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עדכונים.
כנס תושבים החלטה ועדה מחוזית  +עדכון בנושא הבטחון לתושבים – נדחה עקב שרות
מילואים של שלומי .מועד חלופי יפורסם בהקדם.
כיכרות שדרות הרי יהודה – תכנון :אדריכל יוחאי נהרי סה"כ  9כיכרות כאשר בכל כיכר עיצוב
אמורפי המשלב צמחיה ,עץ/ים בוגר/ים במרכז ומשתלבות בשילוב חלוקי נחל .אנחנו בשלב
איסוף הצעות המחיר-הנושא יעלה להצבעה אינטרנטית ברגע שכל החומרים יהיו בידינו.
ועדת פסלים – חברי הועדה ביקרו אצל הפסלים תושבי הישוב זאב פרימור ומשה חזן והתרשמו
מיצירותיהם .חברי הועדה מבקשים כי הפסלים יגישו באופן מסודר תיאור מלא של הפסל
(חומרים ,גודל ,משמעות וכדומה) ,כתב כמויות מפורט וסקיצה ראשונית של הפסל המוצע.
כנס חינוך של המועצה התקיים בישוב – כ  82תושבים הגיעו לכנס שארגן מנהל חינוך של
המועצה .ועד הישוב ימשיך להיות במעקב אחר ביצוע של כל הנושאים כפי שהועלו בכנס
והועברו בתקציר גם לתושבים במייל מיום  – 8.9..8נספח .0
בישיבה שלומי עדכן כי פנה לבני אלירז ולניב בר גיא כי עד היום ,שבועיים אחרי הכנס וטרם
התבצעה פנייה למשרד העבודה והרווחה בנוגע להרחבת המעון בישוב הקיים.
אורן העלה את נושא השביל המחבר בין שדרות הרי יהודה לתיכון אור – כאמור בכנס בני אלירז
הבטיח כי הדבר יבוצע .נמשיך לעקוב.
חומרים תקציב  – 1151חבר הועד בני גרניט ביקש לקבל את תקציב  02.8בצורה מפורטת
וממוחשבת ,עם כל טבלאות האקסל המצורפות ,כפי שהוצג בישיבת הוועד שדנה באישורה
בתאריך  .62/.0/.9את בקשתו העביר למבקר המועצה ,למזכיר המועצה ולאחר שנענה על ידי
גורמים אלו כי הועד המקומי פעל בשקיפות והעביר את החומרים כנדרש ,פנה לאחרונה לגב'
זיוה שרבף ,מרכזת חוק חופש המידע במשרד הפנים .שלומי שב ומדגיש כי בני מוזמן למשרדי
הועד לקבל את התקציב בפורמט מודפס ו /או בקבצי  PDFכפי שמקובל .רצ"ב ההתכתבויות
בנושא – נספח .6
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הצבעות.
סגירת מחסום במהלך כל ימי השבוע בפארק צור הדסה – בהמשך להחלטת הועד מישיבה
 89להצבת מחסום בפארק ,חברי הועד הצביעו פה אחד כי המחסום הנ"ל יהא סגור במהלך כל
ימות השבוע.
ארון חשמל פארק צור הדסה –
העבודה כוללת העברת קו חשמל מארון חשמל הממוקם בשד' הרי יהודה פינת דרך השמורה
ועד לארון חשמל חדש שיבנה צמוד לבמת הפארק .כולל הכנת תשתית כבלים לעמודי תאורה
עתידיים במקטע זה .קבלן זוכה דורין ליכטמן בעלות של  ₪ .29,992כולל מע'מ .נספח ..
אושר פה אחד .יש לדרוש מהקבלן המבצע ביטוח אחריות מקצועית.
קו ביוב דפנה – החלפת קו שעובר בגינות תושבים – במסגרת תכנית העבודה השנתית נחל
בביצוע העתקת קו ביוב ראשי שעובר בחצרות פרטיות ברחוב דפנה לכביש .העתקת הקו תמנע
גלישות ותקלות חוזרות ונשנות מהן סובלים התושבים .קבלן זוכה א.י כלפון אושר פה אחד.
קבלן
מחיר כולל מע"מ

נדב תשתיות
₪340,470

סעאדה קבלנות
₪216,537

א.י .כלפון
₪214,168

אלי שם טוב
₪271,908

הצללה מתקן כושר פארק – חברי הועד ביקשו כי לא תותקן רשת צל במקום ,אלא פתרון
ההצללה יכלול גפן עקר מטפס על גבי קונסטרוקציה מתאימה.
בור אגירת פסולת באתר הגזם  -הקמת בור אגירה לאחר סיור ותדרוך בנושא ממשה סויסה,
מנהל אגף שפ"ע במועצה .מחירים כוללים מע"מ .יש לדאוג לסגירת האתר לאורך כל שעות
היממה .אושר פה אחד.
סעאדה
₪ 98,222

א.י .כלפון
₪ 59,89.

