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 202212/26/תאריך  שנימיום  55ישיבת ועד מספר 

  עדכונים –הצטרפות חברי ועד חדשים 

 

והציג את הבעיה המשפטית בעקבות דרישה שהתקבלה במייל פתח את הישיבה  ,יאיר קמייסקיהוועד יו"ר 

ממבקר המועצה, אשר טען כי מאחר והתפטרו 6  חברי וועד, אין במספר חברי הוועד הקיימים )5 מתוך 11( 
 קוורום לקיום ישיבות וועד בכלל ובחירת חברי וועד בפרט.

 

 בחירת חברי ועד חדשיםבדבר לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, עו"ד ענר חפץ 

ות זו נכנסה לתוקף באופן התפטר .07.12.22של חברי הועד הוגשה בתאריך  הסביר יאיר כי התפטרותם

 אוטומטי.

. לכן פנה התפטרו החבריםועד למנות את המועמדים הבאים ברשימה ממנה ולצו על ה (ב) 130פ סעיף "ע

דרך". אחד מחברי הוועד הודיע בהמשך כי הוא חוזר בו מהסכמתו ברשימת "ר למועמדים הבאים "היו

ושרי תובל אורן הם חברי ועד לכל דבר ועניין ותוקף מינויים אינו לכהן כחבר ועד, כך שכיום מתן ויזמן 

היום מכהנים בוועד שבעה חברי ועד המהווים קוורום חוקי ה בקבלת כתב מינוי מהמועצה. לכן מותנ

 לקבלת ההחלטות. 

 

)ג( לצו המחייב את הוועד המקומי לבחור ללא  130בהתאם לסעיף באשר למינויים של חברים נוספים 

 )ב( לצו.  130במקרה שאין מי שימלא את מקומו לפי סעיף  י חבר ועד במקום חבר ועד שחדל לכהןדיחו

 וועד המקומי ימנע מלעלות את הנושא להצבעה ומועד הבחירה ידחה לפגישה הבאה. הוחלט כי ה

חפץ הוחלט למען הזהירות לא לקיים היום הצבעה לבחירת חברי ועד  לאחר התייעצות עם עו"ד ענר

 חדשים עד לבירור ההליך המשפטי וההצבעה תתקיים בישיבה הבאה. 

 

באופן מידי את תהליך מינוי של עידו ברום )שידוס( כחבר ועד לאחר שהוגשו  בנוסף על המועצה להשלים

ה האזורית הושלם, והודעה על כך נמסרה למשרד למועצה כל האישורים הנדרשים. תהליך המינוי במועצ

 )ג( לצו אינו טעון אישור משרד הפנים, אלא רק מסירת הודעה על כך.   130הפנים. מינוי לפי סעיף 

 

 אישור פרוטוקול 

, 28.11.22מתאריך  2023המשך דיון ישיבת ועד לא מן המניין בנושא תקציב לשנת פרוטוקול 

 .זוחברי הוועד שנכחו בישיבה ת ארבעכל מאושר ע"י 

 

 

 פוטנציאליים  כחלק מהצגת חברי ועד

יאיר קמייסקי הציג את אוהד כנר תושב הישוב ומועמד לחבר ועד. לדעתו אחד הדברים החשובים לייצר 

 בנושא התפטרותם של חברי הוועד. אמינות ושקיפות כלפי התושב. לכן המלצתו להוציא הודעה לתושבים 

 

 עדכונים בנושא עצמאות צור הדסה:

  תומר ביטון שלא קידמה את הנושא פגישה  29.11.22התקיימה פגישה במשרד הפנים בתאריך .

במשרד הפנים הבטיח להעביר את הדו"ח המעודכן של המפרק מקומי המנהל לשלטון מנהל 

מענה של משרד הפנים צורך ב. בעקבות 18.1.23לקראת הישיבה הבאה שנקבעה לתאריך 

. בהנחיה של היועץ המשפטי עו"ד אליעד שרגא יצא 4.1.23לתאריך בה הוקדמה הישילבג"ץ 

 ישיבה. מכתב שבו אנו דורשים לקבל את הדו"ח של המפרק לפני מועד ה

 : יאיר קמייסקי יוציא מכתב למשרד הפנים בדרישה לקבלת הדו"ח. סוכם

 

 (העוסק במנדט של הועדה 9יאיר יקיים התייעצות עם עו"ד אליעד שרגא בדבר הכנסת הסעיף )

