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גזבר מטה יהודה, ופגישה עם מנכ"לית המועצה   -על יצירת קשר עם משה אוחיוןעדכן  שחר 

 בהקשר לנושאים אחרים. 
 

 תקציבים:
 
 שיפור תאורה מגרש דדו.  -

 חידוש תאורה במגרש ליד אולם הספורט.  -
 החלפה של חימום במזגן.   -מקווה  -

 
לצורך אישור התקציבים, נדרש פרוטוקול של חברי הוועד להסמכה של שחר לאישור  

 ההוצאות הנ"ל. 

להסמיך את שחר.    חברי הוועד מאשרים 
 

 עדכונים של דלית ושחר:  
 .  ם המועצה משה אוחיוןאיתן וינברגר מטעם משרד הפנים, אבי אגניהו מטע  -מפגש עם רו"ח

ועלו הבעיות בתהליך הפירוק של צור הדסה, מה זה אומר מבחינתנו, משמעויות תוכניות  ה

 המתאר הקיימות ושאינן קיימות ומה מפורסם באתר רמ"י. 
 דרישה של רו"ח לקבל מסמכים, נתונים רשמיים ממשה אוחיון, לא נענתה.  

היה מענה   ביקשנו ודרשנו לקבל את כתב המינוי של רו"ח כדי להבין את המנדט, לא
 פגישה  סיכוםמסמך לדרישתנו ולא נשלח סיכום. כמה ימים לאחר הפגישה שחר שלח  

המכותבים בבקשה לקבל שקיפות לכל המסמכים ו נתונים שהמועצה  המטעמו ושלח לכל 

 מעבירה להנהלת חשבונות. לאחר שבוע לא התקבל מענה. 
אבי אגניהו קשר היום עם איתן וינברגרשחר יצר   , שאמר שעדיין אין כתב מינוי ויש ללחוץ על 

שישלח. אבי אגניהו, הסכים עם מכתב הסיכום ששחר שלח וטען שאכן משקף את הלך 
הרוחות והדברים שהיו בפגישה. לגבי כתב המינוי עדיין לא נכתב וטען שיוציאו משהו גנרי,  

רואי החשבון הפירוק ע"פ הכללים והחוקים.  שבאחריותנו לנהל את תהליך   -כללי כמו לכל 

בנוסף אבי אגניהו הסכים שצריך להקים גוף מרכז של כל משרדי הממשלה בתחום חינוך, 
 רווחה, ביטחון ועוד.  

התהליך החל ללא כתב מינוי לרו"ח, מכתב המינוי לא קיים. המשמעויות שקיים  שחר מעדכן, 
 פגם בהתנהלות בתהליך הפירוק.

אנו נמצאים שרו"ח לא מקבל את הנתונים, לא קיים כתב מינוי    נכון להיום, הסיטואציה בה

 למפרק והמועצה מסרבת לתת את התקציב. 
 

משה ם בנכסים ובארנונה המניבה?  : האם בסמכותו של המפרק לטפל גשחר העלה שאלה
שאלה מקצועית ולגיטימית ולפי  בטענה שחר אמר זוהי שאלה פוליטית.   והישזהשיב אוחיון 
איך להתנהלמגיע לנו לדעת את משמעות הפירוק ברמת הנכסים בכדי שנוכל להחוק     דעת 

 אני מבקש שהמפרק ידע שהוא צריך לתת את הדעת.   ,בה
 

 צורת העבודה לתקופה הקרובה:
נכון להיום מלווה את צור הדסה עו"ד ענר חפץ ממשרדו של יגאל ארנון.    -יעוץ משפטי -

 לערב גורמים נוספים שלא בתחום החוזקות שלו.נוכל   מסוימותנאמר כי בסיטואציות 

ולהיסגר בהקדם עם איזה   -יעוץ כלכלי - יש לבחון ולבדוק חברות מתמחות ביעוץ כלכלי 
 הצעות מחיר   3יש לקבל   גוף נכון לעבוד אם קיימים נתונים ובהיעדר נתונים.
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 גוף שמנתב ויודע לדרוש.    -עולם אסטרטגי -
 

ועד צור הדסה ובראשו דלית הם הפנים של המאבק, תחושת האחריות והמחויבות שלנו.  
יח"צ, יש להוציא הנחיה חד משמעית   -הנגזרת המאוד משמעותית היא הנגזרת התקשורתית

צריכים להעמיד בראש המאבק את דלית    הפרסומיםומידית לחברת היח"צ הנוכחית שכל  
רה מאוד חשובה לחזק את האמון של התושבים כלפי  וחברי הוועד ולא גורמים אחרים. המט

 המהלך. 

 
שישתתפו בפגישות ובשיח יחד עם   עד מבקשים להקים גוף מצומצם של חברי ועדוחברי הו

ולעדכן את שאר חברי הוועד. כל   דלית ושחר ויחלטו איך האסטרטגיה תקודם. יש לשתף 
מדיניות יש להביא להחל טת חברי הוועד בפורום  החלטה מהותית, כל שינוי או הגדרת 

 המורחב. 

   -בהסכמת כל חברי הועד הנוכחיים  
ויאיר קמייסקי.  הוחלט על חברי הוועד שהנציגים של ה"מטבחון": שלום דהן, עירית טוויג 

 
 
  

 
    

סיכמה:    .מיטל בראלתמה הישיבה. 
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