אחים ת .יחיא
₪ 56,222
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קיטנה קיץ – 1151
ועד צור הדסה יצא בקול קורא להפעלת קייטנה יישובית בקיץ עבור ילדים בגן ובבתי הספר
היסודיים .קול הקורא פורסם במקומון "בקיצור" במייל ובפייסבוק הישובי.
למכרז הגיש מועמדות מפעיל יחיד -
 בועז אסולין – תושב היישוב מפעיל חוג טקוונדו ,הציע לקיים קייטנה בשני מחזורים: ..9.02.8מחזור א' ו –  00.9..8מחזור ב' .כל מחזור ימשך  6שבועות.
 בכל מחזור קיימים שני מסלולים לבחירה :ספורט ואומנויות לחימה או מסלול חווייתיעשיר בתכנים ובפעילויות שונות.
 עלות כל מחזור  ₪ .582ליום מלא. בועז הפעיל בשנתיים האחרונות את הקייטנה היישובית בבית הספר הדסים ושביעות
הרצון ממנו הייתה גבוהה .הקיטנות היו מוצלחות ונתנו מענה מצוין לילדי הישוב.
 בועז מחזיק בכל האישורים הנדרשים וניסיון מוכח בהפעלת קייטנות (גם מחוץ לישוב).
החלטת הועד  :מאשר ועד צור הדסה פה אחד את בחירתו של בועז אסולין להפעיל את
הקייטנה השנה.
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נספח 5

84.4.9
מכרז לוח חשמל פארק צור הדסה
פרוטוקול פתיחת מעטפות
התקבלו  3הצעות מחיר לפי כתב כמויות שהוכן ע"י מהנדס החשמל ,מוטי אבוטבול4
הצעות הוגשו ע"י :א4ש 4כהן ,אורון יצחקי ודורין ליכטמן4
להלן השוואת ההצעות לאחר הורדת סעיפים,894834.88 ,894834.88 ,94834.98 -
 894834..8עפ"י הנחיית המהנדס4
המחירים כוללים מע"מ
אורון יצחקי
דורין ליכטמן
א.ש .כהן
₪ .09,.07
₪ .29,992
 .65,729ש"ח
ההצעה הזוכה -דורין ליכטמן4
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נספח  – 1מתוך המייל שהועבר לתושבים מיום 8.1.51

