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 9           מליאת מועצה

 של מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 7/11/09' פרוטוקול מס

 24.6.2009, ט"בתמוז תשס' שהתקיימה ביום רביעי ב

.  בקיבוץ צובה16:45בשעה 
 

 : נכחו
ראש המועצה משה דדון 
זכריה , סגן ראש המועצהיוסי משה 

ה "נתיב הל, מ ראש המועצה"סגן ומנימי יפה 

אבן ספיר ראובן שמעון 
אדרת יעיש דדון 

אורה יגאל אבדר 
אשתאול אריה עובדיה 
בית זית גבריאל נרדי 

בית מאיר כהן מקסים 
בית נקופה ד זהר שדה "עו

בקוע ישראל אלוני 
בר גיורא דוד בוזגלו 

גבעת יערים יהודה בן אהרון 
גבעת ישעיהו ברק כץ 

הראל אבי פליישמן 
זכריה יוסי משה 

טל שחר מיקי פרנקוביץ 
ישעי אלון ורדי 

כסלון שלום בוקובזה 
כפר אוריה כפרי גל 

לוזית מיכאל ביטון 
ר "מבוא ביתששון  סיידוף 

מוצא  עלית ראובן צמח 
מחסיה חיים בוזגלו 
מטע דדון נפתלי 

מסילת ציון רון דוד 
מעלה חמישה יובל לוי 
נוה אילן עזי טלר 

נוה מיכאל  הרשיש אברהם 
נוה שלום איאס שביטה 
נחושה קורש רחמים 

נחשון חוה שפיר 
נס הרים גדליה נוריאל 

ה "נתיב הלנימי יפה 
ור 'עגמו 'אברהם ג

עין נקובה עוודאללה מחמד 
עין רפה ת ברהום 'בהג

עמינדב משה מזון 
צובה שמואל שני 

צור הדסה גבאי רמי 
צור הדסה קאופמן דן 

צלפון  ישראל גבאי 
צרעה דליה יונאית 

קרית ענבים זיוה גל 
שורש בראל רם 

ליאון שריגים  (בובי)יהושע משה 
תעוז  יוסף אברהםנחמיה 

תרום עזריאל צדוק 

 
 : חסרו

אביעזר גוטריימן אלחנן 
גיזו מוטי חן 
גפן דוד כהן 

זנוח שלומי סעדון 
יד השמונה יוסף בר דוד 

נחם שמאי ולני 
נטף ניסים גדסי 

צפרירים חי חדד 
רמת רזיאל אלעמי אמיר 

רמת רחל דוד דרומלביץ 
שדות מיכה אביגדור כהן 

שואבה אליה ענת 
תירוש גבאי דוד 

 
: משתתפים

 

 עוזרת וממונה פניות הציבור, אהובה פחימה
מזכיר המועצה , רענן אהרונסון
חינוך '  מנהל מח, חיים אברהם 

היועץ המשפטי , ד"עו, פנחס קובן
  

 : קהל
עורך עיתון בקיצור , יובל רובין

   מושב אבן ספיר , אלי כהן
צובה ,   דוד מלול

         צובה , ורה
עין נקובה ,      עיסאם

  
 : רשמה פרוטוקול

מנהלת לשכת ראש המועצה , דורית אוחנה
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: סדר היום
 נפגשים במגרש החניה בקיבוץ צובה  16:45

 
:      יציאה באוטובוס לסיור17:00

  (נחלות, הרחבות) – הסבר מבנה ישוב –מושב כסלון .
  פעילות חקלאית מיוחדת" נעים במים "–מושב רמת רזיאל .

