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  258מליאה                      

        של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה    39393939/10/10/10/10/07/07/07/07' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס
        28.8.0728.8.0728.8.0728.8.07ז ז ז ז """"תשסתשסתשסתשסד באלול ד באלול ד באלול ד באלול """"יייייום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שלישי שהתקיימה בשהתקיימה בשהתקיימה בשהתקיימה ב

        ....במרכז האזורי הר טובבמרכז האזורי הר טובבמרכז האזורי הר טובבמרכז האזורי הר טוב    במרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשיש    18:0018:0018:0018:00בשעה בשעה בשעה בשעה 
  

                ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  מסילת ציו סג  ראש המועצה   מרדכי אלאב

  צובהראש המועצה  סג   ישי שניר
  לוזיתסג  ראש המועצה   מיכאל ביטו 

  אב  ספיר  דני גלבוע
  אורה  יגאל אבדר

  אשתאול  מנסור יוס# 
  בית זית  גבריאל נרדי

  בית מאיר  כה  מקסי$
  בית נקופה  שמואל שמש
  בקוע  ישראל אלוני

  גבעת יערי$  יהודה ב  אהרו 
  גבעת ישעיהו  בלנקשטיי יוס# 

  וגיז  שלמה צברי
  הראל  אבי פליישמ 
  זנוח  פהימה יאיר
  יד השמונה  יוס# בר דוד
  ישעי  עמנואל דוד

  כסלו   שלו$ בוקובזה
  ר"מבוא בית  ששו   סיידו#

  מוצא  עלית  אברה$ לוי
  מחסיה  חיי$ בוזגלו

  נחושה  דמארי יצחק
  נס הרי$  ענת ארגוב

  עי  רפה  ת ברהו$'בהג
  צור הדסה  יוסי אלעד

  ר הדסהצו  שלומי מגנזי
  צרעה  דליה יונאית
  קרית ענבי$  משה ביטנר

  רמת רחל  דוד דרומלבי'
  שדות מיכה  אביגדור כה 

  תרו$  מיסק  לוי
    

    ::::משתתפי$משתתפי$משתתפי$משתתפי$
  מנהלת אג# חברה וקהילה, שולה ב  אהרו 

  היוע' משפטי למועצה ד"עו, פנחס קוב 
  תרבות נוער וספורט' מנהל מח, פיני תור 

  חינו�' מנהלת מח ,חיי$ אברה$
    

    :קהלקהלקהלקהל
  עור� עיתו  בקיצור  יובל רובי 
  מזכיר צור הדסה  יוני אלמוג

  
  :רש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקול

  ,משה דדו 
  

  מזכיר המועצה
  
  
  

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
  אביעזר  מרדכי רחמי$

  אדרת  יהודה אלמליח
  אבר גיור  משה סויסה 

  גפ   דוד כה 
  זכריה  יוסי משה
  טל שחר  בני אלירז

  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ליאו  שריגי$  שירלי שטרית

  מטע  דדו  נפתלי
  מעלה חמישה  עמוס נבט

  נוה איל   עזי טלר
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נוה שלו$  איל  פריש
  נח$  חרזי הרצל

  נחשו   חוה שפיר
  נט#  ניסי$ גדסי

  ה"תיב הלנ  אית  קרטגינר
  ור'עג  מו'אברה$ ג

  עי  נקובה  עוודאללהמחמד 
  עמינדב  שברגריחזי ק

  צלפו    ישראל גבאי
  צפרירי$  חי חדד

  רמת רזיאל  פלדברו� 
  שואבה  יונינה גונ 

  שורש  בראלר$ 
  תירוש  בנימי  מלכה
  תעוז  ראוב    סופר
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .ר"הודעות יו  .1

  .ימי$ 5שבוע לימודי$ של  –חינו�   1.1  
  .אזור עדול$ –תשלו$ שכר לימוד גני ילדי$   1.2  
  .רחקהפרשי מ –חיוב כיבוי אש   1.3  
  .תחנת דלק בחניו  המועצה בשיתו# תנובה  1.4  
  ).ח"מש 2 – 2006ה פחות משנת "ס(ח "אש 600 –קיצו' מענק איזו    1.5  

