פרוטוקול ישיבת ועד מספר  48תאריך 7.44.0248
יו"ר הועד :שלומי מגנזי ,חברי הועד :ליאורה אזרחי-ורד ,חיים קרישפין ,יאיר קמייסקי ,אמיר
אזרחי ,עודד אלוש ,אורי גולדפלם ,רותי שטרנברג ,אורנה לנגרמן.
חברי ועד שנעדרו :אורן כהן-מגן ,בני גרניט .מזכירת הישוב :לירז ארז.
פרוטוקול ישיבת ועד מספר  – 41תאריך 944441041
 44העובדת אירית הורוביץ –
שלומי הקריא בפני חברי הועד את סיכום הפגישה מיום  42.8.48כפי שסוכם בינו לבין
אירית וראש המועצה.
בעקבות פגישה זו יצאו נהלי עבודה מעודכנים ע"י שלומי  -מסמך מיום  64.8.48נהלים
בהם אירית לא עמדה לאורך כל התקופה.
בישיבת ועד זו ,ישיבה מספר  ,48מבקשים חברי הועד לקבל החלטה לגבי המשך
העסקתה של אירית.
סוכם -
 .4לצורך המו"מ ההסכם המשפטי לא משתנה.
 .0לצורך כך הקצה הועד יומיים נוספים עד ליום שלישי .44.44.0248
 .6במידה ולא ייחתם הסכם כי אז תכנס החלטת הועד לפיטוריה של אירית וקבלת
זכויותיה על פי חוק.
הצבעה – בעד  ,7נמנע 41
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 41הכנה לקראת פגישה עם ראש המועצה ,משה דדון ,שתתקיים מחר יום שני
 – 4044441041היום התקיימה פגישה עם ראש המועצה ,יאיר ושלומי בנוגע לפיתוח
פארק נעלם  +שביל הליכה מצור הדסה ל"בר בהר" .לאחר מכן התקיימה פגישה של
שלומי ודדון.
המסרים העיקריים של דדון מהפגישה ב :40444
א .מתנגד לסיפוח צור הדסה לירושלים.
ב .העלאת מיסי הועד יובילו לעוד כשני מיליון  ₪הכנסה חדשה לישוב – ועד צור הדסה
צריך להסתדר לבד בשוטף ממיסים אלו והמועצה תטפל בפיתוח הישוב.
עמדת ועד צור הדסה:
א .ועד צור הדסה מבקש להיות מעורב בפיתוח צור הדסה ובניתוב הכספים ע"י המועצה
בפיתוח הישוב.
ב .ועד צור הדסה מבקש לא להיות מועצה מקומית ,כן רוצה להמשיך להיות חלק ממועצה
אזורית מטה יהודה ,ועל כן מבקשים שיתוף וחשיבה תכנונית לטווח ארוך.
ג .יצירת תכנית מתאר משותפת לצור הדסה על כל שכונותיה הקיימות בשילוב התוכניות
העתידיות.
ד .גזבר המועצה יהא שותף בבניית תקציב  0249של ועד צור הדסה.
דגשים של שלומי:
ה .אין לדעת מה יהיו אחוזי הגביה עם העלאת מיסי הועד ועל כן להסתמך על שני מיליון
אלו זהו מקור לא בטוח ולא מבוסס .יהיה נכון לנתב חלק ממיסי הועד לפרויקטים ,ואת
השוטף לנהל ממענק ישוב גדול על סך מיליון  ₪כפי שמתקבל עד היום.
ו .העבודה מול דב קהת ,נעצרה בסוגיה של מועצה מקומית כן/לא .ייתכן ויש להגדיר
מחדש את המשימה למול דב.
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