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 20227/019/תאריך  לישימיום ש 49ישיבת ועד מספר 

 בעדכונים על תהליך העצמאות. פתח את הישיבה  יאיר קמייסקייו"ר 

  הוא  ממטה יהודהיעד ההיפרדות של צור הדסה השרה איילת שקד,  שעליו חתומה לפי המסמך 

הוחלט במשרד הפנים פוליטי ) מועצה ואחרים (על שרת  הפנים לחץ . בעקבת 2023אפריל 

וכפי הנראה בשל מועד סגירת פנקסי הבוחרים לרשויות  2022לוח הזמנים לאוגוסט  להקדים את 

. בעקבות לחץ שלנו החליטו במשרד הפנים  להאריך את  31.10.2022 ב 2023מקומיות של 

 . 24.10.2022 המועד ל

 בנוסף יש להכין משרד האוצר. לפנות למשרד ראש הממשלה ולינו לעשות הכל כדי להרוויח זמן. ע

 ב את התהליך. עתירה מנהלית ולעכ

  יו"ר הועד ביקש מכל חברי הועד להביע ולהציע מה על פי דעתם יש לעשות 

לנצל את המומנטום עקב לוחות הזמנים שהשתנו, היחסים עם משרד הפנים והנתונים. יש להציב  עירית: יש

 . םאקטיבייתאריך יעד ולהיות 

 לבדוק מה הוא מוכן לתת לטובת הישוב צור הדסה. לדבר עם ראש המועצה ניב ויזל מציע תומר:  

שלום: החוזה מול חברת דלויט נחתם בתחילת חודש יוני. לאחר שיחה שהתקיימה היום עם חברת דלויט 

 לאחר מכתב שהתקבל ממשרדמיליון.  4.5-8ולאחר קבלת חלק מהנתונים ניתן לראות מגמה של גירעון בין 

 את הנתונים שהמועצה גוררת רגלים  ולא מעבירה למרות וזאת  גוררים רגלים"  שועדהפנים ובו נאמר "

, עלינו לשנות את הגישה מול משרד הפנים ולהתנהל בצורה אגרסיבית. יש לנעוץ תאריך רק הנדרשים 

כל להרוויח מסכים עם מה שנאמר ע"י תומר: לדבר עם ראש המועצה אולי נו לאחר קבלת כל הנתונים.

 משהו.  

מירב: בעת כניסתה לתפקיד היה לה ברור שזה עניין פוליטי. לכן פנתה ליועצת המשפטית של הממשלה 

. מתחילת הדרך דיברנו כל חברי ליועץ המשפטי של משרד האוצר גם בבקשה שתעצור הכל. בנוסף פנתה

דברים שלושה הוועד בקול אחד: עצמאות בתנאי של היתכנות כלכלית ועם זה צריך להילחם. לדעתה יש 

 שצריך לעשות: 

פנות למשרד הפנים במכתב תקיף ולהוריד את הסעיף של כמה נציגים יכולים להשתתף בפגישות. ל .1

פירוק הישוב ולכן הוא בוחר את אנשים שנוח לו משרד הפנים מנוגד אינטרסים ומבחינתו להגיע ל

איתם. בנוסף לשרת הפנים איילת שקד וראש המועצה ניב ויזל יש אינטרס משותף ומנוגד 

 לאינטרסים של צור הדסה.

גמים של ישובים אחרים: שערי תקווה ועתלית. יש לקחת את עתלית כדגם, מנהלים מאבק לבחון ד .2

ים עצמאות בתנאי שננהל את עצמנו באופן מקצועי לאחר קבלת יפה וגאוני. יש לדרוש ממשרד הפנ

 כל הנתונים ובניית שטחי מסחר.

מכיוון שזהו אירוע פוליטי יש לפנות לחברי כנסת משפיעים. לטענתה פנתה  -מבחינת משפטית .3

למספר חברי כנסת בליכוד. יש להכין עתירה מנהלית באמצע חודש אוגוסט, צריך עו"ד תקיף ללא 

 סנית.  גישה פיי

רק לאחר קבלת כל המסמכים החסרים נוכל לבחון  לוח הזמנים שהתקבל ע"י משרד הפנים לא מקובל.אייל: 

עד שלא יתקבלו הערבויות צור הדסה לא אל מול משרד הפנים, תאריך. מסכים שיש לפנות בצורה תקיפה 

תוכל לצאת לעצמאות. הבסיס לכל תהליך ההיפרדות הוא לדעת כמה כסף אנחנו צריכים להיתכנות כלכלית. 