  .תוכנית התייעלות  1.6
  .6 /ל 5 /קונומי ממצב סוציואו  1.7
  .א כוננות"הג  1.8

  .מפעל הפיס הגשת בקשות   1.9  
  
  17.7.07מתארי�  מליאהאישור פרוטוקול   .2
  
  .דיווח אג# החינו� –ח "יחת שנת הלימודי$ תשספת  .3
  
אישור פתיחת חשבו  בנק לאומי לצור� ניהול כספי ההקצבות למטרות חינו� המתקבלות   .4

  ).בהתא$ לדרישת משרד החינו�(ממשרד החינו� 
  
  .ב"מצ –אישור שינויי$ בסעיפי$ תקציביי$   .5

  .ב"מצ –עדכו  תקציב מרכיבי בטחו    
  
  .אבי אזר  במקו$ שמעו  קינ  –במינוי חבר ועדת בטחו  מושב עמינדב אישור שינוי   .6
  
  ).מכתבי$ לישובי$+ מצו המועצות  228לכלול בצור הדסה לפי סעי# (גבולות הר כתרו    .7
  
 1/3, עי  נקובה 1/3, קרנות רשות 1/3: המימו , 1 132,451 –השלמת רשת מי$ עי  נקובה   .8

  .מימי מבואות ירושלי$
  
  .'הר טוב ארנונה ומעבר תערי# אזור ב' ול אזור גביט  .9
  

שולה , ה'יומל ,רמי בראל, יוסי בלנקשטי , מקסי$, מרכז/נימי: חברי צות תכנית אב תירות  .10
  נפתלי דדו , ב  אהרו  

  
  .1 73,015אביעזר  –ויתור נושי$   .11
  

  .1 898 –שדות מיכה  –ויתור נושי$   .12
  

  .1 441 –רוגלית  –ויתור נושי$   .13
  

        ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר  .14
  

  .ח תאורה"אש 130, ח גדר"אש 250מרכיבי בטחו   –אורה   14.1
  

ח השתתפות "אש 50 /ח "אש 240ח ושיפו' מגרש כדורסל "אש 50שיפו' מועדו   /זנוח   14.2
  .הישוב  

  
  . ח"אש 100השתתפות הישוב  –ח "אש 250שיפו' מגרש כדורסל בעמינדב   14.3

  
  .ח"אש 100השתתפות הישוב  –ח "אש 250 בצובהשיפו' מגרש כדורסל   14.4

  
  .1 50,000 –שיפו' מועדונית בגפ    14.5

  
  .ח"אש 100השתתפות הישוב  –ח "אש 250 –שיפו' מגרש כדורסל בקוע   14.6
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  :2007אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת   .15
    

        היטל לעסקי$היטל לעסקי$היטל לעסקי$היטל לעסקי$        היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב        הישובהישובהישובהישוב
  ר מחסני$"למ1  11.33  ר"למ1  11.43  1  972,000  בית נקופה
    ר"למ1  5.82    כפר אוריה

    ר "למ1  10.75  1  1,086,451  מוצא עלית 
  

  :אישור בקשה להעלאת מס ועד לישובי$  .16
  

        הבקשההבקשההבקשההבקשה        היטל קוד$היטל קוד$היטל קוד$היטל קוד$        הישובהישובהישובהישוב
  ר"למ1  8  ר "למ1  5.82  כפר אוריה

  ר"למ1  13  ר "למ1  10.76  מוצא עלית 
  ר "למ1  11  ר"למ1  10.59  מסילת ציו 

  ר"למ1  8  ר"למ1  5.82  נט#
  ר"למ1  11  ר "למ1  10.59  שריגי$

  
  

  .אשתאול, מסילת ציו : 2006אישור דוחות כספיי$ לשנת   .17
  

  .ח"אש 800 –אישור קבלת הלוואה ועד מקומי רמת רזיאל מועד האגודה   .18
  

    .דוד דרומלבי' –תפקוד ועדת נוער   .19
  
  

  .יוסי אלעד שהחלי# את ירמי ירמיהו יוס# נציג צור הדסה מבר� את החבר  :מאיר ויזל
  .ומבר� את יונינה גונ  שהחליפה את אבנר קליגמ  נציג שואבה    

        
        
        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111

        ....ימי$ימי$ימי$ימי$    5555שבוע לימודי$ של שבוע לימודי$ של שבוע לימודי$ של שבוע לימודי$ של     ––––חינו� חינו� חינו� חינו�         1.11.11.11.1        
י$ והמגזר הדתי אב  העזר ומתתיהו ילמדו ימ 6צור הדסה , ימי$ 5בתי הספר ילמדו   :מאיר ויזל

  .מי$י 6    
  

        ....אזור עדול$אזור עדול$אזור עדול$אזור עדול$    ––––תשלו$ שכר לימוד גני ילדי$ תשלו$ שכר לימוד גני ילדי$ תשלו$ שכר לימוד גני ילדי$ תשלו$ שכר לימוד גני ילדי$         1.21.21.21.2        
  בשני$ האחרונות , באזור עדול$ חל חוק חינו� חובה שפוטר אות$ מתשלו$  :ישי שניר

   תושבי$ התקבלה הנחיה' מס� שכר הלימוד בעקבות פניה של מס 10%נגבית     
  .מהתשלו$ של שכר לימוד  10%שרד החינו� שיש לבטל תשלו$ זה של ממ    