 
דיון - בקיבוץ צובה " הצריף"  התכנסות חזרה בבית התרבות 19:00

  

נושאים לדיון 
 13.5.09אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך . 1
.  נציגי הישוב– קיבוץ צובה –סקירה . 2
 
ר "הודעות יו. 3
 דיווחים 3.1 
.  חיוב פינוי אשפה לעסקים3.2 
.  דרכי ביצוע–תקציב / סל שירותים3.3 
.  חיוב ריבית ועדי ישובים3.4 
 
.  רענן אהרונסון–אישור מנהל ארנונה . 4
 
.  בית ספר צפית–ז יואב "הסכם המועצה עם מוא. 5
 
.  רמת רזיאל–אישור שמות לרחובות . 6
 
. נאמני בטיחות בישובים. 7
 
. 2009 לשנת  Iח רבעוני "אישור דו. 8
 
. עדכוני תקציב. 9
 

. ים לסגירה"אישור תבר. 10
 

: ים"תבר. 11
  (בוצע בתבר בדק בית)בית זית בניית גן ילדים  – 9015תבר  11.1

 כ תקציב לאחר הקטנה"סה      הקטנה/הגדלה  תקציב מאושר מקור מימון
 0            -305,000  305,000 קרנות הרשות

 0          -  305,000  305,000כ לתבר "סה
 
  עין ראפה בניית גן ילדים- 9022תבר  11.2

כ תקציב לאחר הגדלה "סה      הקטנה/הגדלה מקור מימון תקציב מאושר 
 622,715             0  622,715החינוך .מ

 305,000  305,000   0 קרנות הרשות
 927,715  305,000  622,715כ לתבר "סה

 
, ח"  אש250,142-  ( 13.5.08אושר במליאה בתאריך ) כביש גישה לגבעת יערים 3713ר  " תיקון תב11.3

 ₪. 64,295השתתפות בעלים  ,   77,282₪קרנות רשות  ,  ח" ש108,565משרד הפנים  :  המימון
 

: החלוקה,  המינהל לחינוך התיישבותי-  ₪ 479,520 –ר החלפת גגות אסבסט במוסדות חינוך "תב 11.4
 ₪. 159,840 –בית ספר עין כרם ,  319,680₪ – בית ספר אמית נחשון  

 
. 4/09 אושרה במליאה –לרכישת ציוד וריהוט  ₪ 1,500,000אישור הלוואה לפיתוח בסך של . 12

 
. רועי אושר וארז מיארה:  שנבחרו3- השלמה ל–אישור ועדת ביקורת בכפר אוריה . 13
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 13.5.09אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך . 1
אך לא הודענו על ביטול הרכב ,  במליאה הקודמת מינינו את ועדת ערר לארנונה:משה דדון

לתקן את הפרוטוקול  [משרד המשפטים]נתבקשנו על ידי הרשומות , הועדה הקודמת
ד אמיר זוהר "ר עו"יו: וממנים ועדה חדשה, ולציין שבוטל הרכב הועדה הקודמת

. משה אוחנה מצלפון, רוקו סופר משריגים: חברים, מצור הדסה
 

תוגש ,  חברים ממושב אדרת2 מבקש לכהן כחבר בועדת הביקורת בנוסף לעוד :יעיש דדון
רשימה מסודרת למועצה ויבדק בלשכה המשפטית האם חבר מליאה יכול לכהן 

. כחבר בועדת הביקורת של הישוב
   
. לרבות התיקון כאמור לעיל,  לאשר הפרוטוקול:הוחלט  

 
.  נציגי הישוב– קיבוץ צובה –סקירה . 2

. ועל קבלת הפנים החמה,  מודה לחברי הקיבוץ על האירוח:משה דדון
 

. מציג מצגת בפני חברי המליאה,  מוסר סקירה על הקיבוץ:דוד מלול
 
ר "הודעות יו. 3

:   דיווחים3.1 
ברמת , ישיבה פורייה,  התקימה פגישה עם ניצב אהרון פרנקו במשרדנו:בטחון

הנושא , הוקם שולחן עבודה משותף, כ עם נציגי הישובים"הנהגת המועצה ואח
. ואני מודה לחיים בן דוד וצוות המשרד על העבודה שנעשתה, ראוי להתייחסות