כדי לנעוץ זמן אנו זקוקים למסמך גמור של דלויט שיכלול את כל הסכומים בדו"ח ולפיו אנחנו צריכים 

 לדרוש איך אנחנו מקבלים את הסכום. 
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עצמאות צור הדסה ולמרות שדרש הכנסת סעיף איתנות  לענייןבתקופת הקורונה  בישיבה שנערכה  יאיר:

ואפילו שהתהליך יתקיים שהנוסח שלו היה רך מדי להחלטה מכיוון  והתנגדבעד  יעלא הצבכלכלית להחלטה 

  בצורה הוגנת עם הישוב. 

בשיתוף פעולה, בשונה מצור הדסה .  עתלית  ה נעשהההתנתקות של עתלית מהמועצ שלומי מגנזי: תהליך

יש לבנות אגף בתוך המועצה שעיסוקו יהיה הוועד המקומי. דלויט עשו עבודה נפלאה והוציאו מסמך נהדר. 

חלקות  -צריכים להכין את המסמך הסופי לבדוק מול הוועדה המחוזית ולהתייחס לכל התוכניות העתידיות

שלא ניתן לצאת למסע ללא משרד הפנים, המועצה וצור הדסה יחד עם זאת  מציין שטח ומגרשים עתידיים.

עלינו להיפגש עם גורמים ממשלתיים כגון: משרד האוצר, משרד הפנים, משרד החינוך ומשרד השיכון 

לנובמבר  26 -שלומי מציג מסמך שכתב ב תושבים. 25,000ולבדוק איך בונים עיר לתוך תוכנית עבודה של 

להקמת המועצה המקומית בפועל נדרש לגבש ולקיים הסדר משק סגור באמצעות גביית  לרות יוסף: עד

 ארנונה מלאה והספקת שירותים עצמאיים כמעט מלאה למעט: חינוך ורווחה.

לדעתו יש שתי אילון: מסכים עם הרבה מאוד דברים שנאמרו, מסכים עם מירב שצריך עו"ד תוקפני. 

גרפית או בית משפט. לכן היות ומשרד הפנים מבזבז את הזמן ולא עוזר אפשרויות לכיסוי תקציב: ועדה גיאו

 ודואג לצור הדסה יש להכין עתירה מנהלית שתוכרע רק בבית משפט.

דותן: יש לבנות אסטרטגיה ולוחות זמנים ולבנות טיוטה ע"פ הדו"ח של עתלית. הגיע הזמן להכין תוכנית 

 פעולה. 

ברורה ותקיפה מול משרד הפנים. מסתמן קול אחיד ודי ברור  אמיר: מרגיש שרוב חברי הוועד בגישה

 .   םשאנחנו צריכים להיות יותר מיליטנטי

 תוכניות פעולה: 

 .מענה תקיף למשרד הפנים 

 .בחירת צוות מצומצם 

 חברי ועד ימליצו . הממשלתיים שינהל את ההתכתבויות מול הגופים -לשכור עו"ד מקצועי ותקיף

 על משרדים מתאימים 

 יש לעבוד בשיתוף פעולה: טההחל

 : סוכם

 ויהיה תשתית להליך המשפטי.  כל מכתב יצא מעו"ד שיבחר .1

 לנסח מכתב תשובה קצר למשרד הפנים.  .2

 החלטה עקרונית כיוון של עתירה מנהלית מול משרד הפנים והמועצה.  -המלצה של עו"ד .3

 ניב ויזל-פגישה עם ראש המועצהבחון ל .4

 בלא חתימה של השרה 31.10.2022היעד לעבור את תאריך 

 ל שחר חייב להיות נוכח. "בישיבות מקצועיות המנכ

 

 סיכמה מיטל בראל תמה הישיבה,
 

_______________________________________________________________ 
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