        
        ....הפרשי מרחקהפרשי מרחקהפרשי מרחקהפרשי מרחק    ––––חיוב כיבוי אש חיוב כיבוי אש חיוב כיבוי אש חיוב כיבוי אש         1.31.31.31.3        

  צובה לקביעת מחיר אחיד לחיוב ישובי$ בשירותי קיבו' חבר מה יפנהתקבלה   :מאיר ויזל
  ).במחיר ממוצע(כיבוי אש     

  
  .ולאחר מכ  נעביר הנושא להחלטה, נכי  הצעה להנהלת כיבוי אש    

        
        ....תחנת דלק בחניו  המועצה בשיתו# תנובהתחנת דלק בחניו  המועצה בשיתו# תנובהתחנת דלק בחניו  המועצה בשיתו# תנובהתחנת דלק בחניו  המועצה בשיתו# תנובה        1.41.41.41.4        

ע$ מרכז קניות  תחנה גדולה, ה פנו אלינו להקי$ תחנת דלק בחניו  המועצהתנוב  :מאיר ויזל
  .בשותפות ע$ המועצה תו� קבלת שירותי$ למועצה בתנאי$ מועדפי$בעתיד     

  
  .לקיי$ דיו  נוס#    

  
        ).).).).חחחח""""משמשמשמש    2222    ––––    2006200620062006ה פחות משנת ה פחות משנת ה פחות משנת ה פחות משנת """"סססס((((ח ח ח ח """"אשאשאשאש    600600600600    ––––קיצו' מענק איזו  קיצו' מענק איזו  קיצו' מענק איזו  קיצו' מענק איזו          1.51.51.51.5        

  ח הקיצו' הראשו  התבצע בס� "אש 600וס# של משרד הפני$ הודיע על קיצו' נ  :מאיר ויזל
  .2007מה שגור$ לפגיעה בתקציב , ח"מש 2 /כ    
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        ....תוכנית התייעלותתוכנית התייעלותתוכנית התייעלותתוכנית התייעלות        1.61.61.61.6
, עקב אי עמידה בגבית היטלי ביוב בשנה נוספתאנחנו נמשי� בתוכנית התייעלות   :מאיר ויזל

    תוכנית ההתייעלות המועצה עמדה בכל חלקיי שאר ב, 2007במהל� שנת     
, צפי גביהכוללת  2008ויש להגיש תוכנית לשנת ) מכתב יעקב דה ( חיבויותההת    
  .היטלי ביוב  בנושא    

  
        ....6666    / / / / לללל    5555    / / / / קונומי מקונומי מקונומי מקונומי ממצב סוציואמצב סוציואמצב סוציואמצב סוציוא        1.71.71.71.7  

  שהמשמעות קיצו'  6/ל 5 /הגדרת מטה יהודה בתחו$ הסוציואקונמי שונתה מ  :מאיר ויזל
  יי$ שמביאי$ והישובי$ הקהילת, השינוי מתחולל עקב ההרחבות, במענקי איזו     
  .ת$ אוכלוסייה במעמד סוציואקונומי גבוהאי    

        
        ....א כוננותא כוננותא כוננותא כוננות""""הגהגהגהג        1.81.81.81.8
  .חיי$ ב  דוד ימסור עדכו  במליאה הבאה  / יתקיי$ יו$ עיו   :מאיר ויזל

        
        ....מפעל הפיס הגשת בקשותמפעל הפיס הגשת בקשותמפעל הפיס הגשת בקשותמפעל הפיס הגשת בקשות            1.91.91.91.9        

  קבלת מענק ממפעל הפיס לפרוייקט בישובי$ מחייב העברת הקרקע על ש$   :מאיר ויזל
             רוקרטי ומורכב שמעכב את הפרוייקטי$ יותהלי� ב, מהמינהלור איש, המועצה    
מתקני משחקי$ וקירוי , חשוב מוסדות החינו�ימוקד בתחו$ מהתקציב י 2007בשנת     
  נקיי$ סקר מקי# לאיתור שטחי  2007במהל� שנת  .מגרש ספורט בצור הדסה    
  מת פרוייקטי$ להגשה בהלי� העברת הקרקע למועצה ונכי  רשי נחלוציבור     
  .על שטחי ציבור, למפעל הפיס    

        
  במליאה הקודמת סוכ$ שנימי ימסור סקירה על נושא התיירות והרפורמה בענ# : שלו$ בוקובזה

  .הלול    
  

  ל משרד החקלאות שג$ אזור המרכז יקבל "ע$ משרד החקלאות ומנכ יסכמת  :מאיר ויזל
  כמו כ  נימי  .ושא מטופל על ידיהנ, השתתפות זהה כמו הצפו  ממקורות אחרי$    
  .יזומ  לאחד מהמליאות הקרובות    

