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 סדר היום:
 הודעות יו"ר. .1

 מבצע עמוד ענן. –היערכות מצב חירום  1.1

ומבהיר כי טחון בצור הדסה, ילגבי גדר הב וכן טחוני,יהבנוכח המצב מעדכן על מצב החירום  : שה דדוןמ
 בין הפעולה שיתוף את משבחק"מ כבר לא רלוונטי.  11 -לפי ההנחיות החדשות טווח ה

ואת התושבים על היענותם ועל היענות  הביטחון כוחות גורמי ובין המועצה גורמי
מקסימאלית להנחיות פיקוד העורף. מטה יהודה סייעה לתושבי הדרום הן באירוח 
משפחות, והן בהסעות. מבקש להודות לקיבוצים אשר נרתמו והוזילו את עלויות האירוח 

 בבתי הארחה.

 .היה איחור רב בהודעה להורים לגבי ההסעות של התלמידים : בובי יהושע

בכל הקשור להסעות וקיום  להורים על ידי מוסדות החינוךהעברת המידע נבדוק את נושא  משה דדון:
 הלימודים.

 .1112 לשנת חינוך מוסדות בינוי היערכות 1.1

, אלה בימים נערכים אנו 6116 לשנת המתוכננים הפרוייקטים כל בהצלחה שהסתיימו לאחר :דדון משה
 :6116 לשנת הפרוייקטים כל וביצוע לתכנון

  שלישי כיתות אגף –' ג שלב – הדסה צור תיכון ספר בית
  סנסן ספר בית
  כיתות 2' ב' שלב – נחושה האלה ספר בית
 ומעבדות כיתות – נקובה עין תיכון ספר בית
 .כיתות – שחר טל יסודי ספר בית
 מינהלה טוב הר תיכון ספר בית

 
  נערכים אנו, ילדים גני לבנית הקרקע הקצאת לצורך הראשון השלב את שהשלמנו לאחר
 :הבאים בישובים לבינוי

, אוריה כפר 6, שחר טל, ישעיהו גבעת, גיורא בר, בקוע, מאיר בית, אשתאול, אורה, אביעזר
 עין 1, הרים נס, ותיקה נחושה 6, הרחבה נחושה 6, אילן נוה, ציון מסילת, ביתר מבוא, לוזית
 .תרום, רוגלית, עמינדב, רפה עין 6, נקובה

 
 כדי הדרוש ובזמן ביותר המקצועי ביותר הטוב הצד על יבוצעו שהעבודות ספק לי אין

 .החדשים במבנים הלימודים שנת את יחלו שילדינו
 

 .מרכז ספורטבנית שנתנו לנו קרקע צמוד ליד חריף לקיבוץ צרעה תודה ל
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 כנס ועדים  1.2
 יומנו שיגרת את לשבש המבקשים לאלה לתת צורך שאין סבור אני טחונייהב המצב חרף :דדון משה

 ובהתאם הצורך במידת, כמתוכנן יתקיים שהכנס מודיע אני לכן, כן לעשות להצליח
 איכות בנושא עוסק השנה הסמינר. במועצה ישארי מי החלטה נקבל המצב להערכת
 .הישובים מנהיגי בהשתתפות רבה חשיבות רואים אנו, וקיימות הסביבה

 
, המועצה ראש של למדיניותו בהמשך,   הסביבה איכות בנושא קוסיע ככולו רובו הסמינר  :משה יוסי

, מחזור, פסולת הפחתת, בנושאים מיוחד דגש הושם הסביבה איכות נושא ולקדם לעודד
 .בסמינר כך על נרחיב אנו,  הפסולת פינוי ואופן קומפוסטרים

 
 מערכות ביוב 1.1

התפתחות של המועצה, בתוכנית עבודה של אגף הפיתוח הוחלט מערכת הביוב מעכבת ה :משה דדון
ואנו מש"ח, הגשנו תוכנית  111 -הכוללת הנה כעלות הערכה של ה ,לבייב את כל המועצה

בעיית הביוב בצורה לפתור את  על מנת מש"ח,  111גייס לפיו נרעיון פועלים לקידום 
היטלים על כן המועצה לא  רוחבית. כידוע לכם המימון נעשה בסופו של יום באמצעות

 נושאת בעלות.
 

