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        ....במרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טוב
  

                ::::חסרוחסרוחסרוחסרו                        נכחונכחונכחונכחו
�  גבעת ישעיהו  ברק כ�    ראש המועצה  משה דדו
  גפ�  דוד כה�    כריהז  יוסי משה
  זנוח  שלומי סעדו�    ה"נתיב הל  נימי יפה

�  לוזית  מיכאל ביטו�    אביעזר  גוטריימ� אלחנ
�  מבוא ביתר  ששו� סיידו#    אב� ספיר  ראוב� שמעו

�  נוה איל�  עזי טלר    אדרת  יעיש דדו
  נוה מיכאל  הרשיש אבי    אורה  יגאל אבדר

  נחשו�  חוה שפיר    אשתאול  אריה עובדיה
  נט#  ניסי$ גדסי    בית זית  ל נרדיגבריא

  עגור  מו'אברה$ ג    בית מאיר  כה� מקסי$
  עי� נקובה  מוחמד עוודאלה    בית נקופה  ד זהר שדה"עו

  צפרירי$  חי חדד    בקוע  ישראל אלוני
  רמת רחל  דוד דרומלובי�    בר גיורא  דוד בוזגלו

�  שדות מיכה  אביגדור כה�    גבעת יערי$  יהודה ב� אהרו
�  שריגי$  יהושע בובי    זוגי  מוטי ח

�  תירוש  דוד גבאי    הראל  אבי פליישמ
�        טל שחר  מיקי פרנקובי

          ::::משתתפי$משתתפי$משתתפי$משתתפי$    יד השמונה  יוס# בר דוד
  מנהל אג# חברה ונוער  פיני תור�    ישעי  אלו� ורדי

  נוער' מנהל מח  ער� אוחנה    כסלו�  שלו$ בוקובזה
  תרבות' מנהלת מח  יוכי פחימה    כפר אוריה  כפרי גל

  תיירות' מנהל מח  משה סויסה    מוצא  עלית  אוב� צמחר
  מנהלת אג# רווחה  דפנה אשתר    מחסיה  חיי$ בוזגלו
  ד"עו  ורד כה�    מטע  דדו� נפתלי

  ס"קב  עמוס רחמי$    מסילת ציו�  רו� דוד
  מנהלת אג# חינו�  שרונה בר נס    מעלה חמישה  יובל לוי

  משפטיהיוע� ה  ד"עו, פינחס קוב�    נוה שלו$  איאס שביטה
  רכז קיבוצי$  סיו� טופול    נחושה  קורש רחמי$
  רכז אזור  לירו�    נח$  שמאי ולני

  ר ועד העובדי$"יו  משה דוד    נס הרי$  גדליה נוריאל
  פניות הציבור  גילה כה�    עי� רפה  ת ברהו$'בהג

�        עמינדב  משה מזו
          ::::קהלקהלקהלקהל    צובה  שמואל שני
  בקיצורעור� עיתו�   יובל רובי�    צור הדסה  גבאי רמי
�  דוד שטר�                עיתו� בתמורה    צור הדסה  קאופמ� ד

' יעו� תקשורת ודוברות חב  אורי שלו      צלפו�   ישראל גבאי
  קו$ אנד סנס

        צרעה  דליה יונאית
          ::::רש$ פרוטוקולרש$ פרוטוקולרש$ פרוטוקולרש$ פרוטוקול    קרית ענבי$  זיוה גל

  מזכיר המועצה  רענ� אהרונסו�    רמת רזיאל  אלעמי אמיר
    שואבה  אליה ענת
    שורש  בראל ר$

נחמיה יוס# 
  אברה$

    תעוז

    תרו$  עזריאל צדוק
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        ישובישובישובישוב        משתתפי$ בני נוער משתתפי$ בני נוער משתתפי$ בני נוער משתתפי$ בני נוער 

  נס הרי$  הילה יתח
�  אביעזר  מעיי� אהרו

  אב� ספיר  טל גורני
  אורה  תמר גרתי
�  אשתאול  מיתר כה
  בקוע  דוד אלוני
  בר גיורא  נוי סויסה

  גבעת יערי$  שגיב ברקאי
  רי$גבעת יע  גל גבע
  גבעת ישעיהו  הסי'נוע$ ג

  גפ�  סתיו בוחבוט
  זנוח  סתיו רז

  טל שחר  דניאל שבו
�  טל שחר  עד� כ

  כסלו�  נאור גואטה
  ר"מבוא בית  מת� יששכר

  מוצא עילית  שי ולרו
  מטע  עופר יצחקי

  מטע  שגיא אלקיי$
  מסילת ציו�  נריה שמיר

  מסילת ציו�  שי סדובסקי
  נחושה  יהודה הנדל

  נח$  וסירד� עמ
�  ור'עג  שח# כ

  עי� נקובה  אמירה גני$
  עי� ראפה  סאאד ברהו$
  צור הדסה  תמיר זבורו#

�  צור הדסה  ספיר תור
  צפרירי$  אור פרל

  רוגלית  ליבנת דוד
  רמת רזיאל  יעל אבשלו$
  שדות מיכה  אור שטרית
  שואבה  אור אליה

