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 202211/21/תאריך  שלישימיום  45ישיבת ועד מספר 

בטענה שלא התקבלו  52,53אישור פרוטוקולים בהעלאה לפתח את הישיבה  ,יאיר קמייסקיהוועד יו"ר 

הוועד, התקבלה החלטה עקרונית של חברי  ואי הסכמה לאחר הערות -51הערות. פרוטוקול ישיבת ועד 

)קטע זה נמצא : "לבחון את ההקלטה מול הפרוטוקול ולתקן את מה שלא בסדר". 53בישיבת ועד מס' 

 עד הסוף(. 12:40בדקות:  53בהקלטת ישיבת ועד 

 

משקפים  אינםמתנגדים לאישור הפרוטוקולים בטענה שהפרוטוקולים  :מירב, אתי ותומרחברי ועד 

  ומוזכרות בהם אמירות שלא נאמרו.אמת. 

 נשלחהכי  עדכנוכמו כן . הווטסאפבקבוצת ו הערות לתיקון הפרוטוקולים במייל נשלחוטענו ש ,בנוסף

 למבקר המועצה. בנושא פנייה 

 

 : זמיר מירבחברת הוועד 

בנוסף נכתב והיו חלק מהוועדה לבחירת עו"ד  ,ועד מירב ואיילהותב שחברי כהועד , יו"ר 51פרוטוקול 

  על עו"ד אליעד שרגא.באופן שקרי שהמליצו 

מירב הסבה את תשומת ליבם של יאיר  ,עו"ד שרגא, בעקבות בעיה משפטיתב לפני הבחירה לדבריה,

 עשיית המכרז.  עצם עיה עםבוהייתה  המשפט העליוןשניתנה בבית ור פסיקה לאושחר 

שלא יהיו חלק הודיעו ו ומהבחירה חלק מהוועדה הם ביקשו לא לקחת עו"ד הינם  ואייל שמירבמאחר 

 מהוועדה. 

חלק  ו. בפועל לא היואף בחרו והמליצות זאת יאיר כתב באופן שקרי כי מירב ואייל היו בוועדה למר

 מהוועדה. 

 

 -בנושא – 51בתיקון פרוטוקול לא מדויק הוסיף חלק יאיר  לבצע את התיקוניםלאחר שמירב ביקשה 

כיון כי הבעיה במינוי נובעת מטענו וכמה מחברי ועד בעוד מירב .עידו ברום )שידוס( בחירת חבר ועד,

לטענתה של מירב, יו"ר  .הוא צריך לספק חו"ד משפטית ממשרד החינוך ככל הנראהוובד הוראה עהוא ש

לא לדבריה . שהבעיה היא אישית פוליטיתשמי שקורא את הפרוטוקול חושב  כך הוועד סיכם את הדברים

מתקנים פרוטוקול במיוחד בשבילו  "כנקמה"יכול להיות שחבר ועד מבקש לתקן פרוטוקול ובתשובה לזה 

עדכנה את מבקר המועצה.  בצורה לא נכונה. מבחינתה זה הוצאת דיבה ולכן  שאמרומציגים את הדברים 

 דת על כך שהפרוטוקול יוסר מהאתר. עומ

. לפי האינטרס של יו"רות דברים אחרים שהם פועלים ן לשנות, לייפות את הפרוטוקולים או לעשאי

אם מתמללת, זה לא נכון ולא אתי.  מזכירת הועד -לא אמור לתקן את מה שמיטל לדבריה של מירב, יו"ר

סומכים עליה ונקבל את חברי הועד של מיטל לכתוב תקצירים ו תפקידה מילה במילה לא ניתן לתמלל

 סוכם על ידה.הפרוטוקול כפי ש

שחר המנכ"ל, בישיבה נאמרו דברים ל יחס חברי הועדאי דיוקים והמצאת דברים בנושא בנוסף היו 

 ברשתות החברתיות. שהתקיים מכבד נכתב על שיח לא  לובפרוטוקום, יכללי

 

בהמשך להחלטת ועד קודמת הונע הליך מקצועי של ": נכתב ,מקורי 51פרוטוקול : קמייסקי  לדברי יאיר

בחירת עו"ד לתהליך של העתירה מנהלית/בג"צ. הוקם צוות מצומצם הכולל שני עו"ד שבוועד אייל ומירב, יו"ר 

הוועד ומנכ"ל הועד. בוצע אפיון העבודה ומשקולות לבחירת הזוכה. ההליך החוקי שנבחר הוא הצעות מחיר. נשלחו 

הצעות לבחירת הגוף הזוכה. הוקם בהמלצת אייל ומירב  3משרדים שהומלצו, התקבלו  5-יר ללבקשות להצעות מח

, מנהל רכש ומנהלת הכספים ( ואליהם הצטרף יו"ר הוועד. כל מהם שלושה עובדי הועד )מנכ"לאנשים  4צוות של 

 . "החומרים והפרוטוקולים בנדון הועברו לחברי הועד

 

 מס' תיקונים. יצעוב הוא הקשיב שוב להקלטהשל חברי הוועד  התיקון לאחר בקשות

 

בהמשך להחלטת ועד קודמת הונע הליך מקצועי של בחירת עו"ד לתהליך של ": נכתבהמתוקן  51פרוטוקול ב

העתירה מנהלית/בג"צ. הוקם צוות מצומצם הכולל שני עו"ד שבוועד אייל ומירב, יו"ר הוועד ומנכ"ל הועד. בוצע 

about:blank
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אפיון העבודה ומשקולות לבחירת הזוכה. ההליך החוקי שנבחר הוא הצעות מחיר. נשלחו לבקשות להצעות מחיר 

