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 תרום דניאל אברהם

 
 
 
 

  חסרו:
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 סדר היום:

 
 ועד מקומי/ועד אגודה –ברכות והצגת הישוב תרום 

 
 הודעות יו"ר. .1

 23/3/17טקס  –מלגות חלוקת  1.1
 28/3/17יום המעשים הטובים  1.2

 29/3/17חידון התנ"ך  1.3

 חודש מאי -פסטיבל האוכל   1.4
 רכס לבן. 1.5
 סמינר ועדים 1.6

 פרס חינוך ארצי לבית ספר ממלכתי עין נקובה. 1.7

 

 .2/2/17אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  .2
 

 מצ"ב. – 22/2/17אישור פרוטוקול ועדת בנין ערים מתאריך  .3
 

אישור הוספת שמות לרחובות מושב צלפון: הערבה, הצבר, ההדס, התמר )קיימים הרימון, הגפן,  .4
 התאנה, השקד, החרוב, האתרוג(

 

שנים לשותפות בין מטה יהודה לונטה,  50לציון  14-18/5/17אישור נסיעה משלחת לפינלנד בתאריכים  .5
ה קשרי חוץ ומ"מ ראש המועצה לאדם ע"ח המשתתף, ממונ $ 500חברים. עלות כרטיס  5משתתפים 

 ע"ח הרשות .
 

 אישור חוק עזר לשמירה לישובים: גבעת יערים, שורש, שריגים, צור הדסה, ישעי, שואבה. .6
 

 משה אוחיון. –מינוי מנהל ארנונה למועצה האזורית מטה יהודה  .7
 

 אישור מינוי משה אוחיון בעל זכות חתימה בחשבון נאמנות הרחבת בקוע והרחבת לוזית .8
 

במקום ענת שרייבר תמונה   64452חשבון  11/510ישור החלפת מורשי חתימה בית ספר קסם: בנק א .9
מזכירת בית הספר + תמר שטרן מנהלת בית הספר שהינה בעלת זכות  034469048ענבר כפיר בביוף ת"ז 

 חתימה קיימת בחשבון.
 

היסודיים מתיתיהו, עין אישור מחדש בהשתתפות המועצה ביוזמות חינוכיות ופדגוגיות  לבתי ספר  .10
 אש"ח. 642רפה, הדסים ותיכון הר טוב בסך של  

 

 ניב ויזל. –אישור מינוי נציג מטה יהודה בועדה המחוזית  .11

 

 אישור התקשרות עם איגוד המושבים. .12
 

 תבר"ים .13
 

 עדכוני תקציב. .14
 

  2015אישור דוחות כספיים לשנת  .15
 

    2017אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  .16
 

  2016אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת   .17
 

 ברכות והרמת כוסית לחג. .18
 
 
 
 
 

 סדר היום:



 3עמוד   2/4/17פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

ציג את פעילות מברך את חברי המליאה וצוות המועצה בברכת ברוכים הבאים לישוב תרום, מ  :אבי עציון
 הישוב, מראשית הקמת הישוב.

 
הרחבה גדולה מאוד בישוב, הועד המקומי וועד כפי שראיתם הישוב עבר התפתחות רבה, יש  :  ניב ויזל

 האגודה עובדים כיום בשיתוף פעולה פורה, אני מאחל להמשך עשייה והצלחה לישוב תרום.
 

 הודעות יו"ר. .1

 23/3/17טקס  –חלוקת מלגות  1.1
ביום חמישי התקיים טקס חלוקת מלגות הגיעו מס' רב של סטודנטים התקיים מופע של הבדרן  בני אלירז:

ניתן יהיה לאסוף את הצ'קים היום, מלפי, מי שלא הספיק להגיע ולא לקח את המלגה החל גורי א
ממוקד המועצה, יש להקפיד להצטייד בתעודה מזהה, איסוף צ'ק עבור סטודנט אחר חייב להיות 

 . מגובה בייפוי כוח בכתב הנושא את שמו המלא, ת.ז שם הישוב וחתימה+ צילום ת.ז
 

איש, ישר כח לאגף חברה וקהילה על הארגון  500הגיעו לטקס  ,השנה מלגות 1300השנה חולקו 
 והסיוע למבקשי המלגות, ולרוני עירון האחראית על הסטודנטים במועצה.