 
הודענו שאנחנו לא מעוניינים בבניה נוספת בצור הדסה עד להשלמת : משרד השיכון

. התשתיות והתחייבויות מהעבר באופן עקרוני מתנגדים לישוב גדול
 הפיתוח באחריות המועצה והמשמעות שכספי הפיתוח יופקדו –ת צור הדסה "מקב

.  במועצה
. אופי הבניה יתואם לאופי צור הדסה כיום

 
 התקיימו ישיבות עם מנהל המנהל במטרה להתקדם בתחום : מינהל מקרקעי ישראל

 10%- היטל השבחה מ, יש הצעה שבמידה ויהיו מוכנים להגדיל את החזר, הישובים
בכל מקרה אנו מעוניינים להחזיר לישוב ,  בתנאי שנשקיע באותו ישוב15%- ל

. לסיוע בתשתיות
 

ת מבוא "מקב: הועלו נושאים לדיון, ל המינהל ירון ביבי"היום נפגשנו עם מנכ
הנהגת הישובים מוזמנת לפנות . השתתפות נציגי הישובים, בקוע וכסלון, גפן, ביתר

. ללשכת ראש המועצה לבקשות של פגישות עם משרדי ממשלה
 

לבית ספר עין נקובה , ישיבה יעילה, ל"נפגשנו עם מר שושני המנכ: משרד החינוך
אישרו ,  כיתות בבינוי וקירוי6לגבי צור הדסה , מימון מלא', אושרו כיתה עד ט

. פתיחת בית ספר ממלכתי דתי בצור הדסה במיקום זמני בצור הדסה
 

 שנשלחו 6- מתוך ה, ימים נודיע מי ינהל את תפקיד מנהל מינהל החינוך' תוך מס
. למבדקים הטוב ביותר יקבל את התפקיד

 
.  עודפי הגביה יופנו לתשתיות–  אחוז גביית הארנונה בתהליך עליה :ארנונה

 
, המליאה הבאה לא תתקיים כפי שפורסם בשל חופשת הקיץ  :ישיבת מליאה הבאה

נודיע על , הישיבה הבאה תתקיים לקראת תחילת שנת הלימודים בסוף אוגוסט
. יצא תיקון למועדים שפורסמו, מועד לישיבה

 
. חיוב פינוי אשפה לעסקים 3.2
לפי החוק אנחנו לא חייבים לממן פינוי אשפה ,   נעשית בדיקה בכל המועצה:יוסי משה

פינוי אשפה שהמועצה מבצעת , על כן הנושא מובא למליאה כהודעה, לעסקים
החלטת , אנחנו חושבים שלא צריך לפנות מעסקים ללא תשלום, מבתי הישובים
והמועצה ,  שכל העסקים המועצה תפנה להם את האשפה1996המליאה משנת 
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אולם מאז . 1996ואין שינוי מאז  ₪ 550המועצה חייבה ,  מהעלות60%תגבה 
ואילו  ₪ 1200פינוי מכולה עולה , ההובלה וההטמנה יקרים יותר, המחירים השתנו

, לכן אנחנו חושבים שיש לגבות יותר ובצורה אחרת,  550₪אנחנו עדיין גובים 
החלטנו לעלות על כתב את כל העסקים ואז נביא בצורה מסודרת הצעת החלטה 

. לאישור המליאה
 
.  דרכי ביצוע–תקציב /סל שירותים 3.3
הוא , על מנת לייעל את הבירוקרטיה אני מבקש להציע שינוי בהעברת הסל לישוב:  משה דדון

י המועצה של אותה שנה בשלב "יועבר פעמיים בשנה אחרי אישור תקציב הועד ע
החוק מחייב להגיש תקציב בתחילת שנה , ח של שנה קודמת"השני עם הגשת הדו

תמסר הודעה . ח בסיום השנה התקציבית ובכך הישובים יעשו מערכת מבוקרת"דו
מבחינה כספית  סל השירותים בנוי לפי , ר הועדים"לאחר המליאה לכל יו

פרמטרים של גודל הישוב בני נוער וכדומה יבוא לשינוי לקראת הגשת תקציב 
.  יובא לאישור לקראת הגשת התקציב. 2010המועצה לשנת 

