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 202209/12/תאריך  שנימיום  52ישיבת ועד מספר 

. הודיעו ברגע האחרון שלא יוכלו להשתתף בישיבהוארבעה חברי ועד  מאחרישיבת הועד נדחתה בשעה 

ע"פ נוהל משרד הפנים אם לא קיים קוורום לקיום הישיבה יש להמתין שעה ובחלוף השעה ניתן לקיים 

 ישיבת ועד בתנאי שיהיו נוכחים שליש מחברי הוועד. 

 התקיימה הצבעה לאישור הפרוטוקול -51פרוטוקול ישיבת ועד *

 כל הנוכחים הצביעו לאישורוהצבעה: 

 . הפרוטוקולהוחלט פה אחד לאישור החלטה: 

 -עדכונים מאת יו"ר ועד יאיר קמייסקי

התקיים דיון בשבוע שעבר בבית המשפט  -375עתירה מנהלית נגד תוכנית המע"ר לשיקוע כביש * 

התארגנות התושבים.  –חפץ עו"ד הישוב, אמיר זוהר עו"ד של העמותה ועו"ד יעל המחוזי. בהשתתפות ענר 

פסק דין קבע כי העתירה נדחית. אך ועד נקבע כי ועד צור הדסה שותף לעתירה הארצית יחד עם המועצה. 

צור הדסה יהיה שותף כמשיב לעתירה בוועדה הארצית של המועצה האזורית מטה יהודה ואם מסיבה 

 .כלשהיא לא ישמעו טענותינו נוכל לעתור מחדש שוב בבית המשפט המחוזי

 4בנושא שלביות התכנון ל יתקיים דיון פנימי סגור  3.10.22בתאריך  -ועדה מחוזית לתכנון ולבניה*

נושא של תחבורה ופתרון ביוב אלא , מקב"ט, מע"ר ושכונה ג'. 2השכנות העתידיות של צור הדסה: סנסן ב'

 שני נושאים בהן תדון הוועדה. 

. לאחר םלמשרדו של עו"ד שרגא המסמכים הרלוונטייחוזה נחתם. הועברו   -משרד עוד אליעד שרגא* 

יחה שהתקיימה היום עם עורכי הדין, נטען כי לוחות הזמנים שניתנו לא סבירים אילו לא היו מתקיימות ש

 בחירות ולכן רואים עילה שניתן להניע עבודה ולתקוף.

 סוכם: כל ההתנהלות והתכתובות מול גורמים ממשלתיים יתבצעו דרכם. 

עצמאות לא בכל מחר. דרישה לעצמאות עם  – לא "לשפוך את התינוק עם המים" חברת ועד עירית:לדברי 

 השלמת הפערים. 

 לדברי חברת ועד מירב: מבקשת להיות מעורבת בתהליך עם משרד עו"ד אליעד שרגא. 

מוש מועצה אזורית מטה יהודה מקבלת החלטות מעלינו, לא מתייעצת עם הישוב בשי -מענק ישוב גדול *

, כי על 2021כספי מענק ישוב גדול. וזאת בניגוד להחלטת משרד הפנים אשר כתבה במכתבה בדצמבר 

 המועצה להתייעץ עם הישוב ולהעביר את ההחלטות למשרד הפנים. 

לאור קבלת מסמך שהתקבל מהמפרק מתוקצבים שני בתי ספר  -היטלי השבחה בגין בנייה והרחבת בתים

 נן ביה"ס אחד. בשכונת סנסן. בפועל מתוכ

איחולי שנה טובה ועדכונים בנושא עצמאות צור הדסה. הצגת נתונים בפן  19.9 -זום תושבים יתקיים ב

כינוס הנהגות ההורים בכל שכבות מוסדות החינוך  -התקציבי ע"י חברת דלויט. בנושא חינוך בפן העתידי

 ספטמבר" .  אחרי החגים הכנת שנת הלימודים לשנה הבאה. "מתכוננים בנובמבר ל

. חברי ועד 17:00בשעה  14.9.22ביום רביעי  -פגישה עם ח"כ אלכס קושניר, יו"ר ועדת כספים *

 אשר מעוניינים להצטרף יעבירו פרטים למיטל. 
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 עדכוני שחר מחר, מנכ"ל הישוב

  .גני משחקים דפנה וכלנית בשכונה הוותיקה בתהליך הנעה 

  בנות שירות לאומי, החייאה של התקנים למוסדות חינוך. יצירת גרעין צור הדסה לעשייה חברתית

 קהילתית. 

