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 בהתאם להנחיות משרד הבריאות בעידן קורונה –בספריה הישובית הישיבה התקיימה 

 15.07.2020דיון לקראת הועדה הגיאוגרפית ב  על סדר היום :

לקראת גיבוש עמדה  –לפנינו מהלך הסטורי חשוב של צור הדסה   :יו"ר הועד, רוסודלית 

. בין השאר פגשו למעמדה המוניציפלי של צור הדסה. חברי הועד ביצעו עבודה מעמיקה עד היום

עו"ד גיל ליבנה ראש מועצת שהם לשעבר שלומי מגנזי סגן ראש המועצה, את  חברי הועד את

מצב , השוואות ובחינה של הודת עומק והציגה את הנתוניםואת חברת אורבניקס שביצעה עב

עמותת התושבים . בישיבה כיום נשמע את עמדת הצפויעם הגידול  מצב הישוב העתידיהנוכחי ו

 ונגבש את המודל שאנו מבקשים להציג בועדה הגאוגרפית.  למען צור הדסה

המשך ניהול הישוב ע"י  :כפי שהציג אותה עופר גריידינגר הצעת העמותה: ת התושביםעמות

וועד מקומי, תוך שינוי חקיקה שתאפשר הגדלת הסמכויות המואצלות על הישוב ע"י המועצה, 

 אמיר זהרעו"ד  הישוב ולא דרך המועצה.יו"ר וועד בשכר וקבלת תקציבים ומענקים ישירות לוועד 

 אין התכנות כלכלית למועצה מקומית.כי בשם חברי העמותה ציין 

 : הציג את החלטות הנהלת המועצה, סגן ראש המועצה, שלומי מגנזי

מטה יהודה מתנגדת להרחבת צור הדסה בתוספת יחידות דיור נוספות כל אימת שלא יוסדר  .1

 מעמדו המוניציפלי של הישוב באופן שיבטיח את תפקודו מבחינה כלכלית וניהולית. 

למי מהערים הגדולות ותאבק  מטה יהודה מתנגדת לסיפוח ישוב כלשהו מישובי מטה יהודה .2

 כנגד כל יוזמה שכזו ככל שתעלה בעתיד.

 ר הדסה והפיכתה של זו למועצה מקומית.ו. הנהלת המועצה תומכת בהיפרדות מטה יהודה מצ3
 

 :הצבעות
הצעה להצבעה לסדר היום בדבר עמדת הוועד המקומי לקראת הדיון בוועדה   ראשונה: הצבעה

 אושר פה אחד.  .15.07הגיאוגרפית ב 
  -בועדה הגאוגרפית  גכפי שתוצעמדת ועד צור הדסה  הצבעה שנייה :
דורש להקים מועצה מקומית עצמאית, תוך הבטחה של איתנות כלכלית ואיזון ועד צור הדסה 

עד לכינונה של המועצה דורשים לקיים תאגיד עירוני המקומית החדשה.  תקציבי של המועצה
 כל חברי הועד שנכחו הצביעו בעד, פרט למתנגד אחד.  –אושר  הישוב.לניהול יום יומי של 

 
 
 
 
 

 רשמה: שרה ברמן. 
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