
 
 

 1עמוד  42.6.42פרוטוקול ישיבת מליאה 

 
 
 

 714432סימוכין: 
   

 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 7137/302פרוטוקול מס'  

 במרכז יום לוותיק 02.6.02ב' בתמוז תש"פ שהתקיימה ביום רביעי 
 

    :נכחו
  חסרו: המועצה ראש ויזל ניב

 מרדכי רחמים  אביעזר  סגן ומ"מ ראש המועצה, טל שחר בני אלירז
 ראובן שמעון  אבן ספיר  סגן ראש מועצה, צור הדסה  שלומי מגנזי 

 אלמוג בן שלום  אשתאול  אביסף דדון  אדרת
 שושנייניב  בית זית  שאול נהרי  אורה 

 ישראל אלוני  בקוע  בן עבו יצחק בית מאיר 
 דוד בוזגלו  בר גיורא בן אבו דוד  בית נקופה 

 אביחיל זרביב  גיזו  בן יהודה אהרון  גבעת יערים 
 גבריאל דהן  גפן  נורית יעקובוביץ  גבעת ישעיהו 

 פיישמן אברהם  הראל  אילנה דוד  זכריה 
 חיים כהן  זנוח  בר דוד יוסף יד השמונה 

 אלון ורדי  ישעי  בן ברוך שמעון  כסלון 
 אברהם גנון  לוזית סיידוף רוסי  כפר אוריה 

 שלומציון לולו מבוא בית"ר  ראובן צמח  מוצא עילית
 יואב ויצמן  מעלה החמישה  נתן מדינה  מחסיה 

 דן נאמן  נחשון  אברהם בר ששת  מטע 
 שני רביב כהן  נתיב הל"ה  רוני דוד  מסילת ציון 

 אלדד דוד עגור  ארמוזהיפעת  נוה אילן 
 ברהום יוסף  עין ראפה  ירמי דוד  נוה מיכאל 

 דוד מלול  צובה  סמאח סלימה  נוה שלום
 רובי ליאון  צור הדסה  ימימה אליאסאן  נחושה 

 קאחו רזיאלה צפרירים  לולאי יעקב  נחם 
 רן כוחן אברהם  צרעה  קוקי אסתר לחמן  נטף 

 מתי קליגר  רמת רזיאל  רחל אלון מרגלית  נס הרים 
 דוד דרומלביץ  רמת רחל  אחמד עבדאללה עין נקובה 

 אביגדור כהן  שדות מיכה  שמעון קינן  עמינדב 
 צחי ששון שואבה  גיא חן  צור הדסה 

 בני שמואל  תעוז  משה פרץ צלפון 
   אלקון איזידור  קרית ענבים 

   טובול אפרת שלף  שורש 
  עובדי מועצה: יהושע משה בובי  שריגים 
 מנכ"לית יעל אברמן טאובין  גבאי דוד  תירוש 
 יועצת משפטית  עו"ד ורד כהן  דניאל אברהם  תרום 

 גזבר  משה אחיון   
 מבקר המועצה יואל ינון   
 מנהלת אגף מידע ותקשוב גילי אהרוני   
 ראש מינהל חינוך  ניב בר גיא   
 מנהל אגף אסטרטגי  כהן טופלסיון   
 מנהלת לשכת ראש מועצה גלית דהן   
 עוזר אישי לראש מועצה פיני תורן   
 עוזרת מנכ"לית גלית רז  
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 הודעות יו"ר  .3

 
 . הוחלט לאשר -  72.5.72ור פרוטוקול מליאה מיום איש .7

 
      ועדים שלא מונו בהם ועדות ביקורת וממילא לא נעשה ביקורת:  גפן, מחסיה .  .1

בהתאם להמלצת ועדת ביקורת , ימונה מבקר חיצוני שיבצע ביקורת בישובים ועל חשבון 
 .הוחלט לאשר -מבקר יואל ינון  –הועד 

 
 מבקר יואל ינון  –החלפות ועד ביקורת בישובים נווה אילן, רמת רזיאל  .4

מנות גב' יששכר צביה, מר ויזר עופר וגב' רעות ברמן התפטרו, ל – נווה אילן .א
  הוחלט לאשר –במקומם את גב' דורית ליבשין 