בתחילת השבוע התקיים ביישוב כנס החינוך שיזמה המועצה האזורית בנוכחות כל
ראשי האגפים והרכזות במנהל החינוך .אנשי המועצה הציגו את תכנית העבודה
והפתרונות האפשריים לכל שכבות הגיל ושמעו את קולות התושבים.
בעקבות הדברים שעלו במפגש ,ברור כי המשך המעורבות שלנו נדרש ,אף ביתר
שאת .ועד היישוב ימשיך ויקדם את הנושאים הבאים:
♢ הקמת בית ספר יסודי צומח חדש כבר בשנת הלימודים הקרובה – המטרה היא
פתיחת  0כיתות א' במתחם בי"ס "דרור".
♢הצורך הבוער לפתרונות לגילאי מעון – בעקבות צורך זה פנה שלומי מגנזי לממונה
על המעונות במשרד הכלכלה בבקשה לאפשר כבר השנה פתיחת כיתות מעון נוספות
במקום הקיים ,או מעון יום חדש נוסף .המועצה צריכה גם היא להוציא דרישה לכך,
ובנוסף ,הציפיה מהמועצה היא לבדוק אפשרות להשכרת יחידות דיור בישוב לטובת
מתן מענה לנושא זה.
♢פתרון לפתיחת גני הילדים כבר בשעה  9:22משנת הלימודים הקרובה -אנו בקשר
עם עפרה ,האחראית על הנושא במועצה ,ובימים הקרובים ייצא נוהל מסודר.
♢מעורבות בכל שלבי התכנון של בית ספר יסודי חדש בסנסן.
♢מעקב אחר בניית גני הילדים החדשים ביישוב – קיימת הבטחה מצד המועצה
לבניית  9גני ילדים אשר יהיו מוכנים לשנת הלימודים הבאה ,אולם הביצוע לא נראה
באופק .בהקשר זה נסתרות הדרכים כיצד המועצה תעמוד בתאריך היעד ובכל אופן,
הוועד נמצא עם האצבע על הדופק הן ברמה הכוללת והן ברמה הפרטנית (המבנים,
התשתיות ,דרכי הגישה וכדומה).
כולנו תקווה שהבטחת המועצה אכן תמומש .נעדכן ככל שתהיינה התפתחויות .
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נספח  – 3התכתבות בני גרניט בבקשה לקבלת חומרים מהועד – תקציב .1151
לכבוד :גב' זיוה שרבף ,מרכזת חוק חופש המידע משרד הפנים
בהתאם לחוק חופש המידע אני מבקש לקבל את תקציב וועד מקומי צור הדסה בצורה מפורטת וממוחשבת ,עם כל
טבלאות האקסל המצורפות ,כפי שהוצג בישיבת הוועד שדנה באישורה בתאריך .0271021/
בברכה
בני גרניט
חבר הוועד המקומי  -צור הדסה.
בתאריך  /במאי  0212בשעה  ,00:32מאת בני גרניט >:<bennygrnit@gmail.com
פיני שלום
לשון החוק וזה ציטוט " ""מידע" – כל מידע המצוי ברשות ציבורית ,והוא כתוב ,מוקלט ,מוסרט ,מצולם או ממוחשב".
אינני מבין מדוע אתם מסייעים להסתרת מידע ברשות המוניציפלית.
בתאריך  6במאי  0212בשעה  ,13:31מאת :<pinit@m-yehuda.org.il> Pini Toren
בני שלום,
כפי שישבנו בעבר אתה בהחלט זכאי לקבל את החומר בנדון ואולם אין חובה להעביר את החומר בקבצי אקסל.
ניתן לקבל את החומר המודפס במשרדי.
בכבוד רב,
פיני תורן
מנכ"ל מועצה
 : Fromבני גרניט []bennygrnit@gmail.com:mailto
Sunday, May 06, 2018 11:35 AM :Sent
 ;Pini Toren; Vered Cohen; Dorit Ohana :Toיובל רובין חדש;  ;Yoel Yinon; Dana Bitonבני גרניט
 :Fwd :Subjectבקשה להנחיית יו"ר וועד מקומי צור הדסה לגילוי מסמכי התקציב של וועד מקומי צור הדסה לשנת –
0212
פיני שלום רב  -כממונה מטעם הרשות על חופש המידע.
בהמשך לפנייתי שנותרה ללא מענה מתאריך  1172070212לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע אני פונה אלייך בשנית.
על מנת להסיר ספק מכתב זה מופנה גם ליועצת המשפטית של המועצה עו"ד ורד כהן ולממלא מקום ראש המועצה מר ניב
ויזל( .דורית אנא העבירי בבקשה מייל זה לניב)
בהתאם לחוק חופש המידע אני מבקש לקבל את תקציב וועד מקומי צור הדסה בצורה מפורטת וממוחשבת ,עם כל
טבלאות האקסל המצורפות ,כפי שהוצג בישיבת הוועד שדנה באישורה בתאריך .0271021/
להזכירך כי חלה חובה עלייך גם להשיב לפנייתי תוך הזמן הקבוע בחוק וזמן זה עבר זה מכבר.
"הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי .היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש
הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אדם בכל תחומי החיים .נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומם של
ערכים חברתיים ובהם שוויון ,שלטון החוק וכיבוד זכויות האדם ,ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי
השלטון"( .דו"ח מבקר המדינה )
ברצוני להפנות אותך לסעיפי חוק חופש המידע כדלקמן:
 .1זכות היא לאזרח לקבל כל מידע הקיים ברשות ציבורית או כלשון החוק "" -מידע" – כל מידע המצוי ברשות ציבורית,
והוא כתוב ,מוקלט ,מוסרט ,מצולם או ממוחשב" .בדגש על "כל מידע" לבטח החוק מתכוון גם לתקציב הוועד שהוצג
בישיבת וועד ומהוה מידע הנכלל במילים "כל מידע".
 .0זכות היא לאזרח לקבל את החומר בצורה הקיימת או בלשון החוק" -קבלת מידע" – לרבות עיון ,צפיה ,האזנה,
העתקה ,צילום ,קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת ,בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו;" במקרה זה
הדגש הוא על " לרבות" וכיוון שבמקרה שלנו המידע אכן נמצא בטבלאות אקסל המכילות לשוניות מוסתרות .הרחבת
החוק במילה "לרבות" משמעותה לקבל את החומר בצורה זו.
 .0לכל אזרח עומדת הזכות לקבל מידע זה על פי חוק ,לחבר וועד מקומי יש את הזכות לקבל חומר זה מכוח "קל וחומר"
ואת החובה לקבל חומר זה מכוח חובתו הציבורית.
הודעה שהועברה
מאת :בני גרניט > <bennygrnit@gmail.com
תאריך 11 :בפברואר  0212בשעה 2:12
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פרוטוקול ישיבת ועד מספר  15תאריך 51.1.51
יו"ר הועד :שלומי מגנזי .חברי הועד :אמיר אזרחי ,רותי שטרנברג ,אורן כהן-מגן ,חיים קרישפין ,יאיר קמייסקי,
דניאל זיו .נעדרו :אורנה לנגרמן ,עודד אלוש ,אורי גולדפלם ,בני גרניט.
ועדת ביקורת :איתי לאון.
מזכירת הישוב :לירז ארז.
____________________________________________________________________
נושא :Fwd :בקשה להנחיית יו"ר וועד מקומי צור הדסה לגילוי מסמכי התקציב של וועד מקומי צור הדסה לשנת – 0212
אל :פיני תורן < ,>pinit@m-yehuda.org.ilיובל רובין חדש <>rubin67@gmail.com
פיני היקר שלום
לצערי אני נאלץ לפנות אלייך כממונה על חוק חופש המידע ברשות.
בהתאם לחוק חופש המידע אני מבקש לקבל את תקציב וועד מקומי צור הדסה בצורה מפורטת כפי שהוצג בישיבת הוועד
שדנה באישורה בתאריך .0271021/
שבוע נפלא
בני גרניט
הודעה שהועברה
מאת :בני גרניט ><bennygrnit@gmail.com
תאריך 1 :בפברואר  0212בשעה 12:31
נושא :Re :בקשה להנחיית יו" ר וועד מקומי צור הדסה לגילוי מסמכי התקציב של וועד מקומי צור הדסה לשנת – 0212
אל ,>yoel@m-yehuda.org.il<Yoel Yinon :פיני תורן <>pinit@m-yehuda.org.il
עותק :לירז ארז < ,dorito@m-yehuda.org.il ,>liraz@tzur-hadassa.org.ilאלירז בני <DANAB@m-
 ,>yehuda.org.ilשלומי מגנזי < ,>Shlomi@tzur-hadassa.org.ilיובל רובין חדש <,>rubin67@gmail.com
Meda@moin.gov.il ,bikoretp@moin.gov.il
"הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי .היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש
הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אדם בכל תחומי החיים .נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומם של
ערכים חברתיים ובהם שוויון ,שלטון החוק וכיבוד זכויות האדם ,ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי
השלטון"( .דו"ח מבקר המדינה )
יואל שלום
תמוהה בעיני תשובתך וברצוני להפנות אותך לסעיפי חוק חופש המידע כדלקמן:
 .1זכות היא לאזרח לקבל כל מידע הקיים ברשות ציבורית או כלשון החוק "" -מידע" – כל מידע המצוי ברשות ציבורית,
והוא כתוב ,מוקלט ,מוסרט ,מצולם או ממוחשב" .בדגש על "כל מידע" לבטח החוק מתכוון גם לתקציב הוועד שהוצג
בישיבת וועד ומהוה מידע הנכלל במילים "כל מידע".
 .0זכות היא לאזרח לקבל את החומר בצורה הקיימת או בלשון החוק" -קבלת מידע" – לרבות עיון ,צפיה ,האזנה,
העתקה ,צילום ,קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת ,בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו;" במקרה זה
הדגש הוא על " לרבות" וכיוון שבמקרה שלנו המידע אכן נמצא בטבלאות אקסל המכילות לשוניות מוסתרות .הרחבת
החוק במילה "לרבות" משמעותה לקבל את החומר בצורה זו.