  תעוז  רו� אליאס 
  תרו$  רו� רפאלי

  
  

        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .ר"הודעות יו .1

 .30.5.10ל משרד התחבורה "סיכו$ פגישה סמנכ 1.1

 3.6.10דיווח סיור בוגי יעלו� המשנה לראש הממשלה   1.2

 .עדכו� תוכנית אסטרטגית לחינו�  1.3

  . קורס קאופרציה–עדכו� נסיעה לסיבליה   1.4
  . עדכו�–מנהרת הרכבת   1.5

  .רמת רחל/ועדת גבולות בית שמש  1.6  
  .עדכו� תקציבי ישובי$  1.7  

  

  .12.5.2010 המועצה מתארי� מליאתאישור פרוטוקול  .2
  
  .שינוי ארגוני יד חרי#  .3
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        ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר        ....4444

   2010 בדק בית 3835ר "תב  4.1

 תקציב מעודכן עדכון תקציב מקור מימון

  4,000,000 0 4,000,000 מלוות מבנקים

  1,910,000 1,910,000 0  משרד החינוך

  5,910,000 1,910,000 0 כ תקציב"סה

  
  ר מרכיבי בטחו� אורה"תב  4.2

  תקציב מעודכן    עדכון    תקציב    מקור מימון  

   ₪ 138,649   - 11,351   150,000    משרד הבטחון  

      138,649₪   - 11,351  150,000    ה תקציב"ס  
  

  . משרד החינו�. - 1,065,000 –ר מבני חינו� "תב  4.3
  

 ר למחזור ואיכות הסביבה"תב  4.4

  
  :וי מי$ עי� נקובה עי� רפהשיקו$ רשת ק  .5

    
  השתתפות  - 115,000השתתפות המועצה ,  -230,000 –בקשה לעי� נקובה   
  .  -115,000מימי מבואות ירושלי$   
    
    השתתפות  - 175,000השתתפות המועצה ,  -350,000 –בקשה לעי� רפה   
  .  -175,000ימי מבואות ירושלי$   

  
  .ב" מצ–עדכוני תקציב   .6
  

  . I רבעו� 2010ח רבעוני לשנת " דואישור  .7
  
  . מבוא ביתר.רוני דה� ,  גפ�. נורית יפרח –ועדת חינו� :  מינוי ועדות  .8

  . גפ�. נורית יפרח –         ועדת איכות הסביבה     
  .יהודה חדד,ד ורד כה�"עו, פיני תור�, מתי קליגר–ועדת מלגות       

  
  : 2010 אישור היטל מיסי$ ותקציבי$ לישובי$ לשנת  .9

 (*)(*)(*)(*)ר ר ר ר """"מגורי$ לממגורי$ לממגורי$ לממגורי$ למ        ס� התקציב ס� התקציב ס� התקציב ס� התקציב  הישובהישובהישובהישוב ''''מסמסמסמס                            

 6.75 180,000 נוה מיכאל 1

 6.19 196,000  זנוח 2

 6.19 180,000 צפרירי$ 3

 6.19 200,000 בקוע 4

 8.71 258,200 מבוא ביתר 5

 6.75 134,000 יד השמונה 6

7 � 11.02 595,000 נחשו

       8  6.3 257,000 באעי� נקו                    

 11.42 2,322,141  מוצא עילית        9

     

10101010....        �        ....16.6.1016.6.1016.6.1016.6.10חילופי שלטון נוער חילופי שלטון נוער חילופי שלטון נוער חילופי שלטון נוער מליאה מליאה מליאה מליאה         : : : : נושא עיקרי לדיו�נושא עיקרי לדיו�נושא עיקרי לדיו�נושא עיקרי לדיו
  

  ).קומונה שנייה(נוס# קליטת גרעי� עודד   .11
  

  .הגברת פעילות תנועת הנוער  .12
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  .שיתו# הנוער בתהליכי קבלת החלטות  .13
  