בהתאם להמלצת וועדת לאור התנהלות יו"ר ועדת ביקורת ו –רמת רזיאל  .ב
ת , הוחלט להביא לאישור המליאה בקשה לסיום חברותו של חבר וועדביקורת

  הוחלט לאשר –ברמת רזיאל  ביקורת מר דורון קם
 

 עו"ד ורד כהן   –הוראות בדבר החזקת בעלי חיים  .5
 

בעקבות ריבוי מפגעי סוסים וחמורים באופן המסכן את בריאות בטחון ושלום הציבור, 
קיים צורך לקבוע הוראות בדבר החזקתם בהתאם לסמכות המועצה על פי הוראות חוק 

וראות בדבר סימון וחיסון סוסים, בדומה העזר בדבר החזקת בעלי חיים, לרבות 
 להוראות החלות על כלבים.

 
מאחר שלא קיימת חקיקה ראשית בעניין קיבל הוטרינר הרשותי את בירכת הדרך 
להוראות אלה, אשר עברו גם את התייחסותם המקצועית של ד"ר צביה מילדנברג, 

ל לשכת השפלה רופאת סוסים ראשית במשרד החקלאות ושל ד"ר צביקה בן אור, מנה
 וההר במשרד החקלאות שהמועצה נמצאת תחת אחריותו.

 
 מבוקש לאשר את ההוראות המצ"ב :

 
מאשרים  8791-מכח סמכותנו על פי חוק עזר למטה יהודה )החזקת בעלי חיים(, תשל"ח

וכן הוראות בדבר  )א( לחוק העזר 3הוראות בדבר החזקת בעלי חיים מכח סעיף 
 )א( לחוק העזר, בנוסח המצ"ב 5עיף עלי חיים מכח סאיסור/הגבלה של תנועת ב

 
 הוחלט לאשר 

 
 עו"ד ורד כהן  –הארכת גבייה חוק עזר שמירה  .6

 
הארכת מגבלת הגביה על פי  -לחוק העזר בדבר שירותי שמירה 33מאשרים תיקון סעיף 

 , וכי הטלת היטל מכח13.37.7273 -בז בטבת התשפ"כ"תזכיר הוראת השעה, עד ליום 
 .3.3.77ישור מליאה ומשרד הפנים החל מיום חוק העזר תהיה טעונת א

 
 הוחלט לאשר

 
אישור חוק עזר לפינוי פסולת עודפת + דברי הסבר + תחשיב כלכלי + אישור ג'יגה  .2

 הוחלט לאשר - עו"ד ורד כהן  -לתעריפים  

 
                                       אישור שימוש בכרטיס קומסיין להגשת קולות קוראים במערכת מרכב"ה .8

 הוחלט לאשר -עו"ד ורד כהן   -עצה יעל שלום לעובדת המו
 

,                       2139אישור השתתפות למלווה כיועץ חינוכי למשלחת מסע פולין שהתקיים  .9
 הוחלט לאשר –עו"ד ורד כהן  -₪   4,292בעלות של 

 
           -משה אוחיון -אישור עופרה יששכר לצפייה בחשבון המועצה בבנק הפועלים  .81

 אשרלהוחלט 
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 פתיחת תב"רים :  .33
 

 מענק ראש שטח-עין ראפה/נקובה 1
  

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 1,700,000 משרד הבינוי והשיכון
  

 

 1,700,000 סה"כ
  

 

 הוחלט לאשר
        

 שנים 5 -ל בינוי מוסדות חינוך 2
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 10,000,000 מלוות מבנקים
  

 

 10,000,000 סה"כ
  

 

 הוחלט לאשר
        

 בינוי מוסדות חינוך 3
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 2,000,000 מלוות מבנקים
  

 

 2,000,000 סה"כ
  

 

 הוחלט לאשר
       

 שוטף ופיתוח לחוות חקלאיות תשע"ט 4
  

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 29,999 משרד החינוך
  

 

 12,858 קרנות רשות
  

 

 42,857 סה"כ
  

 

 הוחלט לאשר
        

 בטיחות בדרכים חלק א 5
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 25,000 משרד התחבורה
  

 

 10,715 קרנות רשות
  

 

 35,715 סה"כ
  

 