  
  י שר האוצר בכל הכנסי$ וימי העיו  למדנו "נחתמו ע 1101 /ו 979החלטה   :יגאל אבדר

  המועצה צריכה להקי$ גו# , שההחלטות מורכבות ומשפיעות על כל ישוב וישוב    
  .אר המוסדותמקצועי לסיוע ולכוו  את הישובי$ מול המינהל וש    

  
  .ננסה לקד$ זאת דר� המועצה  :מאיר ויזל

  
        17.7.0717.7.0717.7.0717.7.07אישור פרוטוקול מליאה מתארי� אישור פרוטוקול מליאה מתארי� אישור פרוטוקול מליאה מתארי� אישור פרוטוקול מליאה מתארי�         ....2222        

        
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....דיווח אג# החינו�דיווח אג# החינו�דיווח אג# החינו�דיווח אג# החינו�    ––––ח ח ח ח """"פתיחת שנת הלימודי$ תשספתיחת שנת הלימודי$ תשספתיחת שנת הלימודי$ תשספתיחת שנת הלימודי$ תשס        ....3333        

        

  :נתוני$     :ישי שניר
  .ילדי$ 1,700           –ילדי$ /גני 80    
  .תלמידי$ 3,500  –ספר יסודיי$ /בתי 9    
  .תלמידי$ 1,600 –ספר תיכוניי$ /בתי 3    

  
  :הספר היסודיי$/בתי

/ד ובצור"בממ(ימי לימוד בשבוע  5, )'ב –'פיצול כיתות א, פיצוי כספי(דברת , "אופק"רפורמת 
  ).ימי$ 6 –הדסה 

  : יעדי$ מרכזיי$
המגזר חיזוק , שיפור אקלי$ חינוכי, שיפור הישגי$, )במסגרת פורו$ המנהלי$(חיזוק השותפויות 

  .הערבי
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  :יסודיי$/הספר העל/בתי
) מכו  מנהיגות(יעו' ארגוני , )ר יוסי הראל"י ד"ע(שיפור אקלי$ חינוכי , מינוי בעלי תפקידי$

חיזוק , מינוי ועד מנהל, פתיחת כתות לא תקניות, מגמות, )מופת, חינו� מיוחד(כתות מיוחדות 
  .המגזר הערבי

  
מניעת , שיפור הישגי$ והעלאת אחוזי זכאות לבגרות, כישיפור אקלי$ חינו: יעדי$ מרכזיי$

  .נשירה
  .עדיפות לבעיות בטיחות1   1,500.000תוקצבו  – בדק בית

  .למסגרות חדשות וחידוש ציוד1  700,000תוקצבו   – רכש והצטיידות
  .ס"במסגרות חינו� מיוחד וטיפול קב  / שיבו' ילדי$

  .פי מיפוי/זכאות על, תהמיחשוב המערכת והתייעלו – הסעות ובטיחות
  .תגבורי$, טיפוח מוכשרי$, סל תרבות, תכנית קרב – תכניות העשרה

  .שנה לעצמאות מדינת ישראל 60מערכת החינו� בסימ  
  )מפעל הפיס. (1,500.0001 /תוקצבו כ –למערכת החינו�  מחשבי$

  .תכנית כוללת לחינו� לאומנות – חרי#/יד
  

  :תרבות נוער וספורט
  : $ונינת
  גרעינרי$ 10שבי$         י המובנ

  גרעינרי$ 8מחנות העולי$        
  גרעינרי$ כולל מגזר ערבי 12וער עובד ולומד     נ

  חיילי$  10ל "גרעי  משימה נח
  קומונרי$  8עקיבא             /בני

  
  : יעדי$

  . חיזוק פעילות תנועות הנוער והמש� העצמת 
  . ס"לליווי פעילות הנוער לצד צוות תנפורו$ נוער מועצתי מכלל ישובי המועצה 

  .ל.ה.ועידוד הגיוס לצ, האזור והמדינה, הגברת מעורבות בני הנוער בחיי הישוב
 130בני נוער מתו�  70 /י היחידה לקידו$ נוער המטפלת כיו$ ב"המש� איתור וטיפול התלמידי$ ע

  .מנותקי$
, האזורית, המש� גידול במספר הפעילויות והמשתתפי$ ודגש על איכות הפעילות הישובית

  .המועצתית והארצית
, �"חידו  התנ, כלייזמרי$ הקפות שניות וחגיגות המימונה: פעולות מועצתיות מסורתיות כגו 

  . יהודה/במסגרת יואב –� "פסטיבל התנ
  . הבישובי$ ובמועצ, פעולות ספורט במוסדות החינו�

  .שנה להקמת המדינה באמצעות שילוב הנושא במער� הפעילויות 60ציו  
  .איפה לשיבו' אופטימאלי לעובדי נוער בכלל ישובי המועצהש

  .הקמת מער� הנחייה וליווי מקצועי לצוותי$ החינוכיי$ במחלקה
        

: שאלות 2בתחו$ החינו� יש , ערכיתהקי' ראינו פעילות יפה ו, הסקירה יפה וממצ :שלומי מגנזי
  .צופי$תנועת הבתחו$ הנוער אי  ציו  לתלמידי$ שעזבו את מטה יהודה ו' מסיש נתוני$ לגבי 

  
בתוכנית סיכו$ . ישנה התקדמות ושיפור, מצר# את ברכותיי לכל הצוות החינוכי: דוד דרומלבי'

  .יש נקודות לשיפור לדעתיווהיערכות 
  
  .ערבי צרי� להציב זאתאי  יעדי$ לשרות לאומי במגזר ה –גרעיני שרות   .א
  .תוכנית אב לחינו� כהמש� לסמינר ועדי$למליאה בדיו  ואישור   .ב
על  שניר  י$ בדיווח לא מסתדר ע$ עדכו  ישי "ישנו סעי# קיצו' בהשתתפות בשכר הענק  .ג

  .י$"פיתוח נושא הענק
       לל מופיעות בדיווח מברכי$ על כ� כווישנ$ כמה יעדי$ שהוגדרו על ידי ועדת נוער     .ד

  .תר$ לפעילות הקי' ולשנה הבאה להכפיל את התקציבו, הגדלת התקציב שאושר    
  

רוצה לשמוע יותר לעומק מה קורה בתיכו  עי  , מצטר# לברכות לאג# החינו�  :יגאל אבדר
החינו� הבלתי פורמלי צרי� להמשי� ולקבל , כר$ בהמש� לדיווח בשנה שעברה  
  .התחייבות שנתנוקציבית מהמועצה ולעמוד בתתנופה   
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  .ו' גרעינרי$ בישובי$ת מפנחס תור  את הקריטריוני$ לשיבמבקש  :ענת ארגוב
השנה לא התקבל , תקציב הסעות יחודי+ ונושא שני של פעילות אזורית בקי'     

  .מה שיקר ומנע השתתפות של רוב הילדי$ בפעילותמספיק תקציב הסעות   
        

חשוב יש להציג ומתו� זה לגזור את היעדי$  תוכנית אב לחינו� כנושא :יוסי בלנקשטיי 
כל ההגדרות שנאמרו לא מגובי$ בתוכנית אב שעברה במליאה כולל , המשימותו  
  .בגרות והצלחה של תלמידי$ במטה יהודה נתוני  

  
ס הר טוב כבית "בנוס# ביה, מצטר# לכל הברכות מבקש דיו  על החינו� במליאה  :ישראל אלוני

ס הר טוב "יש לזכור שביה, י הצלחה בבגרות כולל נשירהפר חדש לא קבלנו נתונס  
מצב התחזוקה , ס גדול מיוחד ומורכב"מקבל התייחסות רצינית ובנוס# זהו בי  
  .ירוד מאוד ביחס לבתי ספר תיכוניי$ אחרי$  

  .ל כזהדס בגו"לבי, המש� גיוס כח אד$ מימו  ומקצועי    
  

לשאול בקשר לסקטור הדתי ביחס לתוכנית מצטר# לברכות של כל החברי$ ומבקש    :מקסי$ כה 
ז לביצוע פרוייקט זה על מנת "מבקש לו .הקמת בתי ספר אזוריי$ למגזר זהוהאב   
בל ותחושת ומחו' למטה יהודה שהמשמעות ס" ילדי ההסעות"למנוע את תופעת   
  .נטע זר ברשויות האחרות שקולטות אות$  

  
 –בר בפעילות יפה בצור הדסה ודמ, $הצופי$ ההערה של מגנזי במקו בנושא  :פנחס תור 

  .הנושא יתוק   
  

מבקש להודות לכל מנהיגי הציבור על שיתו# הפעולה ע$ כל הישובי$ ברמת תוכ      
  .ותקציב  

    
במיוחד בקייטנות אזוריות השוק , כל ישוב קבל סיוע מיוחד –הסעות לקייטנות     

  .מציע מרחב גדול של קייטנות והבחירה הינה בידי ההורי$  
  

מתחוללת פעילות יפה ומתקדמת ישנה השקעה במועדוני נוער  –במגזר הערבי     
  .ובפעילות  

