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שחר פתח את הישיבה בכמה תובנות לאחר השיחה בזום עם השרה איילת שקד. השרה 
 עצמאות צור הדסה.   -של ההחלטה הקרובה ליישומ

אחריות גדולה מאוד. החשיבות הגדולה ביותר לאחד כוחות, מרכז   על ועד הישוב מוטלת

העניין הוא יחסי עבודה בין הוועד, דלית, שלומי ושחר. אנו צריכים לייצר גוף אחד אל מול 
קדימה.   התושבים ואיתם ללכת 

 
על חברי הוועד להירתם לתהליך  לדברי דלית: השרה צופה שתהליך ההפרדות ימשך כשנה,  

כדי שנגיע לנקודת היעד במקום הטוב ביותר, במקביל יש לזכור שיש עוד אלמנטים של  

עבודה קהילתית כמו בעיות של בני נוער, גנים, צהרונים ועוד. אנו כחברי ועד הבענו לכל  
רה אורך הדרך שצור הדסה צריכה לצאת לעצמאות, רוב חברי הוועד הצביעו בהחלטה ברו

זאת צריך לדאוג    שצור הדסה צריכה לצאת לעצמאות ולהתנהל בצורה עצמאית, יחד עם
 לאיתנות כלכלית.

לאורך הדרך הוצגו לוועדה הגיאוגרפית ניתוחים שנעשו הערכות וההשערות בהשוואה  

לישובים אחרים, הוועדה הגיאוגרפית ניסחה טיוטה בצורה ברורה והוסיפה כי הוועדה  
 בתחום הכלכלי. דגיש הערכה גסה בלבדמבקשת להוסיף ולה

צור הדסה שניתנים לתושבי  עבור השירותים של   לבדוק מול המועצה כמה היא מוציאה  עלינו
. עלינו לוודא שאנו דורשים ומקבלים מהמפרק את מה  להבין אילו תקציבים אנו מקבליםו

 שאנו צריכים לקבל מהמועצה לפחות אם לא יותר.  

השרה, היא תמנה מפרק מטעם משרד הפנים, תפקידו לבחון את  מונח שהציגה  הוא -מפרק
מקומי.  הכלכליים  כל ההיבטים   לקראת עצמאותה של צור הדסה והפיכתה לוועד 

המשימה המרכזית שלנו, להגיד לשחר מה אנו מצפים ממנו  שיעשה ומה אנו לוקחים על  
קהילתי   וחברתי.  עצמנו בשנה הזאת בהיבט הכלכלי, 

 

ולשתף את התושבים. חברי הוועד מב קשים לקיים פגישות לעיתים קרובות יותר לעדכן 
 .ההסברה בפני התושבים, ביקשנו לראות את התוצרים של זליגר

מטה יהודה ומוטרדים מכך שהשרה הציגה שהמועצה   -בנוסף הביעו חוסר אמון במועצה
בשיחת תיקח אחריות על שני הצדדים.  חברי הוועד טוענים שהייתה טעות בניהולו של זליגר 

הזום עם השרה איילת שקד, גרם נזק אדיר בדרך בה הוביל את האירוע. גרם לתדמית רעה  

 בפני השרה.  
אי אמון בתפקידו ד אינטרסים, חוסר שקיפות וי מגנזי שקיים ניגוחברי הוועד העלו בפני שלומ

 מול צור הדסה ובתחושה שלא עובדים יחד. 
 

לדברי שלומי: התפקיד והעמדה שלי במטה יהודה הן לייצג את צור הדסה בתהליך 

נוספות שאני עושה.   , צור הדסה בראש מעייניההיפרדות אמרתי במפגש מול בנוסף לפעולות 
 תעזוב את מטה יהודה בלי שתקבל כל מה שמגיע לה.   השרה ומול כולם שצור הדסה לא

וגם איתנות  דעתי תמיד הייתה שאנו צריכים להיות מועצה מקומית עם איתנות כלכלת 

עתידית.   אנו רוצים לקבל שירותים טובים יותר, השירותים שאנו מקבלים היום לא  כלכלית 
מה מטה יהודה ומשרד הפנים נותנים לצור הדסה ולא    ראויים. המשימה שלנו לדעת 

 להסתמך על מענקי איזון.  
 

mailto:info%20at.sign%20tzur-hadassa.org.il
http://tzur-hadassa.org.il/


 
 18/01/2022יך  ארת  04פרוטוקול ישיבת ועד מספר  

אמיר  , תומר טיילו,שירי אמיר יאיר קמייסקי, עירית טוויג רביב, אסתר זאזון, ,דורון איילון חברי ועד:דלית רוסו.  יו"ר הועד:
 שחר מנכ"ל הישוב: רובי לאון. נציגי המליאה: : שלומי מגנזי.סגן ראש המועצה .דותן אהרון ,אייל ביבר ,אזרחי, שלום דהן

 מור.
 

לייב-ושודרה לתושבים בפייסבוק  –ישיבת הועד התקיימה בזום    

__________________________________________________________________ 

 
 

       99875ד.נ האלה מיקוד  כתובת:       מקומי צור הדסה  ועד
       mancal@tzh.org.il 02-5333484 פקס:  02-5346866טלפון:              

 

 

 ______________________________________________________________ 
   -של שלומי   עדכונים

 ביה"ס לביא יהיה סגור בחודשים יולי אוגוסט לצורך קירוי של הגג.   •

 פרויקט חניון אמילי יתקיים בחודש הקרוב.  •

 תוכניות אישור לפני הוועדה.  -תמיכה במרכז חוגים •

 נקיים פגישת זום להצגת תוכנית העבודה לרישום לשנה הבאה.  -  גני הילדים •

 רישום בשלב ראשוני לתושבי צור הדסה בלבד.   -ביה"ס מעיינות •

 הקצאת קרקע של בית הכנסת, אושרו אחוזי הבניה.   •

שינויים בתוכניות של הבריכה, הגדלה של השטח. )חברי הוועד מבקשים לראות   •

 תוכניות בישיבה הבאה(.  

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 תמה הישיבה.  

הקלטת הזום סיכמה  .מיטל בראל: על פי 
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