 
. חודשים' זאת אומרת שאם הגשת כעת תקציב נקבל את הכסף רק בעוד מס:   ראובן צמח

 
. הגשנו תקציב בחודש דצמבר ועד היום לא הובאו למליאה: עובדיה אריה

 
בישובים רבים הועדים הקודמים השאירו , התקציבים נבדקים בגזברות המועצה: משה דדון

, המנגנון במועצה מטפל, ניתנו שיקים דחויים של הועד הקודם, חובות כבדים
. ש הגזבר והמזכיר"הנח

 
. הגזבר מכין תוכנית עבודה,  אנחנו מנסים לייצר מציאות של פיקוח ליווי וסיוע

 
רק אם ניתן שתהיה ועדה קטנה שאם יש בעיה בהגשת , מקבל בברכה את ההצעה: ישראל אלוני

, לזרז את ההליכים ולא לעכב,   התקציב
 

. הועדה תיתן כלים לניהול תקין של התקציב, ש גזבר ומזכיר" יש ועדה  של מנח:משה דדון
.   אנחנו משלמים ונותנים מקדמות לישובים

 
מבקש, אצל רואה חשבון ₪ 5000עשיית הדוח עולה סכום של , ח המבוקר"  הדו:יהושע בובי

.  שלא יחייבו אותנו אחורה
 

,  כל מה שבמסגרת החוק נסייע ונקל, האחריות היא של המליאה:  משה דדון
 

? מה קורה לגבי ייצור גרעונות של ועדים מי נושא את הגרעונות :  ישראל גבאי
 

המועצה , ועדי אגודות העבירו כספים לועדים מקומיים המועצה אשרה מאזנים:  מקסים כהן
! הרימה את ידה לגרעונות 

 
התקציב אושר לא גרעוני למיטב זכרוני בודדים , לעולם לא אושר תקציב גרעוני:  משה דדון

, האכיפה לא היתה בשיאה, הישובים שהגישו דוח מבוקר של רואה חשבון
רוב הגרעונות הם בגין החצי שנה , האחריות של התקציב היא של הועד המקומי

רשת בטחון , אנחנו נכין לישובים בגרעונות וישובים עם תקציבים קטנים, האחרונה
. הישובים צריכים לתפקד בצורה הטובה ביותר, או מענקי איזון לישוב

 
. חיוב ריבית ועדי ישובים 3.4 

, כל נושא החיובים צמוד לריביות בהסכם שהיה עם משקי הרי יהודה, חיובי ריביות:  משה דדון
אני מבקש להכין למליאה הבאה הצעה , 2%-  וזיכינו ב10%- שלפעמים חייבנו ב

אנחנו , הנושא הובא כידיעה, לדיון כיצד מחייבים את הישובים בזכות ובחובה
. ק בלנית וכדומה"הישוב צובר חובות בגין ענ. נביא הצעה מתוקנת למליאה

. באחריות הגזבר
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פעיל בתחום התרבות והחברה , ברכות לרוני ממסילת ציון שמחליף את רענן אהרונסון 

. ברוך הבא- בישוב מסילת ציון 
 

.  רענן אהרונסון–מינוי מנהל ארנונה . 4
 

  .לאשר פה אחד: הוחלט
 
 . בית ספר צפית–ז יואב "אישור הסכם המועצה עם מוא. 5

,   אנחנו במלוא הקיבולת בבתי הספר התיכוניים במטה יהודה בעין כרם ובהר טוב:משה דדון
 ישובים 4- ההסכם הוא ל, בהר טוב תקבל ליווי כדוגמת פרוייקט בת ים' כיתה ז

. ויורחב בהמשך
. בינוי מקדים והמשך עבודה מול משרד החינוך ₪ 200,000 השקענו 

 
. לאשר: הוחלט

 
.  אישור לימודי חוץ יש חלק שלא מקבלים השתתפות בהסעות ואגרות לימודי חוץ:יהודה בן אהרון