 

 28/3/17יום המעשים הטובים  1.2
ביום שלישי שעבר התקיים יום המעשים הטובים. אגפי המועצה ועובדיה לקחו חלק פעיל בפעילות  :ניב ויזל

 בגני הילדים ומוסדות החינוך, שתילת עצים בבית מאיר ונטף, תחרויות ספורט וכו'.
 

ישובים ביצעו פעילות קהילתית שתלנו שתילים בבית  10בתי ספר,  10גני ילדים,  80: השתתפו
 ילות נוער עם קשישים ובערב התקיים טורניר כדורגל יהודי ערבי.מאיר ונטף, פע

 
 29/3/17חידון התנ"ך  1.3

אירוע נוסף של אגף חברה ונוער בשיתוף מח' תרבות ותרבות תורנית התקיים ביום רביעי שעבר,  :   ניב ויזל
לקיום  12 -יסודיים, זו השנה הבתי ספר  11 -כמידי שנה התקיים חידון התנ"ך השתתפו ילדים מ

 החידון, זכה במקום הראשון תלמיד בית ספר קרוב תושב נס הרים עמיעד שחר.
 

 חודש מאי -פסטיבל האוכל     1.4
של המועצה, המבשלים  17 -סופי שבוע( יתקיים פסטיבל האוכל הכפרי השנתי ה 3בחודש מאי ) ניב ויזל: 

תוכנייה אשר תשלח לחברי והמבשלות מזמינים את הציבור לטעום ממטעמי האזור. בקרוב תצא 
 המליאה.

 
 רכס לבן 1.5
 התקיים דיון בנושא רכס לבן בועדה המחוזית, בשבוע שעבר קיימנו דיון עם התנועות המיישבות  ניב ויזל:

ונציגי הישוב לדיון בנושא ולגבש עמדה. לאחר שנסתיים הדיון במחוזית קבלנו הודעה שעל אף 
 דה הארצית.ההתנגדויות תאושר התוכנית ותוגש לוע

 
מחר מתקיים טקס . יםאחר יםומחר בישוב כל הישובים יפגעו מהחלטות אלו, היום זה באורה

אלף יחידות דיור, כל  17לבניה של גג בבית שמש עם ראש הממשלה והשר כחלון על חתימת הסכם 
  הישובים הסובבים יפגעו.

 
על נייר עמדה של הישוב למועצה,  גישוי מך שכל ישוב יעשה בדק בית'וציא מסמתכוונים להאנחנו 

 מנת שנוכל לעבודה בשיתוף עם הישובים.
 

בזמנו נעשתה עבודה רבה לגבי רכס לבן, נראה שאנחנו לא מעוגנים נכון לעניין, אם נעשתה הזמנה   :ירמי דוד
צריך בעבר והיתה אסטרטגיה צריכים להמשיך אותה, בענין המכתבים נפתח פתח לכל ישוב, 

 .ביון כל ישובי המועצהשל המליאה שיש פגיעה בצשתהיה עמדה 
 

שטיפל בנושא מבחינה משפטית, בפועל צוות אותו עם  כס לבן אנחנו פונים לועדה הארציתבנושא ר  :ניב ויזל
תיות יאני מציג בפניכם את הבעייכול לסגור מולו סוג של פיצוי. ונה ישירות לישוב ופהמינהל 

  .שיכולה לפגוע בכל הישובים
 

צריך להתלכד כולם ולעצור את הגזרה, נגיע למצב שייקחו את הקרקעות וצריך לקבל את הפיצוי  חיים כהן:
 ההולם. 

 
 לסדר היום בסמינר הועדים. מציע להעלות את הנושא   :אבי פליישמן

 
, כוללנית החלטות רמ"י, חוזה חכירה, דמי היווןהרצאה  נותןועדים עו"ד עמית יפרח הבסמינר  :יב ויזלנ

בהתאם לדרישות זמן לשאלות ותשובות  ותעסוקה חלופית. ינתן גם 35חלוקות המגורים, תמ"א 
 החברים.