  
  .בנושא שרות לאומי במגזר הערבי נתמקד בכ� בעתיד    

  
' ע$ השני$ גדל מס, יעוד גרעיני עודד הינו בער� לעדול$ –שיבו' גרעיני עודד     

תשתיות ושייכות  הגרעינרי$ והקריטריוני$ הינ$ היכ  שאפשר לקיי$ פעילות  
  .לתנועת הא$  

  
  .י$ מליאה יחודית בנושא זהאב תתקילגבי תוכנית   :משה דדו 

  
  .לנסות לשלב זאת בסמינר ועדי$ הקרוב: דוד דרומלבי'

  
  הכוונה הינה להתמקד כיעד מרכזי מול , בנושא המגזר הדתי הנושא נבח  בקפידה  :ישי שניר
  .המגזר הדתי    

  
אני שמח , ד דרומלבי' התייחס מדובר בדבר טכניבנושא קיצו' בתקציב שדו    

  .שהעלית נושא זה א$ היית שואל לפני כ  היית מקבל תשובה  
  

י תנועות נוער מה "רכזי התנועות היו ע תהעסקבעבר  ,אי  קיצו' בתקציב הענקי$    
והחלטנו שהמועצה תעסיק את הרכזי$ באופ  ישיר , שיצר קשיי$ בתפקוד העובדי$  
  .כשאר העובדי$  

  
  .מדוע לא הועבר כל התקציב א$ כ�   :דוד דרומלבי'

  
נו� אנחנו רואי$ כיעד מרכזי להגדיל את התקציב לחי, הנושא תוא$ ע$ הגזבר  :ישי שניר

העלאת שכר . 2, תקציב פעולות קי'. 1: עדי$ שהוגדרוהבלתי פורמלי לפי י  
  .תקציב לפעילות בישובי$. 3, הענקי$  
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ות מינהל לחינו� התיישבותי הוגדרה תוכנית לו בבעס הינ"ביה –ס עי  כר$ "בי    
הוגדל התקציב , יעו' ארגוני, מכו  למנהיגות, עבודה משותפת ע$ משרד החינו�  
  .באופ  משמעותי  

  
בעי  כר$ ישנו אחוז , כרגע אי  נתוני$ מדוייקי$ –עבר המ בנושא נתוני$ בשני$    

נתוני . יעורי הנשירהגבוה של נשירה מקווי$ שבמהלכי$ שנעשו יקטינו את ש  
  .בגרות ונשירה ידווחו בעתיד  

  
  .התחבורה' תרבות נוער וספורט ומח, תודה לאנשי האג# לחינו�  :מאיר ויזל

  
אישור פתיחת חשבו  בנק לאומי לצור� ניהול כספי ההקצבות למטרות חינו� אישור פתיחת חשבו  בנק לאומי לצור� ניהול כספי ההקצבות למטרות חינו� אישור פתיחת חשבו  בנק לאומי לצור� ניהול כספי ההקצבות למטרות חינו� אישור פתיחת חשבו  בנק לאומי לצור� ניהול כספי ההקצבות למטרות חינו�         ....4444        

        ).).).).בהתא$ לדרישת משרד החינו�בהתא$ לדרישת משרד החינו�בהתא$ לדרישת משרד החינו�בהתא$ לדרישת משרד החינו�((((המתקבלות ממשרד החינו� המתקבלות ממשרד החינו� המתקבלות ממשרד החינו� המתקבלות ממשרד החינו�         
  .י הנחיות משרד החינו�אושר לפ  :מאיר ויזל

        
        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––אישור שינויי$ בסעיפי$ תקציביי$ אישור שינויי$ בסעיפי$ תקציביי$ אישור שינויי$ בסעיפי$ תקציביי$ אישור שינויי$ בסעיפי$ תקציביי$         ....5555        
        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––עדכו  תקציב מרכיבי בטחו  עדכו  תקציב מרכיבי בטחו  עדכו  תקציב מרכיבי בטחו  עדכו  תקציב מרכיבי בטחו                  

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
    יפתיפתיפתיפת, , , , אלו  קרישברגאלו  קרישברגאלו  קרישברגאלו  קרישברג, , , , אבי אזר אבי אזר אבי אזר אבי אזר     ––––ועדת בטחו  מושב עמינדב ועדת בטחו  מושב עמינדב ועדת בטחו  מושב עמינדב ועדת בטחו  מושב עמינדב     ייייחברחברחברחבר    אישור מינוי אישור מינוי אישור מינוי אישור מינוי         ....6666        

        ....קוממיקוממיקוממיקוממי        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

מכתבי$ מכתבי$ מכתבי$ מכתבי$ + + + + מצו המועצות מצו המועצות מצו המועצות מצו המועצות     228228228228פי סעי# פי סעי# פי סעי# פי סעי# לכלול בצור הדסה ללכלול בצור הדסה ללכלול בצור הדסה ללכלול בצור הדסה ל((((גבולות הר כתרו  גבולות הר כתרו  גבולות הר כתרו  גבולות הר כתרו          ....7777        
        ).).).).לישובי$לישובי$לישובי$לישובי$        