 .0לכל אזרח עומדת הזכות לקבל מידע זה על פי חוק ,לחבר וועד מקומי יש את הזכות לקבל חומר זה מכוח "קל וחומר"
ואת החובה לקבל חומר זה מכוח חובתו הציבורית.
אני מודע לזה שאני משתמש בחוק חופש המידע ולכאורה תוכל להפנות אותי לבקש מידע דרך בקשה ותשלום אגרה
ולהמשיך לעקב תהליך של שליחת מסמך חשוב בעוד מספר ימים ,אולם האם זו הדרך של המועצה שלנו? האם אין מקום
לקיים את רוח החוק?
 .3מעבר להאמור לעיל אינני מבין את גישתך לתמוך בהסתרת מידע קיים ברשות ציבורית וזאת על אף דו"ח מבקר
המדינה בעניין זה.
לאור האמור לעיל אבקשך:
 .1לבחון בשנית את עמדתך שכן לפני שאפנה לערכאות נוספות ברצוני למצות את הכלים הקיימים במועצה שלנו.
 .0אבקש בשנית את התייחסותך לסעיפים הנוספים שהעלתי במכתבי ובהם נושא אגרת השמירה והקמת מערך פיקוח
ראוי לישוב( .מצרף את מכתבי בשנית) שכן גם בעניין זה ברצוני למצות את הביקורת של הרשות בטרם אפנה לערכאות
נוספות.
.3מצרף את מכתבו של פרופסור חיים לוי ,חבר ועדת כספים עד להתפטרותו עקב תהליך אישור התקציב ,על מנת לחדד
את הצורך בשקיפות וביקורת ציבורית על תקציב הוועד.
למכתב זה אני מכתב גם את מזכיר המועצה מר פיני תורן שנושא גם בתפקיד האחראי על חופש המידע ,וכן את מר יובל
רובין שכן אני רואה חשיבות עליונה לשקיפות מלאה של תקציב וועד צור הדסה.
העתק :משרד הפנים :מבקר ,הממונה על חופש המידע.
יום נפלא
בני גרניט
בתאריך  02בינואר  0212בשעה  ,10:10מאת :<yoel@m-yehuda.org.il> Yoel Yinon
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יו"ר הועד :שלומי מגנזי .חברי הועד :אמיר אזרחי ,רותי שטרנברג ,אורן כהן-מגן ,חיים קרישפין ,יאיר קמייסקי,
דניאל זיו .נעדרו :אורנה לנגרמן ,עודד אלוש ,אורי גולדפלם ,בני גרניט.
ועדת ביקורת :איתי לאון.
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בני שלום .טענותיך בנדון נבדקו על ידי ולהלן התייחסותי:
החל משנת  0213משרד הפנים ( אגף לביקרת ברשויות המקומיות) קבע פורמט אחיד להגשת דוחות כספיים ותקציבים של
הוועדים המקומיים.
הפורמט הינו פורמט מחייב ואחיד לכל הוועדים המקומיים במועצות האזוריות ולא ניתן לבצע שינויים ואו להגיש את
התקציב לאישור חברי הועד ואישור מליאת המועצה בפורמט אחר.
מבדיקתי עולה כי וועד צור הדסה פעל בהתאם לכללים ולפורמט של משרד הפנים.
יצויין כי גם כאשר המועצה מעבירה את טיוטת תקציבה לחברי המליאה לדיון ואישור ,התקציב לא מועבר עם נוסחאות
 excelאלא כקובץ  pdfובהתאם לכללים שנקבעו ע"י משרד הפנים.
מצ"ב מסמכי תקציב הועד לשנת  0212ובהתאם לפורמט והנחיות משרד הפנים.
בכבוד רב,
יואל ינון
מבקר מוא"ז מטה יהודה
 -------הודעה מקורית --------מאת :בני גרניט <>bennygrnit@gmail.com
תאריך)20:22+GMT( 00:21 0/.1.0212 :
אלPini Toren ,>veredc@m-yehuda.org.il< Vered Cohen ,>yoel@m-yehuda.org.il< Yoel Yinon :
<dorito@m-< Dorit Ohana ,>mosheo@m-yehuda.org.il< Moshe Ohayon ,>pinit@m-yehuda.org.il
>danab@m-yehuda.org.il< Dana Biton ,>yehuda.org.il
עותק :דניאל זיו < ,>danielzivph@gmail.comגדי הצור והצוהר צור הדסה <" ,>gadi7@zahav.net.ilיאיר
קמיסקי,orna@gcp.co.il ,niloren@gmail.com ,uri.goldflam@gmail.com ,>YairK@jdc.org.il< ".
,rsternberg@012.net.il ,aloded@gmail.com ,haimk@kv-yavne.co.il ,amirezrachi@gmail.com
,Saracb@tzur-hadassa.org.il ,office@tzur-hadassa.org.il ,Shlomi@tzur-hadassa.org.il
 ,bikoretp@moin.gov.ilבני גרניט < ,>BENNYGRANIT@gmail.comיובל רובין חדש
<>rubin67@gmail.com
נושא :בקשה להנחיית יו" ר וועד מקומי צור הדסה לגילוי מסמכי התקציב של וועד מקומי צור הדסה לשנת – 0212
יואל שלום
מצורפת למייל זה בקשתי כי תנחה את יו"ר הוועד המקומי צור הדסה כי ינהג בשקיפות הנדרשת וישלח בצורה נוחה את
מסמכי תקציב הוועד לחברי הוועד.
בברכה
גרניט
בני
מורה דרך
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