 
 גם העיר מבשרת הולכת להתפתח ותפגע בישובים שלנו. עימאד:
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 פה עין נקובה.עין ר כרגע לא ידוע לנו שמגיע לישובים  ניב ויזל:
 

 .ושא רמת רחלנכרגע הוקמה ועדת גבולות ל :ניב ויזל
 

אין הרבה ברירות צריך לעגן את הזכויות שבמידה ויקחו את הקרקעות נקבל את הפיצוי, ובד בבד  :עופר בן חמו
  .להילחם על הקרקעות ושנשתלב בתוך התוכניות

 
 גין מחר מול השרים שמגיעים לבית שמש. צריך להפ 

 
בות החלטנו לפעול בדרך אחרת המועצה תהיה בכל מקום שצריך, לאחר הדיון של התנועות המייש ניבי ויזל:

 ולא במאבק והפגנות.
 

מדינה דונם לתעשייה, ה 60 -כל ישוב מעבר לצד המעשי ליצור מצב שיש תוכניות לצריך לקדם את ה :שמעון דדון
 תמיד יכולה לקחת הכל , לצאת במיידי גם להרחבות וגם לניצול הקרקעות.

 
דונם, יש בעיה עם הקרקעות הנוספים, צריך לצאת למאבק שגם המועצה  60 -אין בעיה עם ה :חיים כהן

 תרוויח מכך , כל השטחים שהם מתחום למגורים הם אזורי תעשייה שיכניסו ארנונה למועצה.
 

אורה לא מאשרים למושב ישובים היו עימי במינהל השבוע, כל ישוב נמצא במקום אחר לגמרי,  6 ניב ויזל:
 .תוכניות בגלל רכס לבן

  
מסכים לנושא שצריך לעשות חשיבה ואיך להתחבר לישובים, לא כולם מדברים באותה שפה, 

 המועצה רוצה את הטוב ביותר לכל ישוב ועל כן עלה נושא נייר עמדה.
 

 הנושא עלה בכל  התנועות המיישבות, וזה בעיה ארצית. 
 

דובר עם התנועות המיישבות עובד מול האגודות כי השטחים הם בניהול האגודות, בפגישה  המינהל : בני אלירז
 על הוצאת נייר עמדה, ואם תתחברו יהיה יותר כח להתמודד יחד.

 
 סמינר ועדים 1.6
חדרים, ההרשמה נסגרה, נקיים שולחנות עגולים לשיחה והצגת יזמויות  200 -חברים, כ 380נרשמו  ניב ויזל:

 וכנית נשלחה לכל הנרשמים.בישובים, הת
 

 פרס חינוך ארצי לבית ספר יסודי ממלכתי עין נקובה 1.7
יוסף  זכו בפרס חינוך ארצי  הבוקר התבשרנו כי בית ספר ממלכתי עין נקובה יסודי בהנהלת ראדה :ניב ויזל

לשנת הלימודים תשע"ז כהוקרה לעשייה חינוכית, פדגוגית, ערכית וקהילתית. הפרס יוענק בטקס 
 על ידי שר החינוך.

 .2/2/17אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  .2
 : לאשר.הוחלט

 
 מצ"ב. – 22/2/17אישור פרוטוקול ועדת בנין ערים מתאריך  .3

 : לאשר.הוחלט
 

אישור הוספת שמות לרחובות מושב צלפון: הערבה, הצבר, ההדס, התמר )קיימים הרימון, הגפן,  .4
 התאנה, השקד, החרוב, האתרוג, הדקל(

 : לאשר.הוחלט
 

שנים לשותפות בין מטה יהודה  50לציון  14-18/5/17אישור נסיעה משלחת לפינלנד בתאריכים  .5
דם ע"ח המשתתף, ממונה קשרי חוץ ומ"מ לא $ 500חברים. עלות כרטיס  5לונטה, משתתפים 

 ראש המועצה ע"ח הרשות .
 : לאשר.הוחלט

 
 אישור חוק עזר לשמירה לישובים: גבעת יערים, שורש, שריגים, צור הדסה, ישעי, שואבה. .6
חוק העזר אשר אושר במשרד הפנים והמליאה ונכנס לתוקף  מכחאנו מאשרים את האצלת הסמכות  :ניב ויזל

אשר ישובים  6 -, הן להפעלת שירותי השמירה ולגביית היטל השמירה. האצלה הינה ל1/1/17 -ב
הישובים כללו בבקשתם את כל הפרטים שנדרשו על ידי המועצה ואת . להפעיל שירותי שמירהבקשו 

