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  במרכז יום לקשיש 17:00בשעה    18/5/16שהתקיימה ביום רביעי ט"ז באייר תשע"ו,   של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 24/12/16פרוטוקול מס'  167749
  

  נכחו:
 הל"המ"מ ראש המועצה, נתיב  ניב ויזל

 סגן ראש המועצה, זכריה יוסי משה
 אביעזר רחמים מרדכי 

 ספיר אבן שמעון ראובן
 אורה נהרי שאול

 אשתאול חדד שמחה
 זית בית שושני יניב

 מאיר בית איציק בן אבו
 נקופה בית אבו דוד

 בקוע אלוני ישראל
 גיזו זביב אביחיל

 גפן כהן דוד
 הראל פליישמן אבי

 זנוח כהן חיים
 שחר טל בני אלירז 

 השמונה יד דוד בר יוסף
 ישעי ורדי אלון

 כסלון ברוך בן שמעון 
 אוריה כפר סיידוף רוסי
 לוזית דדון אבי

 ר"בית מבוא סיידוף  ששון
 עלית  מוצא צמח ראובן

 מחסיה בנחמו עופר
 מטע נפתלי דדון
 ציון מסילת משה רגב

 חמישה מעלה יהודאי אריאל
 אילן נוה ארמוזה ירון

 שלום נוה שביטה איאס
 נחושה מאיר סלם

 נחשון דן נאמן
 נטף מגל מאיר

 ור'עג אברהם גמו
 נקובה עין עימאד עוודאללה

 רפה עין יוסף ברהום
 עמינדב אלעזר כהן

 צובה שני שמואל
 הדסה צור בלומנפלד זהבית
 הדסה צור טיילו תומר

  סדר היום:    

  נכחו:
  צלפון פתיחי גיא

 צפרירים קחו רזיאלה
 צרעה שלהב שמחה
 ענבים קרית חנן ורפמן

 רזיאל רמת אמיר אלעמי
 רחל רמת דרומלביץ דוד

 שואבה צחי יצחק ששון
 שורש רם בראל
 תירוש דוד גבאי

  חסרו:
 המועצה ראש דדון משה
 אדרת זדה יצחק

 בר גיורא טרם מונה חבר
 גבעת יערים גילי עוזרי

 גבעת ישעיהו טרם מונה חבר
  מיכאל נוה ירמיהו דוד

 נחם ולני שמאי
 הרים נס אליהו צבי
 הדסה צור יעקב ממן

 מיכה שדות שמעון דדון
 שריגים ליאון (בובי) משה  יהושע

 תעוז אליהו שמואל
 תרום דניאל אברהם

  :משתתפים 
 היועצת המשפטית למועצה עו"ד ורד כהן

 מזכיר המועצה רענן אהרונסון
 מנהל אגף אסטרטגי פיני תורן

 גזבר המועצה משה אוחיון
 הכפרמנהל אגף שיפור פני  משה סויסה

 מנהלת מח' ועדים ליאורה יפרח
 מנהל מח' בטחון יאיר אברהם
 קב"ט צפריר שיפמן

  קהל: 
 עורך עיתון בקיצור יובל רובין 
 בר גיורא דוד בוזגלו

 צפרירים אבי בן שושן
  :רשמה פרוטוקול 

 מנהלת לשכת ראש המועצה דורית אוחנה
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שנה, ובתפקידה האחרון שימשה כמנהלת יחידת  20רוית תושבת מושב נחם עבדה במועצה     המועצה האזורית מטה יהודה אבלה וכואבת את פטירתה של עובדת המועצה רוית אליהו ז"ל.        עדכוני תקציב .12     יהי זכרה ברוך.     המועצה כולה כולל העובדים וחברי המליאה שולחים תנחומים ומשתתפים בצער המשפחה.    ילדים ובעל. 3הותירה אחריה  רוית בתו של חבר המליאה שמאי ועלני    עובדי המועצה כואבים וחסרים אותה.רוית היתה אהובה ומוערכת על ידי כולם, תמיד פעלה באדיבות ועם חיוך, לכתה הותיר את     מכרזים וביטוחים, סבלה ממחלה קשה. 