  עת לעשות נחתם חוזה. עמותה שנותנת מענה לבעלי צרכים מיוחדים בשיתוף עם תלמידי בתי

 הספר התיכוניים כחלק מפעילות בלתי פורמלית. 

  .פלוגת חיילים, משרד הביטחון נמצא בהסדרה של חיבור מים וחשמל לתשתיות 

 התקיימו מגוון רחב של פעילויות לגילאים וחתכים שונים. בתהליך בדיקה מה  -סיכום אירועי קיץ

 מתאים יותר/ פחות לתושבים. פארק צור הדסה הפך למקום שאפשר לייצר אירועי ערב. 

 קשר עם הקהילות. הערכות לקראת החגים תפילות ו 

 ניקוי מרזבים ופתחי ניקוז.  -תחילת הערכות לקראת סתיו חורף 

 יש לתזכר את המועצה בקיפול צליות בגני הילדים. 

 

  2021צגת טבלת תקציבי תב"ר לשנת ה

 תקציב בלתי רגיל ורב שנתי.  -. תב"רהצגת טבלת התב"רים ע"י שחר

שחברי ועד יעדו מלפני שנה/ שנתיים. ניתן לנייד לפרויקטים  יבחשבון בנק ייעודנמצאים הכספים 

 מסעיף אחד לסעיף אחר. תב"ר תקציב

בחלק מהסעיפים קיים יתרות לא מבוטלות ומצד שני יש צורך בתקצוב מימון פעולות חשובות 

 נוספות. 

מימון כל תהליכי העצמאות: דלויט, קבינט, משרד עו"ד  -הדסה צורהקמת תב"ר עצמאות  .1

 . אלעד שרגא ועוד

התקבלה  2021במהלך שנת  - עובדי שירות התעסוקהעבור  מס שכר מימון תשלומי .2

 ₪אלף  168 -דרישה ממחלקת ניכויים ארצית של מס' הכנסה תשלום על הפרשי מס' שכר כ

 עבור הפועלים הפלסטינאים שלא נדרשו לשלם עד כה. 

. ₪אלף  012 -חברת הראל העלתה באופן דרמטי את עלות הביטוח ב -פוליסת ביטוח ישוב .3

לאחר בדיקות שעשינו מול חברות אחרות התברר שאכן יש עליה דרמטית בעלויות בגין 

 תביעות. 

אה משנת עבור תגבור הניקיון וגם עקב יצי יש צורך בתוספת תקציב -גינון, ניקיון ותחזוקה .4

 שמיטה. 

ירות, תב"ר סעיפים שבהם מוצע לנייד תקציבים הם בעיקר: תב"ר בתי הכנסת, תב"ר הרחבת מזכ

 רכישת רכב ביטחון ופיתוח רח' יסמין. 

 מומלץ להשתמש בתב"ר פיתוח של המועצה.  -תאורה ברח' יסמין 

 את ניוד כספים.  ו: כל חברי הוועד אישורהצבעה

התקבלה החלטה של כל חברי הוועד הנוכחים להעביר תקציבי תב"ר שלא מומשו לתברים 

 החדשים. 

 2023הנחות יסוד לבניית תקציב ישיבה הבאה תעסוק בעיקר 

 לסיכמה מיטל ברא תמה הישיבה,
 

 בברכה, 

 יאיר קמייסקי, יו"ר 

 ועד צור הדסה
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