  .ההצדעה למנהיגות הצעיר  .14
  

  ).י$"קידו$ נוער ומדצ(מצטייני$ מחוזיי$   .15
  

        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111
        

 ....30.5.1030.5.1030.5.1030.5.10ל משרד התחבורה ל משרד התחבורה ל משרד התחבורה ל משרד התחבורה """"סיכו$ פגישה סמנכסיכו$ פגישה סמנכסיכו$ פגישה סמנכסיכו$ פגישה סמנכ        1.11.11.11.1

� 2,000,000קבלנו תקציב , ל משרד התחבורה זוכמ�" ע$ סמנכ30.5.10 .נפגשתי ב   :משה דדו
יתחילו לעבוד  ישובי$ ש8 .אושרו כניסות ל, כביש גישה לבית ספר הר טוב- 

 היא סוכ$ שנוכיח שהצומת,  רמזור בכניסה למועצה38כביש , באוקטובר
  .בס� הכל ישיבה טובה.  מתחילי$ לעבוד בחודש הבא– 10כביש , בעיתית

        
        3.6.103.6.103.6.103.6.10דיווח סיור בוגי יעלו� המשנה לראש הממשלה דיווח סיור בוגי יעלו� המשנה לראש הממשלה דיווח סיור בוגי יעלו� המשנה לראש הממשלה דיווח סיור בוגי יעלו� המשנה לראש הממשלה         1.21.21.21.2
�נושא , מול המינהל נושאי$ חשובי$ גיוס וסיוע 3 העמדנו 3.6.10 .ביקר אצלנו ב   :משה דדו

�, גפ�, תירוש, סיירנו בקו התפר, הסברנו את המשמעויות, והמגזר הערבי, בטחו
הרעיו� הוא להביא שרי הממשלה . מבקשי$ דרכו להבעיר החלטות ברמת מדינה

הוא נפע$ , מראה עיניי$ טוב מכל דבר אחר ה$ רואי$ את החובה שלנו, למועצה
  .  מהאדמות שלנו פעילות98% .מכ� ש

  
 0מגיל   יש עזובה ,  עלתה סוגיית החינו� לגיל הר� במגזר הערבי–מגזר ערבי   
  . לא נכללו במסגרת פרוייקט שיקו$ שכונות, 5ד ע  

        
        ....עדכו� תוכנית אסטרטגית לחינו�עדכו� תוכנית אסטרטגית לחינו�עדכו� תוכנית אסטרטגית לחינו�עדכו� תוכנית אסטרטגית לחינו�        1.31.31.31.3
�בטווח של , החלטנו לשת# את הציבור, מפגשי$' היו לנו מס, נקבל עדכו� בסמינר  : משה דדו

הציבור יהיה כל בית אב במטה יהודה לתושבי$ ששבועות יצא מכתב ל' מס
נמשי� לקיי$ מפגשי$ ,  קבוצות לאחר הכנס של המרחב החינוכי6 הוקמו , שות#

ישובי$ , גדילת אוכלוסייה, נעשה ניתוח דמוגרפי ותכנוני לעשור הבא, חינוכיי$
יש , יש לנו צוות אסטרטגי שמכיני$ את הנתוני$, מזדקני$ כל המשתמע מהתוצר

אנו מנסי$ לעשות פילוח ,  בתי ספר460 . תלמידי$ שלומדי$ ב8400לנו 
ופילוח בתי , בקשתי לקבל פילוח של האוכלוסייה בכל ישובי המועצה. בישובי$

  .2011לקחנו פרק זמ� עד פברואר . ר איציק כה�"התוכנית מלווה על ידי ד. הספר
        

        .... קורס קאופרציה קורס קאופרציה קורס קאופרציה קורס קאופרציה––––עדכו� נסיעה לסיבליה עדכו� נסיעה לסיבליה עדכו� נסיעה לסיבליה עדכו� נסיעה לסיבליה         1.41.41.41.4
 איש ממטה יהודה לאזור 28, לשבוע ימי$,  יוצאת משלחת לסיבליה20.6.2010 .ב   :נימי יפה

התחברות של אנשי$ , תיירות, לפגוש קואפרטייבי$ שעובדי$ בתחו$ החקלאות
שה$ בעלי רעיו� משות# על מנת ליצור צורת עבודה שמתאימה לה$ יכולת 

ש מעל זה תופס תאוצה בעול$ י, מ"וברצו� שלה$ להיות בעלי$ ולא חברה בע
לנו יש , הרצו� שלנו לחזור מסיביליה ולנסות לקד$ במועצה,  מאוגדי800,000$

בסיס שעובד כבר כמה שני$ בפורומי$ וזה יכול לתת לנו אפשרות לקד$ 
יינני$ להקי$ כר$ ' מס, לדגומא קאופרטיב של כר$, מהלכי$ עסקיי$ טובי$