לכל סעיף יש תעריף שונה לפי כל ישוב בנפרד. ת/סיור. שמירה נייח –אופן השמירה המבוקש על ידם 
+ שומר נייח והאישור  24/7העזר הפעלת שמירה ניידת בחוק לגביהם נקבעה למעט צור הדסה ש

 מותנה בבדיקת צורך בביצוע מיפוי האוכלוסייה.
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שריגים, צור שמירה לישובים גבעת יערים, שורש,  : לאשר האצלת סמכות מכח חוק עזרהוחלט
בענין צור הדסה האישור מותנה בבדיקת הצורך בביצוע  . 1/1/17הדסה, ישעי, שואבה  החל מיום 

 מיפוי האוכלוסייה.
 

 משה אוחיון )במקום רענן אהרונסון( –מינוי מנהל ארנונה למועצה האזורית מטה יהודה  .7
 : לאשר.הוחלט

 
אישור מינוי משה אוחיון כבעל זכות חתימה בחשבון נאמנות הרחבת בקוע והרחבת לוזית )מטעם  .8

 המועצה(
 חסמים סייע בשחרור בקוע  הרחבתמס' פגישות עם הקבלן, לקידום קידום מודה לניב שסייע ב :ישראל אלוני

 מגרשים אחרי החג.  21ישחרר עוד  בירוקרטיים עם המינהל והיזם, מקווה שהמינהל
 

 לאשר.  הוחלט:
 

במקום ענת שרייבר   64452חשבון  11/510אישור החלפת מורשי חתימה בית ספר קסם: בנק  .9
מזכירת בית הספר + תמר שטרן מנהלת בית הספר  034469048תמונה ענבר כפיר בביוף ת"ז 

 שהינה בעלת זכות חתימה קיימת בחשבון.
 

 : לאשר.הוחלט
 

 עין תיהו,פר היסודיים מתאישור מחדש בהשתתפות המועצה ביוזמות חינוכיות ופדגוגיות  לבתי ס .10
 אש"ח. 642רפה, הדסים ותיכון הר טוב בסך של  

 
 : לאשר.הוחלט

 
 ניב ויזל )במקום משה דדון( –אישור מינוי נציג מטה יהודה בועדה המחוזית  .11

 להחליפו כנציג מטה יהודה  כיום, אני כממלא מקום מבקש את אישוראין לנו נציגות במחוזית         ניב ויזל:
 בועדה המחוזית.

 
 : לאשר.הוחלט

 
 אישור התקשרות עם איגוד המושבים. .12

ליווי והכשרת ל ירותאבקש לאשר התקשרות עם איגוד המושבים של הפועל המזרחי לרכישת ש :ניב ויזל
 יישובים בתחומי המועצה. 10-מדריכי נוער ב

 
המדובר על התקשרות זהה להתקשרות של המועצה עם בני המושבים אשר פונה לקהל היישובים 

 במועצה של הפועל המזרחי.
 

הרכז מועסק ישירות על ידי האיגוד ופועל אל מול היישובים בלבד ומדריכי הנוער של בני עקיבא 
 ביישובים.

 
ד חיצוני, ונמצא כי לא קיים ניגוד נבחן על ידי משרבהקשר של עובד מועצה ניגוד העניינים נושא 

התקשרות זו, עניינים בהתקשרות עם איגוד המושבים ובלבד כי היועצת המשפטית תימנע מלעסוק ב
 וזאת תיעשה באמצעות יועץ משפטי חיצוני.

 
 : לאשר.הוחלט         

 
 תבר"ים .13

 התקנת מערכות לרעידת אדמה 13.1
    

 
 תקציב מקור מימון

   

 
 64,000 משרד החינוך

   

 
 64,000 סה"כ

   

 

 
 : לאשר.הוחלט
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 2016קוב גמישים  2מיכלי מים  2רכש  13.2
    

 
 תקציב מקור מימון

   

 
 11,400 משרד הפנים

   

 
 11,400 סה"כ

   

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 2016קוב נגררים  1מיכלי מים  4רכש  13.3    
    

 
 תקציב מקור מימון

   

 
 46,800 הפניםמשרד 

   

 
 46,800 סה"כ

   

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 מוסדות ציבור-צור הדסה 13.4    
    

 
 תקציב מקור מימון

   

 
 5,466,147 משרד הבינוי והשיכון

   

 
 5,466,147 סה"כ

   

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 2017בטיחות בדרכים  13.5    
    

 
 תקציב מקור מימון

   

 
 75,000 משרד התחבורה

   

 
 32,143 קרנות רשות

   

 
 107,143 סה"כ

   

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 מחזור הלוואות 13.6    
    

 
 תקציב מקור מימון

   

 
 21,038,162 מילוות מבנקים

   

 
 21,038,162 סה"כ

   

 

 הוחלט: לאשר.
 