 
, רחובות וגבעת וושינגטון, ולצפית,  ישובים בירושלים5- פתחנו אזור רישום ל:  משה דדון

פתיחת , כל בקשה נבדקת בקפידה, הנושא נבדק לקראת פתיחת שנת הלימודים
כל ילד לפני יציאה החוצה , אזורי הרישום יצרה חזרה של תלמידים למטה יהודה

ילד שעבר ללמוד בחוץ לא יקלט חזרה , צריך להגיע לשיחה עם מנהל בית הספר
אנחנו לא נהייה עיר מקלט , בתי הספר שלנו מספיק טובים, אלא רק לאחר מבדקים

 
? הסעה ואישור לימודי חוץ לכל תלמיד , האם אני מבין נכון: יהודה בן אהרון

 
ולגבי  , הסעות ואישור לימודי חוץ בהתאם לדרישה ורק לאחר אישור המועצה: משה דדון

  אגרות רק למגזר הדתי שאין להם פתרון במטה יהודה ורק לאחר אישור ובדיקת  
.   התאמה של המועצה

 
? כיצד נערכים , בעקבות הלחץ שנוצר האם אפשר גם במגזר הערבי להוציא החוצה: ת ברהום'בהג

 
אני אשמח שיצאו למצוא אלטרנטיבות אנחנו נלווה ונסייע , כן חטיבה ותיכון:  משה דדון

. באישור לימודי חוץ והסעות
 

ובסיוע חיים אברהם שאני , הצלחנו במאמץ רב,  במגזר הערבי אנו מחוללים מהפכה
ניתן ,  ט לומדים בבית הספר החדש בעין רפה עין נקובה–כיתות א , מודה לו

. פתרונות בשנה הבאה לתיכון
 

. הם ישובים כמו כל ישובי המועצה, המהפכה צריכה להתחיל פה:  מו'אברהם ג
 

? האם כולל אגרה , אישור לימודי חוץ והסעות וליווי:  רמי בראל
 

ילד שרוצה ולומד בחוץ מבחינתי המועצה צריכה לתת , ילדי מטה יהודה מושקעים:  משה דדון
נושא האגרה הסעות וכדומה בעיקר למגזר הדתי לשאר המועצה יבדק , את המענה

. תקציב
 

? האם אחד מהם דתי ,  בתי ספר5  דיברת על :יעיש דדון
 

אין , בית שמש ורחובות גבעת וושינגטון, המגזר הדתי מקבל מענה באזור גוש עציון:  משה דדון
. למעט ישיבת נחשון.   תיכון דתי במטה יהודה

 
המטרה לתקן היום ,     אגף הפיתוח עשה בדק בית בהיקף גדול מאוד של עבודות:נימי יפה

.  ולהעביר בעוד שנתיים לאגף איכות הסביבה לתחזוקה
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מתוך כוונה עד סוכות ,  כיתות6 בית הדסים צור הדסה בבניה –בתי ספר בבניה 
. ח" מש4למסור 

 
כיתות אפשר לראות מכביש 10ח תכנון החטיבה עוד " מש10 –עין רפה עין נקובה 

 חודשים אולי קצת פחות 10- עומדים בקצב מסירה בעוד כ, 1' מס
 

מתכוונים להשקיע גם בחזות בית הספר ,  עד סוף חופשת הקיץ–הר טוב מדעים 
כסאות שולחנות ובמדרון התלול , סככות צל, שתהיה הרגשה נעימה, ולא רק בבניה

. ל נביא תורמים"יש תוכנית מקסימה ובעזרת קק, לפתח לפינות ישיבה עם עצים
 

בית ספר צומח .  ד בנחושה פעילות אחר הצהריים בבית הספר" פתיחת בית ספר ממ:משה דדון
בית שמש היא לא . באבן העזר יסודי תוספת של כיתות, ד בצור הדסה"ממ

אין , אנו בתהליך לקידום תוכנית אב לחינוך, האלטרנטיבה היחידה של המועצה
.  ספק המגזר הדתי יקבל מענה במטה יהודה