      
   

 הודעות יו"ר. .1
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ה ומשה דדון ישוב יה שאני עורך כמ"מ ראש המועצה, מקווה שתסתיים הפרשיזו המליאה השנ  :ניב ויזל   לניהול המועצה בהקדם.
 אות מצטיין הנשיא  1.1
  .אות מצטיין הנשיא הוענקה לחמישה חיילים ממטה יהודה  ניב ויזל:

למדינת ישראל. חמישה חיילים מיישובי  68-אווה גדולה למטה יהודה ביום העצמאות הג   אל.רישביתר, יקבלו את אות הנשיא על הצטיינותם בשירות הצבאי ותרומתם הרבה לצה"ל ולמדינת סמל נעם לוטם ממושב שורש, רב"ט סמי אדלר מקיבוץ צובה ורב"ט יהונתן כהן שי ממבוא הנשיא ביום העצמאות. סגן י' מצור הדסה, סמ"ר נ' מקיבוץ צרעה, המוענקת מדי שנה בבית החיילות והחיילים שיקבלו את אות הנשיא לחיילות וחיילים מצטיינים  120המועצה נמנו בין 
  תרומת מר לן בלווטניק, מראשי התורמים של ארגון ידידי האגודה למען החייל בבריטניה.לימודים לאחר שחרורם מהצבא,  , המיועד למימון1,000$יקבלו מ'יחד למען החייל' שובר בסך ונכבדים נוספים. במעמד קבלת אות המצטיין ביום העצמאות בבית הנשיא, החיילים והחיילות המוענק על ידי נשיא המדינה במעמד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלופי צה"ל חיילי וקציני צה"ל, מעיטורי נשיא מדינת ישראל, אות מצטיין הנשיא הוא אות הצטיינות ל

, שנים של שימור מסורת טעמים של פעם 16 - פסטיבל האוכל הכפרי מציין השנה את שנתו ה   ניב ויזל: )11/6/16 – 20/5/16במטה יהודה ( 16 -פסטיבל האוכל ה      1.2 , 18:00במתחם יד חריף בקיבוץ צרעה החל מהשעה  26/5/16חמישי  ערב הפתיחה יתקיים ביום    הנות.יהבד וחוות הצאן ולבפיתוח התיירות, אנו מזמינים אתכם לבקר בהסעדות הביתיות, היקבים מבשלות הבירה, בתי בטעמים ממדינות שונות בתוספת הכנסת אורחים חמה ומזמינה, המועצה משקיעה רבות ן סעודות עשירות ומגוונות, משתתפי הפסטיבל מציעים תבשילים ומציעים למבקרים הרבים מגווקולינארית באווירה וניחוח כפרי, במהלך הפסטיבל התושבים המארחים פותחים את בתיהם ישובים אשר יחד יוצרים תרבות וחוויה  57 -במגוון העדות המסורת והטעמים הפזורים בתכונים מבית אמא, בין נופים קסומים בחבל ארץ תנכ"י מרהיב, קסמה של המועצה טמון ומ אגף הרווחה ומחלקת ביטחון קיימו סדנה ליושבי ראש ועדים ויושבי ראש צוותי חירום מיישובי   ניב ויזל: .8/5/16דיווח סדנא ניהול אירועי חירום אזור ההר מתאריך      1.3    (הכניסה חופשית דוכני המזון בתשלום)
  הגבוה, בנושא ניהול אירוע בחירום * בקרוב יתקיים כנס דומה ליישובי עדולם והמזלג.ההר 