 פיתוח ביישובים 13.7    
    

 
 תקציב מקור מימון

   

 
 5,000,000 מילוות מבנקים

   

 
 5,000,000 סה"כ

   

 

 הוחלט: לאשר.
 

 רכבים להסעות תלמידים 13.8    
    

 
 תקציב מקור מימון

   

 
 1,886,410 משרד החינוך

   

 
 416,660 קרנות רשות)רכב(

   

 
 2,303,070 סה"כ

   
 

 הוחלט: לאשר.
 

 שיפוצים מוסדות חינוך 13.9    
    

 
 תקציב מקור מימון

   

 
 570,150 מבנקים מילוות

   

 
 570,150 סה"כ

   

 

 הוחלט: לאשר.
 

    

 

 
 
 

 עדכון תב"רים
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 שואבה מועדון נוער -3817תב"ר  13.10
    

 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 
 500,000 338,650- 838,650 מפעל הפיס

 

 
 593,681 מילוות מבנקים

 
593,681 

 

 
 466,108 קרנות הרשות

 
466,108 

 

 
 1,559,789 338,650- 1,898,439 סה"כ

 

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 מנהלה הר טוב -4021תב"ר  13.11    
    

 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 
 4,004,205 מפעל הפיס

 
4,004,205 

 

 
 1,059,984 משרד החינוך

 
1,059,984 

 

 
 2,116,872 274,805- 2,391,677 מילוות מבנקים

 

 
 1,224,831 קרנות הרשות

 
1,224,831 

 

 
 8,405,892 274,805- 8,680,697 סה"כ

 

 

 הוחלט: לאשר.
 

 מבוא ביתר גן ילדים -4100תב"ר  13.12    
    

 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 
 1,909,458 324,474 1,584,984 משרד החינוך

 

 
 865,016 מבנקים מילוות

 
865,016 

 

 
 0 150,000- 150,000 קרנות הרשות

 

 
 2,774,474 174,474 2,600,000 סה"כ

  
 

 : לאשר.הוחלט
     

     בניית קברים 13.13
 
    תקציב מקור מימון 
     53,000 קרנות הרשות )בתי עלמין( 

 : לאשר.הוחלט                
 
 

 עדכוני תקציב .14
 יום המעשים הטובים  -עדכון תקציב איכות הסביבה 

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 35- 35- 0 הכנסות יום המעשים הטובים 1212300/420 
 35- 35- 0 סה"כ הכנסות   
         הוצאות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 35 35 0 יום המעשים הטובים -עבודות קבלניות  1712311/750 

 35 35 0 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב ביוב      
         הוצאות 
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 309 309 0 אחזקת מערך שטח ביוב -עבודות קבלניות 1972001/750 
 692 100- 792 גיחון-קבלניותעבודות  1972000/750 
 390 159- 549 ניטור –עבודות קבלניות  1972000/753 

 950 50- 1,000 שאיבות  -עבודות קבלניות  1972000/751 

 2,341 0 2,341 סה"כ הוצאות   
 

       
 עדכון תקציב הסעות 
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         הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 
 גביה פיגורים  -ארנונה  1111000/105

-
13,528 -6,000 -19,528 

 
 סה"כ הכנסות  

-
13,528 -6,000 -19,528 

         הוצאות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 20,022 3,500 16,522 ח.רגיל הסעות קבלנים  1817800/750 

 14,805 2,500 12,305 ח.מיוחד הסעות קבלנים 1817810/750 
 34,827 6,000 28,827 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב יד חריף      

         הכנסות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 2,370- 70- 2,300- שכל"מ חוגים יד חריף 1325100/490 
 2,370- 70- 2,300- סה"כ הכנסות   

 

    
  

         הוצאות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף סעיף מס' 