 הוחלט לאשר
        

 בדק בית  6
   

 

 תקציב מימוןמקור 
  

 

 2,000,000 קרנות רשות
  

 

 2,000,000 סה"כ
  

 

 הוחלט לאשר
 
 

 תכנון ביוב  7   
   

 

 תקציב מקור מימון
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 1,000,000 מלוות מבנקים
  

 

 1,000,000 סה"כ
  

 

 הוחלט לאשר
        

 תכנון 8
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 300,000 קרנות רשות
  

 

 300,000 סה"כ
  

 

 הוחלט לאשר
        

 הרחבות ועבודות פיתוח-אדרת 9
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 3,200,000 השתתפות בעלים
  

 

 3,200,000 סה"כ
  

 

 הוחלט לאשר
        

    יבילים 10

   תקציב מקור מימון  

   008,888 משרד החינוך  

   008,888 סה"כ 

     

 

 עדכון תב"רים: .21

   

 הקמת כלביות -6644תב"ר  1     
   

 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 
 500,000 משרד החקלאות

 
500,000 

 
 קרנות רשות

 
50,000 50,000 

 
 550,000 50,000 500,000 סה"כ

 
 הוחלט לאשר

        

 בדק בית -6644תב"ר  2
   

 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 
 4,000,000 2,000,000 2,000,000 קרנות רשות

 
 4,000,000 2,000,000 2,000,000 סה"כ

 
 הוחלט לאשר

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 נווה אילן גן ילדים-6904תב"ר  3   
   

 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון
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 1,521,696 משרד החינוך

 
1,521,696 

 
 מלוות מבנקים

 
106,400 106,400 

 
 1,628,096 106,400 1,521,696 סה"כ

 

 
 
 
 

 תגבור מוקד/חמ"ל -6604תב"ר  4   
   

 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 
 25,710 710 25,000 משרד הפנים

 
 25,710 710 25,000 סה"כ

 
 הוחלט לאשר

    
 
 

 :  7272סגירת תב"רים  .31
 

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

 הסתיים 0 45,747 45,747 45,747 נחושה וכפר זוהרים שיקום תאורת בטחון 4215

 הסתיים 0 14,017 14,017 422,496 הדסים צור הדסה אופק תוספת מבנה 4005

 הסתיים 0 60,000 60,000 60,000 בי"ס קרוב נגישות אקוסטית  4238

 הסתיים 0 2,386,197 2,386,197 2,386,198 צור הדסה גן ילדים 4080

 הסתיים 0 250,000 250,000 250,000 רכב תפעולי מחלקת ביוב 4250

 הסתיים 0 3,025,365 3,025,365 3,044,159 עין נקובה טבעת מזרחית שלב א 4026

 הסתיים 0 711,689 711,689 711,689 בי"ס אלון שיפוץ 4233

 הסתיים 0 24,083 24,083 73,200 בי"ס הר טוב אופק חדש פינות עבודה 4056

 הסתיים 0 377,270 377,270 390,000 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 4173

 הסתיים 0 490,000 490,000 490,000 מבנים יבילים 7בי"ס קסם רכישת  4118

 הסתיים 0 9,945 9,945 30,000 נגישות אקוסטית על יסודי צור הדסה 3975

 הסתיים 0 250,000 250,000 250,000 תעשיה הר טוב אשיקום כבישים אזור  4369

    8,153,489 7,644,313 7,644,313 0   

 
 הוחלט לאשר
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 עדכון תקציב וטרינר 
       הכנסות  

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 525- 100- 425- חיסון כלבים-פיקוח וטרינרי 1214200/210
 525- 100- 425- סה"כ הכנסות    
       הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 1,130 100 1,030 משכורות וטרינר 1714100/110
 1,130 100 1,030 סה"כ הוצאות   
 

 

 
 
 
 

 עדכון תקציב יום העצמאות     
       הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 94 94 0 עבודות קבלניות  -ארועי יום העצמאות  1822100/754
 9 48- 57 חידון תנ"ך 1827000/750 
 440 30- 470 הפעלת אולם -עבודות קבלניות  1826400/750 
 130 16- 146 עבודות קבלניות רפרנטית אולם מופעים 1826400/755 
 673 0 673 סה"כ הוצאות   
 