  
מרכז יום לקשיש גם באזורים ,  מוקדים לפעילות בשעות אחר הצהריים בבתי הספר 

.  אחרים
 

 העברת המבנים מהר טוב לעין רפה על מנת לאפשר את פתיחת  –מבנים יבילים 
שרית עוזרי וחיים , משה ליאון, כל הפעולות נעשות עם צוות המועצה, החטיבה
. אברהם

 
בקוע , לוזית קו מאסף לבית ניר:  פרוייקטים בנושא הביוב4 התחלנו ביצוע  – ביוב :נימי יפה

. ביוב תרום לשיפוט, מוצא שיפוט נוסף, הקו שמבקוע לטל שחר
 

אנחנו בעבודות פיתוח האם יצא מכרז לישוב הישן , אנחנו בהרחבה בנס הרים: נוריאל גדליה
.  בקרוב

 
אבל אם אתה רוצה סיוע המועצה מקרנות ומינהלת הביוב , אתה יכול לצאת לבד: נימי יפה

. תמתין חודש,   אתה מפסיד
 

. אני מבקש מחברי המליאה לדבר ברמת העקרון ולא ברמת הישוב:    משה דדון
 

המבנה התנועתי ,  עבר הרבה שינויים במהלך השנים האחרונות– 38כביש  :נימי יפה
הנושא , ל"קצת לפני קק, 44תהיה כניסה מכיוון כביש , באשתאול מאוד מורכב

.   הקו החמישי לירושלים5מה שהשפיע זה החצייה של כביש . בויכוח
  

אנחנו נפתח ,  פרוייקטים5אני מבקש מכל ישוב שיכין רשימה של עד - השקעות 
אנו נעשה חשיבה פנימית , אנחנו נוציא החוצה לבנות אומדנים, תיק עם עלויות

והכוונה היא לעדכן את , המועצה תוציא את הפרוייקטים לביצוע, ונעזור לישוב
ים "הפרמטרים לביצוע במועצה העלנו את כל התבר, התוכנית שנה קודם הביצוע

קבלנו טבלה שבה קיימים כל , כיצד חולק מי קיבל,  שנים האחרונות10- מתוך ה
. הנתונים לעיבוד מול הפרוייקטים של הישובים

 
שבסופו של יום הוא יהיה התוצאה הכספית , הפרמטרים יעשו בשיטת הניקוד

ים ממשלתי קרנות "נקח בחשבון מהיכן הגיעו התבר, ומיקום הישוב בטבלה עצמה
, ניקח בחשבון פחת תשתיות, ישוב בהרחבה או לקראת הרחבה, גיל הישוב, רשות

אם נחלק נמצא , בכל אופן מה שיצא בגדול מצד אחד בנק נקודות מצד שני בנק כסף
שני ישובים . כמה שווה בכסף נקודה ומזה ניצור טבלה של הסדר הרץ של הישובים

שם אפשר להשיג , יוצאים החוצה מהטבלה צור הדסה ועין נקובה עין רפה
העבודה היא לא פשוטה אנחנו ניתן ביטוי . תקציבים יחודיים בגלל אופיים וגודלם

. לכל הישובים
 

? איך אתה בשיטה מתכוון לתקצב  ביוב ובטחון :  יגאל אבדר
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. ביוב ובטחון לא בתוך: נימי יפה
 

. ח" מש2-3יש ישובים שקבלו : ישראל אלוני
 

. כן:  משה דדון
 
. הממוצע הוא מיליון: נימי יפה
 

. מה הושקע בתשתיות בפנים ובחוץ צריך להתייחס לתשתיות פנים ולא לגדרות:  יעיש דדון
 

.   כספי הפיתוח מאושרים הם קיימים לאחר החלטה יצאו לביצוע:משה דדון
 
 . רמת רזיאל–אישור שמות לרחובות . 6
 

. לאשר שמות לרחובות ברמת רזיאל בשמות של פרחים: הוחלט
 
 .נאמני בטיחות בישובים. 7

להכשיר נציג ,  נפתח קורס לנאמני בטיחות בישובים,   מתקני המשחקים בישובים:משה דדון
המתקנים עולים , ח על המתקנים בישובו"מהישוב שהוא יבקר ויפקח ויוציא דו

