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 ספריה הישובית בהתאם להנחיות משרד הבריאות בעידן קורונהמחוץ לבשטח הפתוח הישיבה התקיימה 

 עצמאות צור הדסה-כלכליבחירת יועץ  על סדר היום:

   שלומי מגנזי, סגן ראש המועצה:-עדכונים 

ויזל, ראש המועצה, ציין שקד  יו"ר הוועדה המחוזית וניב -בסיור שהתקיים אתמול בהשתתפות עמיר שקד
דיור יחידות העמדת הוועדה המחוזית וכי הבניה בצור הדסה תמשיך להתקיים עד שתמוצה וכל  את

רות ובנחישות, שכן תכניות הבינוי בעיצומן וללא כי על הנהגת הישוב לנהוג במהי המתוכננות יבנו והוסיף
תכנית כלכלית ואמירה ברורה של הנהגת הישוב קיימות תכניות חלופות של סיפוח צור הדסה לירושלים 

 שמש. ואף לבית

הדרך היחידה למנוע סיפוח היא להוכיח שתקציבית, צור הדסה תוכל לעמוד ברשות עצמה. ללא הצגה 
 ור הדסה הוא להסתפח.עתיד צ-של תכנית כלכלית

בצור  היום נשלח מכתב )מצ"ב( מלשכתו של ניב לכלל הרשויות על כך שהמועצה לא תאפשר בניה נוספת
 הדסה.

 ייעוץ כלכלי אסטרטגי עצמאות צור הדסה: בחירת

את הוועד לעבודה הדרישה לעצמאות צור הדסה והתקדמות הנושא למול הוועדה הגיאוגרפית מחייב 
תהליך. עד כה הציג הוועד את הסיבות המדויקת ומקצועית, עם אנשי המקצוע הטובים ביותר לליווי 

והצידוקים להפיכת צור הדסה למועצה, כעת בשלב הבא עלינו להוכיח את המסוגלות הכלכלית לעמידה 
 איתנה ועצמאית.

ת הכלכליבסוגייה לצורך ליווי שלו  דילצורך כך ועל פי המלצות רבות נערכה פניה לג'וש גולדשמ
 .אסטרטגית

בתפקידים משמעותיים כממונה תקצוב ופיתוח במשרד הפנים וכגזבר מועצה  בעבר גולדשמיד, כיהן ג׳וש
אזורית. ג׳וש זומן לישיבת הועד להציג את הרקע ממנו הגיע ואת עמדתו והבנתו הכלכלית והאסטרטגית 

  .בהובלת צור הדסה לעצמאות

אסטרטגי, חיצוני ואובייקטיבי, להנהלת הישוב ויעוץ במתן -כלכלי-כולל ליווי וייעוץ מקצועי ג'וש של השירות
 רעיונות ופתרונות יצירתיים להגדלת ומיצוי הכנסות עצמאיות, עירוניות וממשלתיות.

השירות כולל נוכחות בדיוני הוועדה הגיאוגרפית וליווי לתקופה של כחודשיים. מסמך שיוכן על 
בדיוני הוועדה תתבצע גם במידה ויחלפו  לחברי הוועדה הגאוגרפית בדיון הקרוב ונוכחותו יוצג ודי

 חודשיים מהפקת המסמך.

מבדיקה ראשונית של הנתונים הקיימים ג׳וש ציין כי ההכרזה על עצמאות צור הדסה נכונה וצריכה הייתה 
מקומית עדיין מנוהל באמצעות ועד מקומי להיות כבר מזמן. פלא ולא הגיוני שישוב בסדר גודל של מועצה 

  מתנדב. 

 + מע"מ.₪ 40,000הצעת המחיר לליווי זה עומדת על סך של 

  הצבעה: אושר פה אחד.

 רשמה: שרה ברמן. ישיבה ננעלה.
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