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  גאט להקמת מועצה מקומית חדשה בצור הדסה   – צור הדסה  הדון:  

  19.6.2022הודעת דוא"ל מיום  

או מתכבדים לפות אליך    , ) הוועד המקומי   – (להלן גם    הדסה בשם מרשו, הוועד המקומי צור  

    : כמפורט להלן שבדון,    עיין ב 

גאט 19.6.2022מרשו קיבל את הודעתך בדוא"ל מיום   . 1 להקמת מועצה מקומית    , לה צורף 

 חדשה בצור הדסה. 
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בגאט  . 2 הזמים המפורטים  לוחות  פי  של הסכם    על  סופית  טיוטה  על מרשו להגיש  ששלח, 

קמת המועצה החדשה  , ותהליך ה 10.7.2022ו לבין המועצה האזורית מטה יהודה עד ליום  בי 

 . דא עקא, מדובר בלוח זמים בלתי סביר. 2022אמור להסתיים במהלך חודש אוגוסט  

ה, סוכם כי המועצה  בושא ז   13.6.2022בקש להזכיר כי בפגישה שהתקיימה במשרדכם ביום   . 3

וכי משרד   צור הדסה,  למרשו את סעיפי התקציב השוטף של  תעביר  יהודה  האזורית מטה 

ברשות   תפקידים  בעלי  של  שכר  עליות  לרבות  סכמתי  ארגוי  מבה  למרשו  יעביר  הפים 

 מקומית בסדר גודל דומה לזה של צור הדסה. 

ולפיכך לא יתן להתקדם בהליך    עד ליום הכת מכתב זה, טרם הועברו המסמכים האמורים, 

 איו מופיע בגאט ששלח). כלל    אשר משום מה הליך  הפירוק המתהל ( 

כמו כן, בהיעדר הסכמה בין מרשו למועצה האזורית ביחס לושאים מהותיים שבבסיס הליך   . 4

ההיפרדות, מרשו ביקש בפגישה האמורה את סיוע משרד הפים בקביעת מסגרת להידברות  

   בשיתוף משרד הפים, והוא שב וחוזר על בקשה זו. בין הצדדים  

מרשו  . 5 כי  יובהר  ספק,  הסר  חדשה,    למען  מקומית  מועצה  והקמת  הפירוק  לתהליך  מחויב 

.  , ובכלל זאת משרד רו"ח דלויט והוא התקשר עם היועצים המקצועיים הרלווטיים לשם כך 

ם באופן קיצוי ממתחם  חורגי יחד עם זאת, לוחות הזמים שקבעו על ידיכם כמפורט לעיל  

 . הסבירות 

לעיין זה יצוין כי משרד רו"ח דלויט אישר למרשו כי יוכל להשלים את התייחסותו לטיוטת  

  רצ"ב המכתב האמור  (   ימים ממועד קבלת התוים הכלכליים כאמור   60דו"ח הפירוק בתוך  

  ). ' כספח א למכתב זה  

בעוד  ייחתם  צו ההקמה  כי "   14.4.2022כב' שרת הפים מיום  לא בכדי קבע בהחלטתה של   . 6

אפריל   בחודש  הקרובה .  2023כשה,  הסוגיות   בשה  במכלול  היערכות  הוגעות    תתקיים 

הוגעים   והמשפטיים  להיבטים התקציביים, הארגויים  כך  ובתוך  יישום ההקמה,  לאופן 

 ". הן למטה יהודה והן לצור הדסה 

 זאת מתוך החה שפרק זמן של שה הוא פרק זמן סביר להשלמת התהליך דן. 

האמור  . 7 כל  במשרדכם  לאור  שקבעה  הבאה  בפגישה  כי  בקש  יולי ,  לוחות  לחודש  יסוכמו   ,

   זמים סבירים ומוסכמים להשלמת הליך הפירוק וכיון המועצה המקומית החדשה. 

 

  , בכבוד רב         

  ער חפץ, עו"ד         
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 לכבוד 

 עד היישוב צור הדסה ו

 

ג.א.נ., 

 יהודה הארכת מועד הגשת דו"ח היפרדות היישוב צור הדסה ממועצה אזורית מטה הנדון:  

נבקשכם    -, ובהתאם להתקדמות יהודה בהמשך לבקשת הועדה להגשת דו"ח ההתייחסות להיפרדותה של צור הדסה ממועצה האזורית מטה  

לאפשר את הארכת מועד הגשת הדו"ח. 

קים הבאים: נבקש פרק זמן של לפחות חודשיים בטרם ניתן המלצות וזאת מן הנימו  -זאת, כיוון שבפנינו מספר גדול של תהליכים שטרם החלו  

יש צורך לקיים סיור ופגישות עם הגורמים המקצועיים ביישוב להכרת השטח, להבנת הצרכים,    - מיפוי שותפים וצרכים  .1

לקיים סיעור מוחות לכיווני חשיבה אסטרטגיים, כמו כן לייזום דרכים לייצור מקורות עצמיים נוספים. 

ממשלה  .2 ו  -משרדי  גיאוגרפיים  נתונים  של  בחינה  ורשויות  נדרשת  ממשלתיים  גורמים  עם  פגישות  קיום  סטטיסטיים, 

ממשלתיות למיצוב מערכת נתונים לאפיון היישוב העתידי וצרכיו. 

היפרדות היישוב מהמועצה האזורית דורשת מיפוי מלא של נכסי המועצה והיישוב בתחומה, מתווה חלוקת הרכוש    -נכסים  .3

וקביעת בעלות. 

תמחור של    -חינה של שיתופי פעולה אפשריים בין היישוב לבין המועצה האזוריתנדרשת ב  -אספקת שירותים משותפת  .4

מתן שירותים משותפים ליישוב על מנת לוודא יעילות כלכלית למתן השירותים. זאת ועוד, נדרשת בחינה של מתן זכויות  

הלך השנים. שימוש לתושבי צור הדסה במתקני המועצה האזורית, לרבות שירותים שמיסי התושבים מימנו במ

אנו נדרשים לרדת    דוח שלוביים שעליהם הסתמך המפרק  נו את פירוט הדוחות הכספ לרגע זה לא קבלעד    -דוחות כספיים  .5

עלינו לנתח את הדוחות    את הפירוטנקבל    כאשרלעומקו של הדו"ח שהגיש המפרק ולנתח כיצד חושבו הנתונים שהגיש.  

תושבים.   40,000תושבים ולאחר מכן   25,000- לפי צפי אכלוס מדרגי, תחילה ל

קבלת כלל    מיוםבודה  ימי ע  60  אנו נדרשים לצור הדסה במסגרת תכולת העבודה שהוזמנה ,    דועל על מנת להכין את הדו"ח כפי שהתחייבנו  

הגשת  מועד  תאם את  ל יש    ,אםבהת  ,ם לצורכי המשימהתוהתאמ   םבחינת,  הנדרשים מהמועצה האזורית מטה יהודהוההבהרות   הנתונים  

 הדוח הכלכלי. 

 בכבוד רב, 

 

דלויט ייעוץ וטכנולוגיות בע"מ 

קבלת כלל    מיוםבודה  ימי ע  60  אנו נדרשים לצור הדסה במסגרת תכולת העבודה שהוזמנה ,  

הגשת  מועד  תאם את  ל יש    ,אםבהת  ,ם לצורכי המשימהתוהתאמ   םבחינת,  הנדרשים מהמועצה האזורית מטה יהודהוההבהרות  הנתונים  

הדוח הכלכלי. 