תוכנית בישובים שאין להם ביוב והם לא מחוברים  אנו פועלים ומצויים בשלבי הכנה של
ידוע לכולנו כי ביישוב  .אנו נבצע את כל מערכות הביובלפיה הכנו בקשה . לביוב ולמטש"ים

 . לקדם הרחבות, והחלטנו להידרש לנושא אי אפשרבו אין פתרון ביוב 
 

 .מה לגבי ישובים שהקו שלהם קורס  שלומי סעדון:
 
 .קרן שיקום לשם כך נועדה הישוב משלם את ההוצאה,  ,כאשר קורס קו : משה דדון
 
ישנם כאלה שמשתמשים במים האלה, מי שנהנה  ,אתה מדבר על צדק ואם כבר עד הסוף : יעיש דדון

  .מהמים צריך להחזיר
 
 זה נציבות המים, המדינה קובעת כמה מים לתת וכמה לשלם.מי שמוכר את המים  :משה דדון

הר אדר  את קרית יערים בקשו להתחבר לביוב שלנו, שנים המועצה ממנה על חשבונה
, לא נגבו אגרות וכעת אנו שוקדים על בחינת הנושא וההסכמים הישנים טלזסטון ואבו גוש

 לצורך גביית כספים שיש צורך לגבותם. 
 

 יובא לדיון במליאה לדיון מפורט ומורחב . ,כרגע זו הודעה
 

 מאבקים ציבוריים 1.1
מרכז המועצות לא דאג למטה יהודה ולמועצות במרכז הארץ, ישנן שתי החלטות קשות  :משה דדון

אשר נתקבלו לאחרונה על ידי המנהל ואשר יש בהן לפגוע בנו. החלטתי לא להשאר אדיש 
 ידי היישובים.למצב ולצאת למאבק משפטי על מנת לסייע ב

 
החלטות המנהל הן בשני נושאים: האחד, החלטה לפיה בוטלו ועדות הקבלה בישובים,                     

 והשניה הנה איסור השכרה לצדדים שלישיים מבנים אשר נבנו בנחלה במסגרת הפלח.
 

 -ועדות קבלה בישובים  להחלטות אלה השפעה ישירה על הישובים שלנו, למעשה, ביטול 
תגרום למצב בו המגרשים יוקצו למרבה במחיר מבלי שתהינה האפשרות ליישובים לשמור 

  על אופיים הקהילתי. 
בעניין זה נשלח מכתב למר בנצי ליברמן, מנכל המנהל לפיו בכוונתנו לעתור לבג"צ במידה 

 ולא יובהר אחרת.
 

להפוך את ההחלטות ולאפשר שמירה על אופי קיבלתי פניות רבות מנציגי היישובים, לנסות 
היישובים והקהילה, וכן לאפשר קיום בכבוד כך שתתאפשר השכרת מבנים לצדדים 

 שלישיים.
    

אני רואה בנושאים הללו נושאים עם חשיבות מרובה שיש להעלותן מיד אל סדר היום 
 הציבורי , על כן הנחתי את ורד לקדם את הנושא תוך פנייה לערכאות.

מקובל עליי שההחלטות בדבר ביטול ועדות הקבלה לא חלות רק על חלק מהאזורים א ל
 בארץ, ואינני רואה שום מקום לאפליה בנינו ובין יושבי הנגב והגליל בעניין זה. 

 
 



 4עמוד  21/11/12פרוטוקול מליאה מתאריך 

 

ואני מברך על התיישבות , וחשובים לנו אנשי ה הם קיומיים נושאים שהציג ראש המועצה ה  יגאל אבדר:
של ראש המועצה. אורה נמצאת בשנים האחרונות במאבק משפטי מול היוזמה וההובלה 

 מנהל מקרקעי ישראל ואנו צריכים שהמועצה תרים את הכפפה ותוביל מהלך מערכתי.
 