עקב פניה של תושבת , הר כתרו  לא נכלל בגבולות הישוב צור הדסה  :מאיר ויזל
ארנונה ' והמשמעות תשלו$ ארנונה אזור ב, להתנגדותה לשל$ מיסי ועד לישוב  
במשרד הפני$ בקשו שנעביר החלטה במליאה בנושא ולשלוח , יקרה יותר  
  .ישוב שכולל הודעה בנושא מכתבי$ לכל  

  
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    

        
עי  עי  עי  עי      1111/3/3/3/3, , , , קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות    1111/3/3/3/3: : : : המימו המימו המימו המימו , , , , 1111    132,451132,451132,451132,451    ––––השלמת רשת מי$ עי  נקובה השלמת רשת מי$ עי  נקובה השלמת רשת מי$ עי  נקובה השלמת רשת מי$ עי  נקובה         ....8888        

        ....מימי מבואות ירושלי$מימי מבואות ירושלי$מימי מבואות ירושלי$מימי מבואות ירושלי$    3/3/3/31111/, , , , נקובהנקובהנקובהנקובה        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        ....''''הר טוב ארנונה ומעבר תערי# אזור בהר טוב ארנונה ומעבר תערי# אזור בהר טוב ארנונה ומעבר תערי# אזור בהר טוב ארנונה ומעבר תערי# אזור ב' ' ' ' ביטול אזור גביטול אזור גביטול אזור גביטול אזור ג        ....9999        
  דה ובית שמש ההחלטה מדברת על השוואת ע$ ביטול המינהלת של מטה יהו  :מאיר ויזל

  הארנונה לכל אזור התעשיה של מטה יהודה שהמשמעות הורדת הארנונה     
  .בעברשנקבעה ' הגבוהה שהיתה לאזור ג    

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
, , , , רמי בראלרמי בראלרמי בראלרמי בראל, , , , יוסי בלנקשטי יוסי בלנקשטי יוסי בלנקשטי יוסי בלנקשטי , , , , מקסי$מקסי$מקסי$מקסי$, , , , מרכזמרכזמרכזמרכז/ / / / נימינימינימינימי: : : : חברי צות תכנית אב תירותחברי צות תכנית אב תירותחברי צות תכנית אב תירותחברי צות תכנית אב תירות        ....10101010        

        דדו דדו דדו דדו     נפתלינפתלינפתלינפתלי, , , , שולה ב  אהרו  שולה ב  אהרו  שולה ב  אהרו  שולה ב  אהרו  , , , , הההה''''יומליומליומליומל        
  .מדובר בצוות מקצועי שירכז את התוכנית, סוכ$ על הגשת תוכנית תיירות  :מאיר ויזל

  
  .מבקש תוספת של אבי פליישמ : דוד דרומלבי'

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    

        
        ....1111    73,01573,01573,01573,015אביעזר אביעזר אביעזר אביעזר     ––––ויתור נושי$ ויתור נושי$ ויתור נושי$ ויתור נושי$         ....11111111        
  .הסעי# נדחה                
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        ....1111    898898898898    ––––שדות מיכה שדות מיכה שדות מיכה שדות מיכה     ––––ויתור נושי$ ויתור נושי$ ויתור נושי$ ויתור נושי$         ....22221111        
  .נדחההסעי#     

        
        ....1111    441441441441    ––––רוגלית רוגלית רוגלית רוגלית     ––––נושי$ נושי$ נושי$ נושי$ ויתור ויתור ויתור ויתור         ....13131313        
  .נדחההסעי#     

        
        ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר        ....11114444        

        
        ....ח תאורהח תאורהח תאורהח תאורה""""אשאשאשאש    130130130130, , , , ח גדרח גדרח גדרח גדר""""אשאשאשאש    250250250250מרכיבי בטחו  מרכיבי בטחו  מרכיבי בטחו  מרכיבי בטחו      ––––אורה אורה אורה אורה         14.114.114.114.1

        
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

  
                ח ח ח ח """"אשאשאשאש    50505050, , , , חחחח""""אשאשאשאש    240240240240ח מגרש כדורסל בזנוח  ח מגרש כדורסל בזנוח  ח מגרש כדורסל בזנוח  ח מגרש כדורסל בזנוח  """"אשאשאשאש    50505050מועדו  מועדו  מועדו  מועדו  שיפו' שיפו' שיפו' שיפו'     / / / / זנוח זנוח זנוח זנוח         14.214.214.214.2