. אני הצעתי לנסות לעבור למתקנים אחרים, והאחזקה יקרה מאוד ₪ 30,000
.  האחריות היא של הישוב

 
.  או לתקן, האם להחליף את המתקנים: יהודה בן אהרון

 
. ונביא לדיון את הנושא,   אנחנו כמועצה נחליט:משה דדון

 
.  לאשר קורס:הוחלט

 
 .2009 לשנת  Iח רבעוני "אישור דו. 8

לפני , התקציב הוא רבעוני, 2009ח הרבעוני הראשון לשנת " נותן הסבר על הדו:משה דדון
רואים שיש יציבות ובעודף למרות שלא קבלנו תקבולים , הבחירות לא היו הוצאות

למרות שצריך , ח עודף" מש1.5המגמה היא לסיים בעודף של , ממשרדי הממשלה
והם , לקחת בחשבון את הגזירות שמטילה עלינו המדינה שהם לקראת מימוש

.  כל התקציבים העודפים יוחזרו לישובים. מתקיים דיון, בחלקם משוכללות בתקציב
 

? האם זה מעודף הכנסות או התייעלות ? איך מגיעים לעודף תקציבי : ישראל אלוני
 

ל זה "אם במהלך החודשים האחרונים מצליחים לגייס הכנסות מארנונה כמו צה:  משה דדון
. התייעלות פנימית באגפים,  ר ולא לתקציב שוטף"הופך לתב

. השאיפה לרדת למינימום בגרעון,   יש הסכם עם רות יוסף לכיסוי הגרעון
 

אני הזדעזעתי שאני גר במטה יהודה וישוב סמוך אלינו לא , לאחר סיור בכסלון:  מקסים כהן
 הייתי מציע לראש המועצה לסייר בעוד 50- ידענו שהתשתיות הן של שנות ה

צריך לשפר את כל התשתיות ,  שנים האחרונות50ישובים שנראה את הנעשה במשך 
 הישובים 2רואים את ההבדלים בין . ואני מברך שהכספים יועברו לתשתיות

. שבקרנו
 

. מקווה שבשנתיים הראשונות נצליח לעבור את רוב ישובי המועצה:  משה דדון
 
.  לאשר:הוחלט
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 :עדכוני תקציב. 9

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף סעיף' מס

  127 127 0  הפנים מזכירי קלפי.מ. השתת 1269000/910

      73        73                         הכנסות מדיבידנד/ הכנסות מימון  

     200 200 0  כ הכנסות"סה 

       300      300           0             עבודות קבלניות-פעולות תרבות 1822100/752

     800 100- 900  רזרבה למימון פעולות שונות 1995000/982

     1,100 200 0  כ הוצאות"סה 

 

