.תמה הישיבה.  סיכם: 
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