    הביטחון במטה יהודה. נס ותרגיל בו לוקחים חלק תושבים ועובדי מועצה במטרה לחזק את אנו מברכים על כל כ    לכוחות הביטחון בזמן אמת, ועשויה להציל חיים ברגעים הראשונים של כל אירוע",מעודדת גיוס מתנדבים למערך הביטחון בכל יישוב. "מוכנות גבוהה לחירום ביישובים תסייע שלגים ושריפות שפוקדות את האזור מדי שנה. במסגרת זו נערכים תרגילי חירום רבים והמועצה ביישובים, תוך שימת דגש להקמת צוותי חירום יישוביים שיגישו סיוע ראשוני בזמן סופות הנהלת המועצה הובילה שינויים רבים במערך החירום  2013מאז סופת השלגים הגדולה בשנת     היישובים להמשיך ולקדם את ההיערכות לחירום ולקדם את ההתארגנות הקהילתית".פגשים אלה נועדו לעודד את מהקואליציה לטראומה, והמשתתפים חולקו לקבוצות עבודה. מבמהלך השנה", מסרה מנהלת אגף הרווחה. "את קבוצות העבודה הנחו מנחים מקצועיים "הסדנה הינה המשך לכנס שהתקיים בשנה שעברה והמשך לתרגילים שהתקיימו ביישובים     ית ענבים, רמת רזיאל, רמת רחל, שואבה  ושורש.יעמינדב, קרעין ראפה, מאיר, בית נקופה, גבעת יערים, יד השמונה, כסלון, מעלה החמישה, נטף, נווה אילן, עין נקובה, לסדנה, אשר התקיימה במרכז היום לתושב הוותיק בנחם הגיעו נציגים מהיישובים אורה, בית 
    : לאשר.הוחלט מצ"ב. – 16/3/16אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  .2
  : לאשר. הוחלט  מצ"ב. – 16/3/16אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה  .3
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א לחוק התכנון  12שר הפנים החליט לפעול להחלפת נציגי הציבור בועדות הערר לפי סעיף   ניב ויזל:  דוד מלול. –לחוק התכנון והבניה א  12מינוי נציג לועדת ערר לפי סעיף  .4 א 12שני נציגי ציבור חדשים לועדת הערר לפי סעיף במסגרת זאת בכוונת השר לפעול למינוי     נציגי הציבור האמורים.(להלן החוק) וזאת לאור התקופה הארוכה שחלפה מאז מונו רובם של  1965והבניה התשכ"ה  ) (ד) לחוק נקבע כי " לא ימנה השר נציג ציבור 4א ( 12לתשומת לבכם: בהתאם להוראות סעיף     לפיכך ובהתאם להוראות הסעיף שר הפנים מבקש המלצת המועצה לבחירת נציג ציבור.    לחוק בתחום מחוז ירושלים. א לחוק התכנון  12לאשר המלצת המועצה לחברותו של דוד מלול בועדת הערר לפי סעיף  הוחלט:    מבהיר, אנחנו ממליצים, אבל אין חובה למנותו.אני     עסקים.תפקידים רבים ציבורים , מוביל תהליכים חברתיים מורכבים, בעל תואר ראשון ושני במינהל המועצה ממליצה על החבר דוד מלול מקיבוץ צובה, כיום מנהל העסקים של הקיבוץ  מילא     שהוא עובד אחד הגופים האמורים"מקומית, ועדה מקומית או בועדה מיוחדת או בועדה משותפת או שהוא חבר במועצה של רשות        והבניה
, 11-22/7/16בחודש יולי, המורות איילה אלעד וסמדר ליאב, המשלחת מתקיימת בתאריכים המועצה מבקשת סבסוד מורות מלוות ליציאה למשלחת נוער מבית ספר עין כרם לוירצבורג    ניב ויזל: לשתיהן. $ 1200השתתפות המועצה  –מורות מלוות למשלחת נוער לוירצבורג גרמניה  2אישור יציאת   .5     : לאשר.הוחלט    16112-783מתקציב קשרי חוץ סעיף    ₪ 3.83לפי שער נוסעים נוכחי  4,250. בשקלים $ 1180דולר לכל אחת, ס"ה  590עלות 
   תבר"ים: .6

    שיקום דרך ביטחון - נחושה 6.1
   תקציב מקור מימון 
   300,000 קרנות הרשות 
   300,000 סה"כ 
 לאחר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון יוחלף מקור המימון מקרנות הרשות למשרד הביטחון 

 

 הוחלט: לאשר. 
   שיקום תאורת ביטחון -נחושה וכפר זוהרים 6.2    

   תקציב מקור מימון 
   50,000 קרנות הרשות 
   50,000 סה"כ 
 לאחר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון יוחלף מקור המימון מקרנות הרשות למשרד הביטחון 

 

        : לאשר.הוחלט  
    אלקטרוניקה ע"ג גדר הביטחון- נחושה 6.3    

   תקציב מקור מימון 



   5עמוד  18/5/16פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריך 

   300,000 קרנות הרשות 
   300,000 סה"כ 
 לאחר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון יוחלף מקור המימון מקרנות הרשות למשרד הביטחון 

 
 : לאשר.הוחלט

    ניהול,תכנון ופיקוח ארזה 6.4    
   תקציב מקור מימון 
   500,000 קרנות הרשות 
   500,000 סה"כ 
 