  .יש בכ� יתרונות רבי$ לאזור , משות#
        

        .... עדכו� עדכו� עדכו� עדכו�––––מנהרת הרכבת מנהרת הרכבת מנהרת הרכבת מנהרת הרכבת         1.51.51.51.5
�ולהתחיל תהלי� של  לקדוח יש כוונה, הרכבת שעוברת ממודיעי� לירושלי$  : משה דדו

מהמועצה ,  מדינת ישראל מוציאה משלחת לבדיקת המקדחה באיטליה.בנייה
, סווג חדש, צרי� לבדוק את משמעויות הארנונה,  נציגי$ של המועצה3יצאו 

  .צ"לגבי המחצבה הגשנו בג, מאדזו עבודה תעשייתית גדולה , פינוי עודפי קרקע
  
  :    פרוייקטי$ מרכזיי$ שיחוללו שינוי במטה יהודה5 .אנו נמצאי$ ב    
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 קו מי$ יוצא מחולדה עובר את שדות טל שחר מגיע –הקו החמישי לירושלי$ 

והשני , לאשתאול ומתפצל לאזור הלולי$ של אשתאול ויוצא בבית ספר עי� כר$
ומי שנוסע ליד קבר ד� יש כבר חפירות ,  החמישהלבריכות המורי$ באזור מעלה 

   אל# קוב אדמה תפלה400, שנעשו
  

 מסלולי$ לכל כיוו� 3 משער הגיא לירושלי$ אמורי$ להיפתח – 1' כביש מס
יש שטחי , לא מצרי� חציבה של חומר בשוליי$, הראיו� להרי$ את הכביש

בשטחי$ של , שהיערכות שאחד מה$ הוא בעייתי ליד בית ספר עי� נקובה החד
  .   חלקו יהיה מנהרה תחת עי� רפה עי� נקובה1כביש . בית נקופה וקרית ענבי$

  
יש לו חציבה להוריד גבעות ,  דו מסלולי משער הגיא עד בית גוברי�– 38כביש 

�  , ליד מסילת ציו
  

  . מיליו� קוב תפל1,200 –רכבת ישראל 
  
לכל , ל קוב חומר תפ2.3 שני$ האחרונות מטה יהודה הולכת לקלוט בי� 5 .ב

  .פרוייקט יש שטחי היערכות
  
        
        ....רמת רחלרמת רחלרמת רחלרמת רחל////ועדת גבולות בית שמשועדת גבולות בית שמשועדת גבולות בית שמשועדת גבולות בית שמש        1.61.61.61.6        

�לקראת סיו$ הכיוו� להעביר את שטח הדובדבני$ לירושלי$ , לגבי רמת רחל  :משה דדו
אתמול , הוכנו חלופות שעירית ירושלי$ לא מוכנה לקבל במקו$ הדובדבני$

 שאולי ש$ נצליח לייצר מציאות שרד הפני$מהתבקשתי לכתוב מכתב בהול ל
  .הועדה היא ממליצה ולא מחליטה

  
 דונ$ 3000ה שמטה יהודה הסכימה לתת  ההיסטורי–בית שמש מטה יהודה   

ה$ נשעני$ על , בית שמש עסוקה בבניה של מוסדות חינו� ובתי כנסת, בעבר
ניסינו להגיע להסכמות ע$ בית , בוני$ עיר ללא מקורות פרנסה, מטה יהודה

',  מאזור התעשיה הר טוב ב50%אנו רוצי$ להציע לבית שמש שיקבלו , שמש
אנחנו נל� למאבק משפטי בכל , חלנו משא ומת�הת, שבעברו היה משות# לנו

זה אומר שאנחנו נקלע למצב שאזור , יש העדפה לערי פיתוח, הכלי$ שיש
אצלנו הארנונה נמוכה ויהיו לכ� , התעשייה יהיה משות# לנו ולבית שמש

והודעתי שא$ בית שמש לא יבואו , אנו נאבק, השלכות לישובי המועצה
כל הויכוח התחיל ע$ בית שמש . בית שמשלהסכמות נל� למאבק משפטי ע$ 

הארנונה שלנו נמוכה , רצו מחצבות שלנו, כועדת הכנסות והמשי� לועדת גבולות
אנחנו רוצי$ ארנונה נמוכה לתעשייה על .  מבית שמש באזורי התעשייה40% .ב

  .מנת שיבואו לישובי$ שלנו
נו כפופי$ א. בועדת קרקעות שלנו נתחיל לגבש ונביא לדיו� אי� מתמודדי$  

הקימו ועדה שממליצה לשר , לקחו לראשי הרשויות את הסמכות, להחלטת השר
  .הקרקע תשאר שלנו ובית שמש יגבו את הארנונה. הפני$