 593 70 523 עבודות קבלניות מדריכים 1825000/755 

 593 70 523 סה"כ הוצאות   
 

 גלריה-עדכון תקציב יד חריף      

         הכנסות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 37- 37- 0 גלריה-חריףהשתת' משרד התרבות יד  1325100/990 
 37- 37- 0 סה"כ הכנסות   
  

         הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 37 37 0 גלריה יד חריף-עבודות קבלניות 1825100/750 
 37 37 0 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב ייעוץ      
         הוצאות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 239 70 169 ייעוץ –עבודות קבלניות  1613000/753 

 71 70- 141 יועץ תקשורת -עבודות קבלניות  1613000/758 

 310 0 310 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב כיסוי גרעון נצבר      
         הכנסות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 3,000- 3,000- 0 מותנה –הכנסות ארנונה  1111000/108 
 3,000- 3,000- 0 סה"כ הכנסות   

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 3,000 3,000 0 מותנה -העברה לכיסוי גרעון מצטבר 1999200/960 
 3,000 3,000 0 סה"כ הוצאות   
 

 תוכנית אתגרים מגזר ערבי-נוערעדכון תקציב       
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         הכנסות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 
1328200/923 

השתת' משרד החינוך תוכנית אתגרים מגזר 
 79- 79- 0 ערבי

 
1328200/422 

גבייה ממשתתפים תוכנית אתגרים במגזר 
 10- 10- 0 הערבי 

 89- 89- 0 סה"כ הכנסות   

       

         הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 1566 34- 1600 מילגות סטודנטים 1832400/850 

 123 123 0 תוכנית אתגרים במגזר הערבי  1828200/754 
 1,689 89 1,600 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב שכר עין הרים      
         הכנסות 
 תקציב חדש עדכון תקציב הסעיףשם  מס' סעיף 

 112- 112- 0 השתת' ביה"ס בהעסקת מורים 1313204/421 
 112- 112- 0 סה"כ הכנסות   

  
         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 112 112 0 מורים  -שכר עין הרים  1813204/111 
 112 112 0 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב שכר רישוי עסקים       
         הוצאות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 358 107 251 רישוי עסקים -שכר 1781000/110 

  
 

 925 107- 1,032 מחלקה וטרינרית-שכר 1714100/110
 1,283 0 1,283 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב שמירה מוסדות חינוך      

         הכנסות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 2,820- 280- 2,540- שמירה מוסדות חינוך-השתת' משטרת ישראל 1317100/990 

 2,820- 280- 2,540- סה"כ הכנסות   

  
 

         הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 3,556 280 3,276 חינוךשמירה מוסדות  1817100/750 

 3,556 280 3,276 סה"כ הוצאות   

           
 עדכון תקציב שפ"י שעות הדרכה 

         הכנסות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 141- 59- 82- שפ"י הדרכה משרד החינוך 1317300/921 

 141- 59- 82- סה"כ הכנסות   
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 הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 132 30 102 פרוייקטים -משכורות פסיכולוגים  1817300/210 

 111 29 82 שפי הדרכה -עב' קבלניות 1817300/750 
 243 59 184 סה"כ הוצאות   
 

 ציוד ספורט-עדכון תקציב חינוך      

         הכנסות 
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 11- 11- 0 ציוד ספורט בתי ספר-השתת' משרד החינוך 1311000/921 
 11- 11- 0 סה"כ הכנסות   

         הוצאות 

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 15 15 0 ציוד ספורט בתי ספר  1811000/759 
 46 4- 50 פעולות ספורט מועצתית כללית  1829310/811 
 61 11 50 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב שכר ועדה לבנין ערים       

         הוצאות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 42 246- 288 סגן מהנדסת -עב' קבלניות  1731000/753 

 1,710 385 1,325 משכורות ועדה לבניין ערים 1731000/110 
 1,404 160 1,244 משכורות פיקוח בניה 1733400/110 
 29 136- 165 מידען -עבודות קבלניות  1731000/755 
 8 206- 214 בודק תוכניות-עבודות קבלניות 1731000/750 
 33 33 0 מנהל מחלקת נוער  -ליסינג  1828300/530 