 : לאשר.הוחלט
    פיתוח בתי עלמין 6.5    

   תקציב מקור מימון 
   50,000 קרנות הרשות(קרן פיתוח בתי עלמין) 
    50,000 סה"כ 

  : לאשר.הוחלט
    

    בדק בית 6.6
   תקציב מקור מימון 
   4,770,000 קרנות הרשות 
   4,770,000 סה"כ 
 

    מתתיהושיקום כביש גישה לבי"ס  6.7       : לאשר.הוחלט
   תקציב מקור מימון 
   400,000 קרנות הרשות 
   400,000 סה"כ 
 

  : לאשר.הוחלט
    שיקום כביש גישה לבי"ס הר טוב 6.8    

   תקציב מקור מימון 
   350,000 קרנות הרשות 
   350,000 סה"כ 
 

  : לאשר.הוחלט
    שיקום תשתיות ניקוז ביישוב זנוח 6.9    

   תקציב מימוןמקור  
   250,000 קרנות הרשות 
    250,000 סה"כ 

  : לאשר.הוחלט
    

    בינוי בי"ס קרוב (סנסן) -  4161תב"ר  6.10    עדכון תבר"ים 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 6,601,357 2,917,180 3,684,177 מפעל הפייס 
 6,469,601  6,469,601 משרד החינוך 
 1,600,000 1,600,000  קרנות הרשות 
 14,670,958 4,517,180 10,153,778 סה"כ 

 

           : לאשר.הוחלט
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   הר טוב בי"ס בניית אולם התעמלות -  4028תב"ר  6.11
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 2,576,700  2,576,700 מפעל הפיס 
 2,162,000  2,162,000 טוטו 
 917,000 700,000 217,000 קרנות הרשות 
 5,655,700 700,000 4,955,700 סה"כ 

 
  : לאשר.הוחלט

    טל שחר בניית גן ילדים -  4018תב"ר  6.12    
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 790,441 32,968 757,473 משרד החינוך 
 54,625  54,625 מלוות מבנקים 
 668,527  668,527 קרנות הרשות 
    : לאשר.הוחלט 1,513,593 32,968 1,480,625 סה"כ 

  :2016רשימת תבר"ים לסגירה בשנת  .7
מס' 
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב שם תב"ר תבר
 תב"ר הסתיים 0 64,752 64,752 64,885 פיתוח בתי עלמין 4135
 תב"ר הסתיים 0 422,567 422,567 423,119 2013שיפוץ מקוואות נשים  4075
 0 0 0 97,840 ממ"ד לבתי כנסת 4154

נסגר על ידי 
 משרד הדתות

 תב"ר הסתיים 0 1,201,972 1,201,972 1,201,972 בניית גן ילדים בנס הרים 3881
 תב"ר הסתיים 0 499,316 499,316 500,000 בי"ס מקיף הר טוב שיפוץ 4041
 תב"ר הסתיים 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ביוב בישובים 4058
 תב"ר הסתיים 0 7,350,000 7,350,000 7,350,000 מוצא עילית איסוף אשפה 3820
 תב"ר הסתיים 0 41,445 41,445 64,200 פיתוח בר קיימא תחבורה 3941
 תב"ר הסתיים 0 191,653 191,653 195,000 2012בטיחות בדרכים  3960
 תב"ר הסתיים 0 22,927 22,927 22,927 שליטה במוקדמערכת  4015
 תב"ר הסתיים 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ביוב בישובים 4058
4059 

משאיות וציוד  2רכישת 
 תב"ר הסתיים 0 1,157,311 1,157,311 1,157,500 אשפה

4081 
צור הדסה פיתוח מרכז 

 0 0 0 0 קהילתי ב
התקציב הועבר 

 3872לתב"ר 
 תב"ר הסתיים 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2014בדק בית מוסדות חינוך  4086
 תב"ר הסתיים 0 499,915 499,915 500,000 רכישת פחי אשפה 4087
    : לאשר.הוחלט     0 16,451,858 16,451,858 16,577,443    

   2016אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לישובים לשנת  .8
       מגורים למ"ר (*) סך התקציב  הישוב מס'           

       12.49 1,688 גבעת יערים 1  
       12.73 878 מסילת ציון 2 
    :2015מקומי לישובים לשנת אישור היטל מיסים ותקציב ועד   : לאשר.הוחלט       6.98 300 שדות מיכה 5         10.15 366 תעוז 4         6.84 300 עין רפא 3 
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 מגורים למ"ר (*) סך התקציב  הישוב מס'  
    : לאשר.הוחלט 6.89 300 שדות מיכה 1  