  
 מבקשי$ לעבור ע$ כביש –וטלזסטו� , לגבי מבשרת ציו� מתקיימת מחר פגישה  
  .מנהרה לכיוו� יד השמונה על אדמות אבו קטיש  

        
        ....שובי$שובי$שובי$שובי$עדכו� תקציבי יעדכו� תקציבי יעדכו� תקציבי יעדכו� תקציבי י        1.71.71.71.7        

                                                                                � צו# לגבי רמתקיי$ פיקוח ובקרה . עדכו� תקציבי$ על פי בקשתו של מקסי$ כה
  .תקציבי ישובי$ בכלל זה מהלכי$ לצמצו$ גירעונות עד לכיסויי$ עד תו$    

        
        ....12.5.201012.5.201012.5.201012.5.2010אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�         ....2222
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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        ....####שינוי ארגוני יד חרישינוי ארגוני יד חרישינוי ארגוני יד חרישינוי ארגוני יד חרי        ....3333
� מחלקות ואגפי$ על מנת חני$רה ארגו� אנו בו.כחלק מה, שינוי ארגוני ביד חרי#   :משה דדו

שמנו לנו ליעד לחבר , המרכז ימשי� לפעול בהיק# גדול יותר, לשפר את השירות
 תלמידי$ שיוכלו להשתמש 1500,  בבוקר יסודי ותיכו�ספר הר טובה יאותו לבית

 הוק$ על ידי עמותת יד חרי# ומטה יהודה  המרכז, במרכז בשעות הבקר והערב
 תפקידי$ 2מנהל המוסד יהיה איש מקצוע שיבצע , הקמנו צוות מקצועי, הפעילה

 350 .ל- המועצה השקיעה מעל מיליו� וחצי  .ניהול המוסד ומגמת המוסיקה
   .תלמידי$

  
, לפתוח אותו כל ימות ושעות השבוע, המטרה להוזיל את מחירי יד חרי#   

  .ש יוצג בפני המליאההחדהמודל , מרכזי אומניות ליד כל בית ספר  קי$בהמש� נ
  

�ח הבדיקה לפני קבלת "משבח את הבדיקה להבנתו נכו� היה לראות את דו: אבי פליישמ
  .ההחלטה במליאה

  
  .ישנ$ אנשי$ מחו� למטה יהודה אשר משתתפי$ בחוגי$: אריה עובדיה

  
    טענה כי המידע לגבי המרכז אינו מגיע מעלה, ילדיה ג$ למדו ביד חרי#  : ענת אליה

  .באזור ההרלישובי$     
  

אמור להיות מרכז הפעילות של ,  לקיבו� יש אול$ גדול– אול$ המופעי$ בצרעהאול$ המופעי$ בצרעהאול$ המופעי$ בצרעהאול$ המופעי$ בצרעה
לאול$ יש הנהלה , אנחנו רוצי$ לעשות חוזה הפעלה שלנו ע$ האול$, המועצה

 צרעה הוא מתנהל על ידי קיבו�, ציבורית התושבי$ נהני$ ממופעי$ והצגות
בתקציבי$ האחרוני$ ועל פי הדוחות הכספיי$ האול$ גמר בגרעו� , לטוב ולרע
 �ח הקיבו� הודיע שהוא לא מוכ� לספוג את " אש300 .ח ל" אש50של בי
הקיבו� הודיע שהוא יסגור , ח בשנה" אש100 .המועצה מתקצבת ב, הגרעונות

  . בסו# החודש
  

ת המשא ומת� שהמועצה תקח על אצלנו ואני מוביל אאנחנו צריכי$ את האול$ 
, האול$ מושכר לבתי ספר שוני$ לפעילויות שונות, עצמה את ניהול האול$

ההסכ$ יובא להנהלה והמליאה , אולי בעתיד נפתח אותו לאול$ קולנוע
  . כשיסתיי$

  
האול$ יועבר למועצה בהסכ$ .  שני5$ח לטווח של " מש4מדובר בהשקעה של   

  .  שני24$ .ל
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  

        
        ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר        ....4444

            2010201020102010 בדק בית  בדק בית  בדק בית  בדק בית 3835383538353835ר ר ר ר """"תבתבתבתב        4.14.14.14.1