בשלב זה הודיעו אייל ומירב , שבגין פסק דין הצעות לבחירת הגוף הזוכה.  3משרדים שהומלצו, התקבלו  5-ל

וממליצים להקים   עילותםעבורם הם לא ימשיכו את פ  של בג"ץ שפורסם לאחרונה ויוצר בעיה משפטית

הורכב משלושה עובדי ש  הוקם צוות בחירה  אחר שיעשה את הבחירה עצמה על פי משקולות שנקבעו.  צוות

בנדון   וקולים, מנהל רכש ומנהלת הכספים ( ואליהם הצטרף יו"ר הוועד. כל החומרים והפרוטהועד ) מנכ"ל

 עת משפטית של יועץ הוועד, עו"ד ענר לתהליך כולו.. יש לציין שבידי הוועד חוות ד"הועברו לחברי הועד

 

המתוקן  51אם יתברר שלא אמרה את הנכתב בפרוטוקול ממירב ההתנצלות  לקבליאיר מבקש 

 ( 40:30-39:20  ) קטע זה נמצא בהקלטה בין דקות המתייחס לנושא בחירת חבר ועד.

 משלוש סיבות לטענתה :  בעידו ברוםרב זמיר שאסור לבחור לקראת סיום הדיון הודיע חברת ועד מי

 ידוע שיו"ר הועד מעונין לבחור עת עידו על מנת שזה ישמש כיו"ר ועד בהמשך .1

 עידו הודיע שהוא מעוניין לרוץ לראשות המועצה  .2

     עידו הגיש את עצמו לתפקיד עבודה במועצה  .3

          

 יו"ר הועד דחה בתוקף רכילות זו. 

      

 

  2023תקציב 

 

עותק מודפס בישיבה. מנכ"ל  .חולקטיוטת התקציב נשלחה במייל מבעוד מועד : הישוב שחר מור מנכ"ל

 .קודמות שנים מודל י"עפ נבנה תקציבה .2023שנת ל הוועד תקציב את הציג , הישוב

  תקציב שוטף. מוכן  מים וביוב ,ביטחוןתקציב בנוי משלושה סלים סגורים: ה

 מנכ"ל הישוב עבר על כל סעיפי התקציב והסביר ממה מורכב כל סעיף. 

 היטל ביטחון :

 55.התקבלה החלטת ועד לפני מס' שנים, שמס' הביטחון לא יעלה מעל  -היטל ביטחון ₪ .

, ע"פ חוק העזר יש להצמיד את תעריף ההיטל בהצמדה למדד ביקורת שנעשתה במועצהבעקבות 

 .  ₪ 5.75ולכן התעריף יעמוד על  ואר בכל שנהבתוספת הקבועה בראשון לינ

 למעט הנחות  2023כל ההנחות שניתנו בהיטל הביטחון יבוטלו החל מהראשון בינואר  -הנחות

 (. תקנות הנחה בארנונה לפי חוק עזר לשמירה. 8)א( ) 2מבחן הכנסה לפי תקנה 

 

 : בנושא תקציב לדיון נושאים 3שחר הציג 

 תרבות וקהילה 

  ןניקיותגבור 

 העלאה בשכר העובדים 

 

ולבדוק  מחדש ומבקשים לבחון באופן מיוחד בנושא הניקיון כי יש לטפלחברי הוועד  קיימת הסכמה בין 

  למיקור חוץ.א את הניקיון להוציאפשרות 

חוה"מ פסח וסוכות ולקבל תוכנית עבודה מבקשים לשים דגש על פעילויות במהלך  -לנושא תרבות

 .כללית

 

 על המועצה להחליט אם לתת את המענק. ממשרד הפנים,  למועצה מועברמענק ישוב גדול 

 מועצת מטה יהודה לא העבירה את המענק כפי שהובטח לצור הדסה.

 חברי הוועד מבקשים לקבוע פגישה בנושא זה. 

 

 לדברי אייל: יש להתייעץ עם היועץ המשפטי מה ניתן לעשות באופן חוקי. 
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 .הוצעה הצעה בנושא התקציב. רוב התקציב נעוללדברי משה מלול, יו"ר ועדת ביקורת: 

בשל הזמן הקצר לא ניתן לעשות דיון  לבחון תוך כדי תנועה,מהתקציב החופשי יש לעשות תהליך טכני ו

ולהיכנס  2022כתקציב המשכי של שנת  2023תקציב לשנת הלאשר את  של משה:מעמיק, ולכן הצעתו 

 מיד להליך בחינה של התקציב כדי לשנות ליעדים שיבחרו. 

 

חברי הוועד לא קיבלו את הצעתו של משה מלול ועומדים על כך שיתקיים דיון נוסף על סעיפי התקציב 

 ורק לאחר השלמת ההליך יאשרו את התקציב. 

 

חברי הוועד ביקשו משחר אורכה של חודשיים להגשת התקציב. צה מהמועש לבקשת מירב: יש לבק

 להביא הצעה נוספת חלופה לניקיון.  

 

 28.11.2022הוחלט לקיים המשך דיון מצומצם בספריה בנושא תקציב ביום שני הבא בתאריך 

 

 .לסיכמה מיטל ברא תמה הישיבה,

 

 

 

 

 
 בברכה, 

 יאיר קמייסקי, יו"ר 

 ועד צור הדסה

about:blank