 .  גרפית לדון בנושא הכלכלי והגיא
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היתכנות כלכלית, כל מה בתנאי של לצור הדסה עצמאות בעד הצביעו לדברי אייל ביבר, כל חברי הוועד 

 במשרד הפנים.  רלוונטייםע"י גורמים  ים שהתנאי של התכנות כלכלית יבחןשאנו מבקש

 כדי שיבחן גם את האספקט הכלכלי.  9אנו מבקשים מהוועדה לבחון את סעיף 

 

  ההתקשרות של הוועד מול עו"ד אליעד שרגא הייתה התמודדות עם ההחלטה של השרה בהגשה

של חברי הוועד שעו"ד ענר חפץ לא מספיק תוקפני. לכן ביקשו לצאת למכרז לבג"ץ. בטענה 

של הוועד. יש להחליט האם ממשיכים בהתקשרות עם עו"ד אליעד שרגא  גלבחירת עו"ד לייצו

 . ש"ח ללא יציאה למכרז בשלב הראשון לפני ההגשה לבג"ץ 36,500ד  דהיינו, ע 25%בעוד 

 במידה ונצטרך לצאת לבג"ץ יש לעשות תהליך של מכרז חדש.       

 

לוועדה  9לדברי אייל ביבר, יש להוציא מכתב ע"י עו"ד אליעד שרגא בהקדם. להחזיר את סעיף 

 הגיאוגרפית. 

 

בשלב זה הוחלט שלא נקבל החלטה באשר להגדלת ההתקשרות עם משרד עו"ד אליעד שרגא  החלטה:

ים אשר יצטרכו להתבצע בעניין הדרישה לחייב את הוועדה הגיאוגרפית בכל הקשור להליכים המשפטי

 )סעיף תקציבי(של הוועדה.  9לקיים דיון לפי סעיף 

 

 עדכונים בנושא חינוך:

  בעקבות בעיות של המועצה בפתיחת שנת הלימודים השנה, זומנו הנהגות ההורים של הגנים

 ודרור. ובתי הספר. נכחו רוב ההנהגות למעט בית ספר צורים 

 . 10.1.23הנהגות ההורים יעשו מיפויים בצרכים בעיקר בפן הטכני. פגישה הבאה נקבעה לתאריך  סוכם:

 יאיר קמייסקי עדכן את ניב בר גיא להניע את התהליך בשיתוף פעולה.       

 בנוסף תתקיים פגישה בנושא של הכנת מערך החוגים לשנה הבאה.       

  מרחבים ירוקים, הורים וגננות מגני הילדים בהר כתרון פנו ליצירת מרחב פעילות ירוק במתחם

 גני הילדים. קיים תב"ר לשיפוץ חצרות גני הילדים יחד עם צוות הגינון של הוועד. 

 חברי הוועד מוזמנים להצטרף לפרויקטים. 

 

 , מנכ"ל הישוב: עדכונים של שחר מור

  תאורה ברח' יסמין, התקבלו שתי הצעות מחיר. יש לקבל החלטת ועד לאישור בחירת מנהל

 פרויקט )קבלנים מורשים מטעם המועצה(. 

 . ₪ 65,000: 2הצעה  ₪ 40,000: 1הצעות של מנהלי פרויקטים: הצעה 

 לערך.  ₪אלף  300הערכת פרויקט ע"פ מנהל מחלקת במועצה: 

 מכלל עלות הפרויקט.  12%כ של מנהל הפרויקט עד לס"לאשר את עלות ממליצים  החלטה:

  שיפוץ גני משחקים בשכונה הוותיקה רח' דפנה ורח' כלנית, פרויקט שהתחיל לפני שישה

 נשלחו הצעות מחיר לבחירת המתקנים לפי גובה התקציב. חודשים, 

 מאשרים לשחר לקבל החלטה מקצועית.  החלטה:

  ,קו ביוב של הר כתרון, בעקבות בעיות חוזרות של סתימות וגלישות נעשה צילום של הקו

התגלה קו מאוד בעייתי. בהקמתה של השכונה עבודת התשתית של קו הביוב לא נעשה בצורה 

 תקינה מכיוון שלא היה פיקוח של התשתית. 

 נוסף יתוקנו מדרכות מחנה צבאי, גורמים בצבא הבטיחו להחזיר את מגרש ההוקי לקדמותו. ב

 והמנוהל. 

 

 ,בברכה                                                                                                                          

 יאיר קמייסקי, יו"ר                                                                        לסיכמה מיטל ברא תמה הישיבה,

 ועד צור הדסה                                                                                                                 
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