 תקציב מעודכן עדכון תקציב מקור מימון

  4,000,000 0 4,000,000 מלוות מבנקים

  1,910,000 1,910,000 0  משרד החינוך

  5,910,000 1,910,000 0 כ תקציב"סה

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  

  
  ר מרכיבי בטחו� אורה"תב  4.2

  תקציב מעודכן    עדכון    תקציב    מקור מימון  

   ₪ 138,649   - 11,351   150,000    משרד הבטחון  

      138,649₪   - 11,351  150,000    ה תקציב"ס  
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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        .... משרד החינו� משרד החינו� משרד החינו� משרד החינו�.... -  -  -  - 1,065,0001,065,0001,065,0001,065,000    ––––ר מבני חינו� ר מבני חינו� ר מבני חינו� ר מבני חינו� """"תבתבתבתב        4.34.34.34.3
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
 ר למחזור ואיכות הסביבהר למחזור ואיכות הסביבהר למחזור ואיכות הסביבהר למחזור ואיכות הסביבה""""תבתבתבתב        4.44.44.44.4        

ת מקומית לפעולות בתחו$ במוסדות החינו� ר נועד למטרות חינו� לקיימו"התב  : יוסי משה
  .הפעלת משאית לאיסו# וריסוק גז$, כמו כ� למטרת רכישת קומפוסטרי$

  
  . פינוי האשפה נתקל בבעיות:אריה עובדיה

  
המטמנה בשדות מיכה סגורה ונדרש לשנע את האשפה למקומות מרוחקי$   : יוסי משה

  .ולעיתי$ זה יוצר בעיות
  

�  .$ בישובי$ את מועדי פינוי הגז$נדרש לפרס  : יעיש דדו
  

כ תיער� תכנית ופרסו$ "בחודשיי$ הראשוני$ האיסו# יהיה מנקודות הריכוז וא  : יוסי משה
  .בישובי$

  
  משרד איכות הסביבה - 207,124
  השתתפות הרשות - 41,425
  פרוייקטור  - 51,781

  
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ::::שיקו$ רשת קוי מי$ עי� נקובה עי� רפהשיקו$ רשת קוי מי$ עי� נקובה עי� רפהשיקו$ רשת קוי מי$ עי� נקובה עי� רפהשיקו$ רשת קוי מי$ עי� נקובה עי� רפה        ....5555

 -  -  -  - 115,000115,000115,000115,000השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה , , , ,  - - - -230,000230,000230,000230,000    ––––לעי� נקובה לעי� נקובה לעי� נקובה לעי� נקובה הבקשה הבקשה הבקשה הבקשה         
        . . . .  - - - -115,000115,000115,000115,000השתתפות מימי מבואות ירושלי$ השתתפות מימי מבואות ירושלי$ השתתפות מימי מבואות ירושלי$ השתתפות מימי מבואות ירושלי$         
                 -  -  -  - 175,000175,000175,000175,000השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה , , , ,  - - - -350,000350,000350,000350,000    ––––הבקשה לעי� רפה הבקשה לעי� רפה הבקשה לעי� רפה הבקשה לעי� רפה         
        . . . .  - - - -175,000175,000175,000175,000השתתפות מימי מבואות ירושלי$ השתתפות מימי מבואות ירושלי$ השתתפות מימי מבואות ירושלי$ השתתפות מימי מבואות ירושלי$         
                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....בבבב"""" מצ מצ מצ מצ––––עדכוני תקציב עדכוני תקציב עדכוני תקציב עדכוני תקציב         ....6666

  .בדוארנשלח לחברי$   
        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
    

        . . . . I רבעו�  רבעו�  רבעו�  רבעו� 2010201020102010ח רבעוני לשנת ח רבעוני לשנת ח רבעוני לשנת ח רבעוני לשנת """"אישור דואישור דואישור דואישור דו        ....7777
        ....ח הרבעוניח הרבעוניח הרבעוניח הרבעוני""""נשלח לכל חברי המליאה הדונשלח לכל חברי המליאה הדונשלח לכל חברי המליאה הדונשלח לכל חברי המליאה הדו        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        .... מבוא ביתר מבוא ביתר מבוא ביתר מבוא ביתר....רוני דה� רוני דה� רוני דה� רוני דה� , , , ,  גפ� גפ� גפ� גפ�.... נורית יפרח  נורית יפרח  נורית יפרח  נורית יפרח ––––ועדת חינו� ועדת חינו� ועדת חינו� ועדת חינו� :  :  :  :  מינוי ועדותמינוי ועדותמינוי ועדותמינוי ועדות        ....8888

        .... גפ� גפ� גפ� גפ�.... נורית יפרח  נורית יפרח  נורית יפרח  נורית יפרח ––––ועדת איכות הסביבה ועדת איכות הסביבה ועדת איכות הסביבה ועדת איכות הסביבה         
�כהכהכהכהד ורד ד ורד ד ורד ד ורד """"עועועועו, , , , פיני תור�פיני תור�פיני תור�פיני תור�,,,, מתי קליגר מתי קליגר מתי קליגר מתי קליגר––––ועדת מלגות ועדת מלגות ועדת מלגות ועדת מלגות         ���        ....יהודה חדדיהודה חדדיהודה חדדיהודה חדד,,,,