 10 10 0 מנהל מחלקת נוער -דלק ושונות 1828300/531 

 3,236 0 3,236 סה"כ הוצאות   
  

 : לאשר.הוחלט
 

  2015ישור דוחות כספיים לשנת א .15

       

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

 -עודף/גרעון
 מצטבר

 511 129 500 629 נפתלי שלו רוא"ח  31.12.2015 בר גיורא

 335 274 529 803 רו"ח -אלישר ליפשיץ 31.12.2015 תרום
 : לאשר.הוחלט

 

    2017אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  .16
 

     מגורים למ"ר )*( סך התקציב  הישוב

     17.71 769 כפר אוריה

     9.78 2,536 רמת רחל

     20.82 1,351 מוצא עילית

     9.61 404 אדרת

 11.72 1,535 צובה

 19.39 484 בר גיורא  

 : לאשר.הוחלט  
 
 
 

  2016אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת   .17   
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   מגורים למ"ר )*( סך התקציב הישוב    

   11.13 219 נוה שלום
 : לאשר.הוחלט

 
 בצורה מאוזנת, מה שלא היה בשנת  2017אושר, אנחנו עומדים לסיים את תקציב  2016תקציב   ניב ויזל:

 בבנקים פחות ביקורת., רשות יציבה מקבלת יותר אשראי 2015
 

מאופיינת בהשקעות רבות בישובים בתשתיות ובמבני ציבור כמו כן סיימנו את  2016שנת העבודה 
 השנה התקציבית באיזון.

 
 מודה למשה אוחיון על הסיוע והעבודה המרובה וקידום התהליכים מול הגורמים הממשלתיים.

 
התאם לדרישות נקיים ועדה לאיתור מחליף ב: 30/4/17 -רענן אהרונסון מסיים את תפקידו  ב

"מ מזכיר/מנכ"ל לאיתור מלסיום עבודת הועדה משרד הפנים, פיני תורן ימלא את מקומו עד 
 ומאחר, פיני יעשה זאת בנוסף לתפקידו כמנהל אגף אסטרטגי במועצה.

 
 אהרונסון על עבודתו.אני מודה לרענן 

 
 זאת לחברי המליאה.אנו נכנסים לשנת בחירות אני מבקש להודיע 

 
 זר לצוות המועצה ונאחל לו בהצלחה.ופיני הוא ראוי, הוא יעשה עבודתו נאמנה וע : דוד אבו

 
 מחזק את דברי דוד אבו, מאחל לפיני הצלחה בעבודה בתפקיד החדש.  עימאד:

 
רוצה להודות לרענן, זו דוגמא של עובד ציבור שלא נאחז בקרנות המזבח, קם וסיים את תפקידו   ישראל אלוני:

 , זו בחירה נכונה ויפה.ובהצלחה לפיני תורןופנה לדרך אחרת, 
 

בהסתכלות הכללית, צריך להתייעל ולצמצם משרות ולהסתכל יותר על הישובים ולהוריד כמות  : שמעון דדון
 מציין זאת בהקשר לכך שפיני יכהן בשני תפקידים, בהצלחה. של כח אדם במועצה, אני

 
 ברכת חג שמח והרמת כוסית .18
למושב תרום על האירוח, בשם דני דניאל יו"ר ועד האגודה  שלא הצליח חג שמח לכולם,  מודה   :בני אלירז

י הגענו ימליאה, מברך את כל החברים בשם האגודה, ניב פתח ואמר שלא בכדישיבת הלהגיע ל
ישוב עם התפתחות הובלנו תהליך לגישור ופשרה בין הועדים, ישר כח לכל העוסקים  .לתרום

 במלאכה.
 

מודה לכל חברי המליאה, אני שליח שלכם, מודה על שיתוף הפעולה והסיוע של חברי המליאה, חג 
 שמח מאחל גם למשה דדון ומשפחתו שיצאו מעבדות לחירות. וחג שמח לכל תושבי המועצה.

 
עוד פסח עלינו פסח, שיהיה עלינו חג של בריאות, נאחל הבנה הדדית ושיתופית, מודה על  :ברהוםיוסף 

ההשקעה הברוכה של המועצה, חג שמח ואביב פורח מי יתן והלב האנושי יפרח למען חיים 
   משותפים כי הגורל של כולנו משותף, חג שמח לכולם.