  2015אישור דוחות כספיים לישובים לשנת  .9
 מצטבר - עודף/גרעון לשנה המבוקרת - עודף/גרעון הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום שם הישוב

 13- 11 228 239 גוטשל עפר 31.12.2015 גפן
  .2015: לאשר הדוחות הכספיים לשנת הוחלט 
   2014אישור דוחות כספיים לישובים לשנת   

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

 333 526 859 רו"ח אילן כהן  31/12/2014 אשתאול
 

  במגמת ירידה 238-
-ברית פקוח 31/12/2014 כסלון   במגמת ירידה 47- 409 291 700 נפתלי שלו
  במגמת ירידה 398- 68- 458 390 אורן דניאלי- ברית פיקוח 31/12/2014 צלפון

  14- 53- 1016 963 ושות' מידד הלוי  31/12/2014 שואבה
    .2014: לאשר הדוחות הכספיים לשנת הוחלט  אנחנו עושים תהליך הבהרה מול הישובים  אהרונסון: רענן    יש מגמה של ישובים שהם בגרעון קבוע.   :ראובן צמח 

נתיב  –רמת רחל, אוולין רותם  –אישור מינוי חברים נוספים לועדת התיירות: יוסף גוחא  .10     : לאשר.הוחלט   צלפון –הל"ה,  אוסנת גיל 
  פעילות ציבורית מוכחת במטה יהודה בשנים האחרונות.     בחודש יולי הקרוב,  להלן הדרישות ותנאי השתתפות להצטרפות למשלחת:   במסגרת קשרי הידידות ופיתוח ערים תאומות עם וירצבורג גרמניה הוזמנו לצאת למשלחת   :   ניב ויזל  יולי.אישור יציאה למשלחת ברית ערים תאומות וירצבורג גרמניה חודש  .11

 .השתתפות פעילה בהכנת המשלחת    בבתי התושבים בקהילה המארחת.נכונות להתארח 
 .אירוח מקביל של משפחות מחו"ל  .מימון כרטיס הטיסה על ידי הנוסע 

 02-9958650תושבים המעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות למחלקת קשרי חוץ במועצה בטלפון  
ה, ערן אוחנה הממונה על המועצה תשתתף בעלות מלאה לנסיעה של ניב ויזל מ"מ ראש המועצ    דולר לאדם. 600 -חברים, יחולק בין פעילים, עובדים, תושבים, עלות נסיעה כ 16ס"ה משתתפים במשלחת  16.65.מועד אחרון להגשת בקשת הצטרפות למשלחת:   yehuda.org.il-riki@mאו במייל    את עלות הנסיעה במלואה.קשרי חוץ , שאר החברים המצטרפים ישלמו 

        הממונה על קשרי חוץ וניב ויזל מ"מ ראש המועצה.: לאשר יציאה למשלחת בחודש יולי לוירצבורג גרמניה, במימון מלא לערן אוחנה הוחלט 
  עדכוני תקציב: .12
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  37,480 10,000 27,480 סה"כ הוצאות    13,383 3,600 9,783 ח.מיוחד הסעות קבלנים 1817810/750  24,097 6,400 17,697 ח.רגיל הסעות קבלנים 1817800/750  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף          הוצאות  43,605- 10,000- 33,605- סה"כ הכנסות    43,605- 10,000- 33,605- מענק כללי לאיזון 1191000/911  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף          הכנסות  עדכון תקציב מענק איזון

  8 8 0 סה"כ הוצאות    8 8 0 עג'ר-שכר ספריה 1823200/110  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף          הוצאות  8- 8- 0 סה"כ הכנסות    8- 8- 0 השתת' ישובים בספרנית 1323000/420  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף          הכנסות  ספריה-עדכון תקציב תרבות        
    312 0 312 סה"כ הוצאות    82 50 32 שונות - עבודות קבלניות  1822100/780  230 50- 280 מרכזי חוגים אזוריים 1822100/753  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף          הוצאות  עדכון תקציב תרבות      

  
  לאשר עדכוני התקציב. הוחלט:

  
   17:20הישיבה ננעלה בשעה 

  
  

_______________        _________________  
  ניב ויזל        רענן אהרונסון
  ראש המועצה        מזכיר המועצה

  