        ....השתתפות הישובהשתתפות הישובהשתתפות הישובהשתתפות הישוב        
                

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        . . . . חחחח""""אשאשאשאש    100100100100השתתפות הישוב השתתפות הישוב השתתפות הישוב השתתפות הישוב     ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    250250250250ב ב ב ב שיפו' מגרש כדורסל בעמינדשיפו' מגרש כדורסל בעמינדשיפו' מגרש כדורסל בעמינדשיפו' מגרש כדורסל בעמינד        14.314.314.314.3
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....חחחח""""אשאשאשאש    100100100100השתתפות הישוב השתתפות הישוב השתתפות הישוב השתתפות הישוב     ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    250250250250שיפו' מגרש כדורסל בצובה שיפו' מגרש כדורסל בצובה שיפו' מגרש כדורסל בצובה שיפו' מגרש כדורסל בצובה         14.414.414.414.4
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....1111    50,00050,00050,00050,000    ––––שיפו' מועדונית בגפ  שיפו' מועדונית בגפ  שיפו' מועדונית בגפ  שיפו' מועדונית בגפ          14.514.514.514.5
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ::::2007200720072007אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת         ....15151515
                

        היטל לעסקי$היטל לעסקי$היטל לעסקי$היטל לעסקי$        ורי$ורי$ורי$ורי$היטל למגהיטל למגהיטל למגהיטל למג        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב        הישובהישובהישובהישוב
        ר מחסני$ר מחסני$ר מחסני$ר מחסני$""""למלמלמלמ1 1 1 1     11.3311.3311.3311.33        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     11.4311.4311.4311.43        1 1 1 1     972,000972,000972,000972,000        בית נקופהבית נקופהבית נקופהבית נקופה

  
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     5.825.825.825.82                כפר אוריהכפר אוריהכפר אוריהכפר אוריה
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                ר ר ר ר """"למלמלמלמ1 1 1 1     10.7510.7510.7510.75        1 1 1 1     1,086,4511,086,4511,086,4511,086,451        מוצא עלית מוצא עלית מוצא עלית מוצא עלית 
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ::::אישור בקשה להעלאת מס ועד לישובי$אישור בקשה להעלאת מס ועד לישובי$אישור בקשה להעלאת מס ועד לישובי$אישור בקשה להעלאת מס ועד לישובי$        ....16161616
        

        הבקשההבקשההבקשההבקשה        היטל קוד$היטל קוד$היטל קוד$היטל קוד$        הישובהישובהישובהישוב
        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     8888        ר ר ר ר """"למלמלמלמ1 1 1 1     5555.82.82.82.82        כפר אוריהכפר אוריהכפר אוריהכפר אוריה

  
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     13131313        ר ר ר ר """"למלמלמלמ1 1 1 1     10.7610.7610.7610.76        מוצא עלית מוצא עלית מוצא עלית מוצא עלית 
  

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
  



 

 9 מתו� 9 עמוד                                28.8.07פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתארי�  

9

  
  
  

 

        ר ר ר ר """"למלמלמלמ1 1 1 1     11111111        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     10.5910.5910.5910.59        מסילת ציו מסילת ציו מסילת ציו מסילת ציו 
  

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     8888        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     5.825.825.825.82        נט#נט#נט#נט#
  

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     11111111        ר ר ר ר """"למלמלמלמ1 1 1 1     10.5910.5910.5910.59        שריגי$שריגי$שריגי$שריגי$
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....אשתאולאשתאולאשתאולאשתאול, , , , מסילת ציו מסילת ציו מסילת ציו מסילת ציו : : : : 2006200620062006נת נת נת נת אישור דוחות כספיי$ לשאישור דוחות כספיי$ לשאישור דוחות כספיי$ לשאישור דוחות כספיי$ לש        ....17171717
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....חחחח""""אשאשאשאש    800800800800    ––––אישור קבלת הלוואה ועד מקומי רמת רזיאל מועד האגודה אישור קבלת הלוואה ועד מקומי רמת רזיאל מועד האגודה אישור קבלת הלוואה ועד מקומי רמת רזיאל מועד האגודה אישור קבלת הלוואה ועד מקומי רמת רזיאל מועד האגודה         ....18181818
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

                ....דוד דרומלבי'דוד דרומלבי'דוד דרומלבי'דוד דרומלבי'    ––––תפקוד ועדת נוער תפקוד ועדת נוער תפקוד ועדת נוער תפקוד ועדת נוער         ....19191919
  .נדחה לישיבה הבאה

        
        
        
        
        
        
        

        20:3020:3020:3020:30ה  ה  ה  ה  הישיבה ננעלה בשעהישיבה ננעלה בשעהישיבה ננעלה בשעהישיבה ננעלה בשע
        
        
        
        
        
        

____________        _____________  
  מאיר ויזל          משה דדו 

  ראש המועצה        מזכיר המועצה