 

 
 

 כיתת תקשורת אלון -עדכון תקציב חינוך מיוחד    
       הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 45- 45- 0 כיתת תקשורת אלון -השתת' ביטוח לאומי  1313300/730
 

 
 45- 45- 0 סה"כ הכנסות 

  
 
 

 הוצאות
 
      

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 45 45 0 הצטיידות כיתת תיקשורת בי"ס אלון  1813300/932
 

 
 45 45 0 סה"כ הוצאות

 

 תרבות -עדכון תקציב שכר       
       הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 43 87- 130 רפרנטית אולם תרבות -עבודות קבלניות  1826400/755
 1,122 87 1,035 מנהל תרבות -שכר  1821000/110 
 

 
 1,165 0 1,165 סה"כ הוצאות
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 0808עדכון תקציב מרכיבי בטחון 
       הכנסות  

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 550- 43 593- תמיכת משרד הבטחון 1221000/990
  

 550- 43 593- סה"כ הכנסות   
  

 הוצאות
 

    
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 47 4 43 אחזקת גדרות 1721000420
 29 17 12 כביש אספלט 1721000421 
 72 2- 74 ריסוס שטח 1721000422 
 145 14 131 אחזקת תאורה 1721000423 
 192 3- 195 צריכת תאורה 1721000424 
 48 3- 51 שער חשמלי 1721000425 
 23 2 21 מחסני נשק 1721000427 
 89 21- 110 כביש כורכר 1721000428 
 34 14 20 אחזקת גדרות אלקטרוניות 1721000780 
 84 59- 143 אוטובוס חמ"ל בטחון 1721001530 
 100 20- 120 תחזוקת מפקדות 1722100420 
 48 48 0 קבט -ליסינג  1721000534 
 27 27 0 קבט -דלק ושונות  1721000535 
 1,197 140 1,057 בטחון  -שכר 1721000110 
 10 28- 38 הוצאות רישום ופרסום 1812200/550 
 203 50- 253 הסעות למגמת רדיו אזורי 1815225/710 
 334 66- 400 הסעות נבחרות ייצוג 1829300/710 
 32 6- 38 הסעות נבחרות ייצוג מ. פרס לשלום 1829300/711 
 105 20- 125 בתי ספר לכדורגל 1829310/750 
 17 20- 37 עבודות קבלניות -ערב חלוקת מילגות  1832400/752 
 65 11- 76 פעולות-בני עקיבא 1828204/750 
 

 
 2,901 43- 2,944 סה"כ הוצאות
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 עדכון תקציב תברואה

         הוצאות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 
 495 251 244 ריסוק גזם 1712301/755 
 3,179 84- 3,263 הטמנה גזם 1712300/757 
 103 103 0 ישובים פינוי עצמי  1712300/758 
 189 46- 235 מרכז פינוי גזם מועצתי+פיצוי אשכולות גזם  1712300/759 
 50 0 50 גרירת רכבים ואחסנתם 1712300/751 
 3,477 357 3,120 הטמנה )איגוד ערים( 1712300/752 
 2,634 226- 2,860 היטל הטמנה)איגוד ערים( 1712300/754 
 2,240 287 1,953 פינוי גזם מנוף-עבודות קבלניות 1712300/755 
 160 0 160 פינוי מרכזי עיסוק פסולת פיראטית 1712300/756 
 18 14- 32 חידון תנ"ך 1811100/752 
 48 12- 60 שימוש במתקני יד חריף 1813205/760 
 369 90- 459 מרחבים הסעות חוגי מצטיינים 1813400/710 
 56 14- 70 שימוש במתקני יד חריף 1815210/762 
 2,128 172- 2,300 ברנקו וייס  -הפעלת תיכון אור 1815320/810 
 718 42- 760 ברנקו וייס  -הפעלת בי"ס דרור 1815410/813 
 634 86- 720 ברנקו וייס  -הפעלת תיכון עין ראפה 1815700/750 
 154 14- 168 עבודות קבלניות -תיירות ייעוץ  1771000/751 
 410 30- 440 עב' קבלניות-הפעלת היכל התרבות 1826400/750 
 26 4- 30 כיבודים ועדה 1731000/511 
 3,036 164- 3,200 גביה -עבודות קבלניות  1623000/750 
 