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        
        
        
        
        



 

 9 מתו� 8 עמוד                                             16.6.10פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�  

8

        
        

 : : : : 2010201020102010אישור היטל מיסי$ ותקציבי$ לישובי$ לשנת אישור היטל מיסי$ ותקציבי$ לישובי$ לשנת אישור היטל מיסי$ ותקציבי$ לישובי$ לשנת אישור היטל מיסי$ ותקציבי$ לישובי$ לשנת  ....9999

 ס� התקציב ס� התקציב ס� התקציב ס� התקציב  הישובהישובהישובהישוב ''''מסמסמסמס
ר ר ר ר """"מגורי$ לממגורי$ לממגורי$ לממגורי$ למ

(*)(*)(*)(*) 

 6.75 180,000 נוה מיכאלנוה מיכאלנוה מיכאלנוה מיכאל 1

 6.19 196,000        זנוחזנוחזנוחזנוח 2

 6.19 180,000 צפרירי$צפרירי$צפרירי$צפרירי$ 3

 6.19 200,000 בקועבקועבקועבקוע 4

 8.71 258,200 מבוא ביתרמבוא ביתרמבוא ביתרמבוא ביתר 5

 6.75 134,000 יד השמונהיד השמונהיד השמונהיד השמונה 6

7 � 11.02    595,000595,000595,000595,000        נחשו�נחשו�נחשו�נחשו

 6.3 257,000 עי� נקובאעי� נקובאעי� נקובאעי� נקובא 8

 11.42 2,322,141        מוצא עליתמוצא עליתמוצא עליתמוצא עלית 9
        

  
�במידה וישוב לא יגיש . תארי� יעד לאישור התקציבי$ כול$ עד סו# החודש הבא  : משה דדו

  .ללא שיתו# הישוב, י המועצה" מעודכני$ ע2009יוגשו לאישור תקציבי 
  

  .ה לקבוע מס ועד אחידהמועצה צריכ  : עזרי צדוק
  

�מתקיי$ מהל� מול משרד הפני$ במסגרתו הכוונה ליצור מצב בו מס הועד הוא   : משה דדו
כמו כ� יש לציי� כי המועצה בשנה זו . אחיד וזהה לכלל ישובי מטה יהודה

לראשונה מעניקה תקציבי איזו� לישובי$ בעלי תקציב נמו� מתו� ראיה ליצור 
  .בי$שוויוניות בפעולות בישו

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  
  

                  

10101010....        �        ....16.6.1016.6.1016.6.1016.6.10מליאה חילופי שלטון נוער מליאה חילופי שלטון נוער מליאה חילופי שלטון נוער מליאה חילופי שלטון נוער : : : : נושא עיקרי לדיו�נושא עיקרי לדיו�נושא עיקרי לדיו�נושא עיקרי לדיו
        

  הילה יתח, ראש המועצה עור� הכרות ע$ ראש המועצה המחליפה    
  

פעילות במסגרת תנועות הנוער , תארה את מצב פעילות הנוער במטה יהודה   :הילה יתח
 30%ירה העומדת על תארה את התייצבות בני הנוער לפעילות סד, השונות

  .שיעור גבוה בהשוואה לערי$ הגדולות
אחוז גבוה ובכלל זה אחוז , ל"הילה תארה את אחוז המתגייסי$ לשרות בצה  

  ל"המתגייסי$ לשירות משמעותי בצה
        

        ).).).).קומונה שנייהקומונה שנייהקומונה שנייהקומונה שנייה((((קליטת גרעי� עודד נוס# קליטת גרעי� עודד נוס# קליטת גרעי� עודד נוס# קליטת גרעי� עודד נוס#             ....11111111
ובפעילות ולכ� ישנה נסיקה בכמות הנוער ,  גרעי� עודד נוס#המועצה קולטת  :הילה יתח

הגרעי� הנוס# יעבוד באזור גיזו ועדול$ ויגרו$ לחיזוק . נדרש גרעי� נוס#
  .הפעילות בישובי$ באזור

יש ליצור תחרות בריאה בי� , בנוגע להערות שהושמעו לגבי פילוג ותחרות  
  הגרעיני$ דבר העשוי לגרו$ לצמיחה נוספת

        
        ....הגברת פעילות תנועת הנוערהגברת פעילות תנועת הנוערהגברת פעילות תנועת הנוערהגברת פעילות תנועת הנוער        ....11112222
 ליצור פעילות המועצה מוגברת בשנה האחרונה מתו� כוונה ברורה כלל ה   :הילה יתח