  תקציב מחשב לכל ילד

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף סעיף' מס

  14 14 0 הורים. מחשב לכל ילד השתת 1313200421

  14 14 0 כ הכנסות"סה 

  64 14 50 מחשב לכל ילד 1813200815

  64 14 50 כ הוצאות"סה 
 

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף סעיף' מס

  212 212 0  1-6/09אופק  1813250/110

  13,948 212- 14,160  רגיל הסעות קבלנים.ח 1817800/750

  14,160 0 14,160  כ הוצאות"סה 

  תקציב חגיגות יובל בישובים
 

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף סעיף' מס

  700 100- 800  רזרבה למימון פעולות שונות 1995/982

  100 100 0  חגיגות יובל בישובים 1751/781

  800 0 800  כ הוצאות"סה 
      מורשת תקציב

 חדש תקציב       עדכון       קציבת  הסעיף שם סעיף 'מס

  95 95 0  מורשת 1753000/810

  3 5- 8  בקהילה סמים 1847300/780

  0 65- 65  וילד אם תחנת 1832400/811

  225 25- 250  שיקומיים יום מעונות הסעות 1845110/840

  323 0 0  הוצאות כ"סה 

. לאשר: הוחלט
 

 ים לסגירה"אישור תבר. 10
 

 ' מס
' מס
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב ר"שם תב ר"תב

 0 18,445 18,445 20,000 עירובין לוזית 9030 1

תבר בוצע במלואו 
באישור מאיר 

 אלמליח

2 3804 

ס צפית "ביה
במבני . השתת

 0     200,000 חינוך
יבוצע דרך התקציב 

 הרגיל

 תבר שהסתיים 0 549,629 549,629 550,000 גדר בטיחות באורה 3638 3

4 3701 
שדרוג מחסני נשק 

 תבר שהסתיים 0 15,000 15,000 15,000 בישובים

            0   

   0 583,074 583,074 785,000 כ"סה    
 

. לאשר: הוחלט
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: ים"תבר. 11
 

  (בוצע בתבר בדק בית)בית זית בניית גן ילדים  – 9015תבר  11.1
 כ תקציב לאחר הקטנה"סה      הקטנה/הגדלה  תקציב מאושר מקור מימון

 0            -305,000  305,000 קרנות הרשות
 0          -  305,000  305,000כ לתבר "סה

 
. לאשר: הוחלט 

 
  עין ראפה בניית גן ילדים- 9022תבר  11.2

כ תקציב לאחר הגדלה "סה      הקטנה/הגדלה מקור מימון תקציב מאושר 
 622,715             0  622,715החינוך .מ

 305,000  305,000   0 קרנות הרשות
 927,715  305,000  622,715כ לתבר "סה

 
. לאשר: הוחלט 
 

 250,142 (13.5.08אושר במליאה בתאריך ) כביש גישה לגבעת יערים 3713ר  " תיקון תב11.3
  השתתפות בעלים,   77,282₪קרנות רשות  ,  ח" ש108,565משרד הפנים  : המימון, ח" אש

 64,295 .₪ 
 

. זו טעות צריך להיות תאורה: יהודה בן אהרון
 

לגבי השתתפות בעלים תפנה לסיוע באגף הפיתוח בהתאם לפרמטרים החדשים  :  משה דדון
.   בטבלה
 
. לאשר ולתקן תאורה במקום כביש גישה: הוחלט 
 

,  המינהל לחינוך התיישבותי-  ₪ 479,520 –ר החלפת גגות אסבסט במוסדות חינוך "תב 11.4 
 ₪. 159,840 –בית ספר עין כרם ,  319,680₪ –בית ספר אמית נחשון  : החלוקה  

 
. לאשר: הוחלט 
 

  לרכישת ציוד וריהוט ₪ 1,500,000אישור הלוואה לפיתוח בסך של . 12
 :  בהוראת בנק דקסיה נתבקשנו להוסיף את המלל הבא4/09 אושר במליאה בחודש 

 201בהתאם לסעיף : " הכולל שעבוד לפי הנוסח הבא % P  + 0.5     מסלול הלוואה 
ניתן בזאת אישור למשכן לדקסיה ישראל מימון ציבורי את  (נוסח חדש) לפקודת העיריות 

הנובעות מכלל , (למעט הכנסות ממים וביוב) ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית 
שעבוד הכנסות עצמיות של הרשות .  הנכסים המצויים בכלל שטחה  של הרשות המקומית
" יחייב קבלת היתר נפרד, מסוים,  המקומית הנובעות מנכסים המצויים באזור גיאוגרפי

 
. לאשר: הוחלט 
 

. רועי אושר וארז מיארה:  שנבחרו3- השלמה ל–אישור ועדת ביקורת בכפר אוריה . 13
 
. לאשר: הוחלט 
 
 

. 20:10הישיבה ננעלה בשעה 

 

 ________________

משה דדון  

 ראש המועצה