 
 20,124 0 20,124 סה"כ הוצאות 

 

 עדכון תקציב גינון מוסדות חינוך      
       הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 370 8 362 אחקה גינון -בי"ס  1813200/421
 318 8- 326 גינון גני ילדים-עבודות קבלניות 1812200/752 
 688 0 688 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב ועדים      
       הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 114 89 25 מיסוד אמצעי תקשורת לועדים 1766000/751
 15 70- 85 רפרנט מחלקת ועדים -עבודות קבלניות 1766000/750 
 28 10- 38 תכנית אשכולות 1766000/752 
 5 9- 14 הכשרת מחלקה 1766000/753 
 

 
 162 0 162 סה"כ הוצאות

 

 

 
 
 
 
 

    



 
 

 9עמוד  42.6.42פרוטוקול ישיבת מליאה 

 
 
 

 עדכון תקציב חברה וקהילה
       הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 40 315- 355 תכנית בלתי פורמלית ימי ו' 1825300/750
 

1822110/753 
עבודות -מרכזים קהילתיים צמודי בתי ספר

 148 100 48 קבלניות
 100 100 0 שיפוץ מגרש עין כרם 1822110/757 
 106 30 76 עבודות קבלניות-אשכולות ישובים 1822110/752 
 82 25 57 כלל מועצתי -פעולות תרבות  1822100/755 
 

1857000/753 
עבודות  -השלמת תוכנית חשמל במיקוואות 

 60 60 0 קבלניות 
 536 0 536 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב נוער וצעירים      
       הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 247 30- 277 ספריה ניידת-שכר 1823100/110
 61 30 31 שונות סיפריה ניידת 1823100/780 
 308 0 308 סה"כ הוצאות   
 

 פעילות קיץ -עדכון תקציב חברה ונוער       
       הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 0 67- 67 ו'-קייטנת ד' 1822300/759
 121 67 54 פעילות קיץ קהילתית 1822100/759 
 

 
 121 0 121 סה"כ הוצאות

 

 עדכון תקציב יד חריף      
       הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 40- 40- 0 מודל מוסיקלי מיגזר-השתת' מ. החינוך 1325200/920
 73- 73- 0 מודל מוסיקלי ישובי-השתת' מ. החינוך 1325200/921 
 

 
 113- 113- 0 סה"כ הכנסות

       הוצאות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף  

 40 40 0 מודל מוסיקלי מיגזר-עבודות קבלניות 1825200/750
 73 73 0 מודל מוסיקלי ישובי-עבודות קבלניות 1825200/751 
 

 
 113 113 0 סה"כ הוצאות

  

 

 
 הוחלט לאשר

 

 

 

 



 
 

 12עמוד  42.6.42פרוטוקול ישיבת מליאה 

 
 
 

 של הוועדים המקומיים ליישובים לפי הפירוט שלהלן: 4218דוחות כספיים לשנת אישור  .15

 

 
 הוחלט לאשר

 

 

 

 לישובים : 4242תקציב לשנת אישור  .16

 

 הישוב מס'
סך 

 התקציב 
מגורים למ"ר 

)*( 

 14.48 1,524 נתיב הל"ה 1

 7.47 350 זנוח 2

 11.23 1207 נחושה 3

 10.86 1,860 שורש 4

 10.86 390 תעוז 5

 7.47 350 עגו'ר 6

 20.39 546 בר גיורא 7

 

 

 
 הוחלט לאשר

 

 
 

    ______________              _______________   

 יעל אברמן טאובין       ניב ויזל  

 מנכ"לית המועצה       ראש המועצה  
   

 

 

 
 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  
לשנה  -עודף/גרעון
 המבוקרת

 -עודף/גרעון
 מצטבר

 380 173 964 1137 רוא"ח אמנון מקייטן  31/12/2018 נחושה

 288 52 465 517 רוא"ח -אורן דניאלי  31/12/2018 נס הרים

 643 203 982 1185 רו"ח -אלישר ליפשיץ 31/12/2018 תרום

 66 269- 634 365 רוא"ח -יהודית קריסטל 31/12/2018 תעוז

              