  .לש$ כ� הושקעו משאבי$ רבי$. פעילות אינטנסיבית לילדי$ ולנוער
        

        ....שיתו# הנוער בתהליכי קבלת החלטותשיתו# הנוער בתהליכי קבלת החלטותשיתו# הנוער בתהליכי קבלת החלטותשיתו# הנוער בתהליכי קבלת החלטות        ....11113333
. ליצור מעורבות ושיתו# בקבלת ההחלטות, הקמת מועצת נוער במטה יהודה  :הילה יתח

ברמת המועצה הכוללת מעורבות , ער� אוחנהמעורבות ברמת האג# באחריות 
מועצת הנוער . ר מועצת הנוער שיגיע לישיבות וא# לישיבות המליאה"של יו
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מייצגת את כל תנועות הנוער מכל הישובי$ במועצה יערכו בחירות בתו� 
  .במועצה יכהנו ג$ בעלי תפקידי$ אחרי$, הישובי$ לבחירת הנציג

  
  ?ימות במטה יהודהאיזה תנועות נוער קי  : רמי בראל
  

  .הצופי$, מחנות העולי$, העובד והלומד, בני עקיבא, בני המושבי$  : הילה יתח
  

  .התקציב לפעילות יהיה כתוספת לתקציב פעילות הנוער  
  

  ?אי� נית� להבטיח קיו$ ופעילות רציפה של מועצת הנוער  
  

ולקיו$ שוט# אחד התנאי$ להפעלת מועצת הנוער הוא מבוגר שאחראי לסדר   : הילה יתח
  של פעילות המועצה

  
  .צרי� להבטיח נציגי$ מכלל הישובי$ על מנת ליצור חיבור בי� הישובי$:  ישעיהו.ג, נוע$

  
  לוודא שישנו נציג של הישובבאחריות הישובי$ , הנושא חשוב   :הילה יתח
  

  ? נושאי$ לדיו� במועצת הנוער2את יכולה לציי�   : פהנימי י
  

  .קשר בי� ישובי$, פת בי� תנועות הנוער השונותפעילות משות  : הילה יתח
  

  ?הקיבוצי$ והישובי$ הערביי$, אי� משתלבי$ בני הנוער מהישובי$ השיתופיי$  : זוהר שדה
  

, אתגר משמעותי לשילוב, זה אחד המשימות המרכזיות של מחלקת הנוער  : לסיוו� טפו
 בי� האתגר הנוס# הוא להביא נציג מכל ישוב לאור המרחקי$ הגדולי$

  .הישובי$
  

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ....הצדעה למנהיגות הצעירההצדעה למנהיגות הצעירההצדעה למנהיגות הצעירההצדעה למנהיגות הצעירה ....14141414
        

 300 –צפויי$ להגיע כ , מחר יו$ חמישי מתקיי$ ערב הצדעה למנהיגות הצעירה  :הילה יתח
  .בתכנית הופעה של הזמר דוד טסה, פעילי$

  
הערב ביו$ חמישי מיועד לבני הנוער שהיו פעילי$ ושתרמו לקהילות בישובי$   : ער� אוחנה

הערב . כולל הוקרה של המועצה למתנדבי$ אלו,  בכל צורה שהיאשלה$
נערכה עבודה משמעותית לשיפור ושיקו$ " אב� העזר"מתקיי$ באמפי של 

  .המקו$
  

לסיו$ ברצוני להודות על היו$ המדהי$ לראש המועצה והעובדי$ ובעיקר לבני   
  .התחושה שהיה זה יו$ רציני ומשמעותי לכול$, הנוער  

        
        ).).).).י$י$י$י$""""קידו$ נוער ומדצקידו$ נוער ומדצקידו$ נוער ומדצקידו$ נוער ומדצ(((($ מחוזיי$ $ מחוזיי$ $ מחוזיי$ $ מחוזיי$ מצטיינימצטיינימצטיינימצטייני        ....11115555
        

  עד� כ� ממושב טל שחר   :מצטייני$ מחוזיי$  
  !!!!עלו והצליחו עלו והצליחו עלו והצליחו עלו והצליחו ,         יוס# תנעמי מקידו$ נוער        

  
  

        19:0019:0019:0019:00הישיבה ננעלה בשעה הישיבה ננעלה בשעה הישיבה ננעלה בשעה הישיבה ננעלה בשעה           
  
  

    _______________          _____________  
    �  משה דדו�            רענ� אהרונסו
  ראש המועצה          מזכיר המועצה    