 
ה דדון ומשפחתו, לכל הסגנים וצוות המועצה חג שמח מודה לתרום על האירוח, שולח ברכה למש : עימאד

 חג של נחת התחדשות וצמיחה, חג של אהבה לכל תושבי המועצה ומדינה ישראל.
 

יושר והגינות על הטיפול בענייני המועצה בתקופה לא פשוטה מורכבת, עושה הכל במודה לניב  :בובי יהושע
 תודה. תמיד זמין לכולם, מאחל לך הצלחה והמוןושקיפות , 

 
 כולנו נתונים לביקורת ויש עובדים שעושים עבודתם נאמנה.תיק הנמשל שמספר סיפור סיני ע

 
בתחילת ספר שמות היינו עבדים של פרעה שאפילו את השבת לקח לנו שמשה התמנה להיות 
המנהיג של עם ישראל  הוציא אותנו ממצרים בזרוע נטויה, קבלנו גם חופש רוחני וגם פיזי, לכל 

בית, יש את היציאה שלו מי שמסיים עבודתו או מי שמתחיל עבודה חדשה, או כל שינוי ב אחד
 חג שמח לכולם. צריך להתכוון לכך.

 
 
 
 
 
 
 

 עשה דברים טובים וימשיך לעשות.תמיד שנה,  40כבר  ת הנוער אנחנו מכירים את פיניבתנוע :דוד דרומלביץ
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ים של פעילויות נאחל בהצלחה לילדי מטה יהודה מח' נוער, היום יצא צוות חלוץ בתוך  ףבתוך אג

 חניכים  600שמחר יוצאים למחנה פסח, 
 

יש סכסוך גדול בין הועד המקומי לבין נציגי  מחות ועבודה פורייה לכולם.נציג מוצא עלית, ש  ראובן צמח:
ד הועדה המקומית במועצה זה הגיע ליריבויות אישיות, במשך שנה מתנהלים דיונים והחלטות מא

 המקומית לתכנון ובניה אני מבקש חשובות והרות גורל מבחינת מוצא, פניתי לכל חברי הועדה
 מליאת הועדה לבנין ערים, ארזה ל –להחזיר את הנושא של מוצא והחלטה להגיע למהחברים 

 
להבין את הבעיה של מוצא, המועצה נמצאת בסכנה של תביעה כלכלית חברי המליאה מבקש מ

רוצים שיהיה טוב  ,כועדת פישור מתושבי מוצא, מבקש מחברי המליאה לשמשמאוד גדולה 
  .צריך להוציא את העגלה מהבוץלכולם, 

 
 לדיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה.מבקש להביא להצבעה להביא   

 
שמול  ליאהמחברי האני מבטיח לבעיית ארזה היא מורכבת ולא חדשה, מטופל כבר יותר משנה,  :ניב ויזל

כל סדר היום. במסגרת המליאה זכותו של הנושא לא רשום ב, הועד ננסה לפתור את המחלוקת
 לדיון בצורה מסודרת ועל פי חוק. כרגע לא פותח את הנושא לדיון.  עלות נושאחבר מליאה ל

 
 דה על הסיוע ושיתוף הפעולה הפורה. מברך את חברי מליאת המועצה בברכת חג שמח מו :  ניב ויזל

 
דרך ארץ היתה לפני התורה כדאי לנו לפחות בערב חג לזכור שמעבר למחלוקות ולמצב הפוליטי 

אנחנו בתקופה לא  (2018אה שהבחירות יעברו לאוקטובר כנרס אליו בשנה הקרובה )שאולי נכנ
בלתי ילעולם לא קומועצה ם בוא שריפותמצב חירום בבשכולנו התגייסנו אם הגדולה,  .פשוטה

מחברי המליאה התנגדות כלשהי לכל בקשה ודרישה. מבקש לברך את כל תושבי מעובדי מועצה ו
המועצה בברכת חג שמח, נמשיך לעבוד ולצלוח גם כשיש קשיים אדירים למועצה, החוכמה 

 לשרת את התושבים. להתפתח ו להמשיך
 

לחג חזרו בבטחה ושמרו על חג שמח , לכל הנוסעים בסמינר הועדים ו מאחל כנס טוב ומוצלח
 .עצמכם

 
 מבקש לאחל חג שמח לכל עובדי המועצה אשר עושים עבודתם נאמנה. : דוד אבו
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