במרכז מאחר ולערכתי המצב של הנציגות בהתיישבות חלש ליוזמה המבורכת אני מצטרף  : אבי פליישמן
  לתפקיד היו"ר על מנת שיישמע קולנו.להתמודד אני מבקש ממך המועצות האזוריות 

 
אני ישנם התלבטויות לגבי אופי הובלת מרכז המועצות האזוריות, בחודשים האחרונים   משה דדון:

לייצר שמירה והצעדה של ההתיישבות כח שיש בו ארגון עם אמירה. זהו  ארגון סבור כי זהו 
שמר את האופי היישובי למקום נכון וחזק. אני בדעה שיש לנו כח ושעלינו לשמור ול

והקהילתי. זה לא סוד שיש מגמה לצמצם רשויות מקומיות ואני סבור שזה המקום הנכון 
נו ועבור ילדנו. אני ר היום ולייצר מציאות נכונה עבורביותר להעלות את ההתיישבות לסד

 אעדכן אתכם בהמשך.
 
 11.11.11המועצה מתאריך מליאת אישור פרוטוקול  .1

 .לאשר: הוחלט
 
 2.11.11אשרור פרוטוקול מליאה טלפונית מתאריך  .2

 : לאשר.הוחלט
 
 מצ"ב. – 1111דו"ח ממצאי ועדת הביקורת לשנת  .1

מבקש להודות ליואל ינון על עבודתו ועל הסיוע שנתן לוועדי הישובים ולועדות הביקורת  משה דדון:
 בישובים.

הביקורת על עשייתם הברוכה אשר  ראשית אני רוצה לברך את מבקר המועצה, וחברי ועדת : מקסים כהן
תוצאותיה ניכרות, ניתן להבחין כי בדוחות הביקורת פחתו סעיפי הביקורת והליקויים 

. להלן המלצות 6111שנמצאו במועצה. הדו"ח שלפניכם עוסק בממצאי דו"ח הביקורת לשנת 
 הועדה:

 חלקי  מוכנות הרשות לשינוי שיטת הדו"ח הכספי, ועדת ברנע. במועצה קיים מידע  .1
 (11בלבד בדבר קרקעות ומבנים שבמועצה. )סעיף ג.

 המועצה תכין תכנית רב שנתית לעריכת סקר נכסים.   :ההמלצה
 

 ועדים מקומיים. 2-א.    המועצה לא מינתה ועדות ביקורות ל .6
ועדים בוצעו לחשבונות  2-לא נמצאו אסמכתאות המאמתות העברת כספים ל .ב

מהוועדים המקומיים אינם נושאים  17בנקים בבעלותם. וכן חשבונות הבנק של 
 (16מספר יישות של ועד מקומי תקין. )סעיף ג.

 
 ההמלצות:

 המועצה תמנה ועדת ביקורת, בישובים בהן לא מונו ועדות ביקורת לוועדים .א
 המקומיים.              

 לא להעביר כספים לוועדים המקומיים אשר  עדיין אין בבעלותם חשבון בנק עד .ב
 להסדרת הנושא. 

 
ועדים מקומיים לא  7, כמו כן 6111ועדים מקומיים לא הגישו דוח כספי לשנת  .6

לצו המועצות המקומיות  161, כמתחייב מסעיף 6111הגישו דוחות כספיים לשנת 
 (11אזוריות(. )סעיף ג.)מועצות 

 
למנות ועדה ממונה לוועדים אשר אינם מתפקדים כראוי ואינם  פועלים : ההמלצה

עפ"י חוק. ו/או לקבוע קריטריונים למינוי ועדה ממונה לוועדים שיש להם גרעון 
 שוטף או מצטבר.

 
 (2. )סעיף ב.6111החברה הכלכלית טרם הגישה את הדוח הכספי לשנת  .1

 .להכין את הדוח ולעמוד בלו"ז שנקבע ע"י משרד הפניםלהקפיד : ההמלצה
 

מבקש מועדת הביקורת לשים לב שלפני בחירות , לא יעשו חובות ושינויים  : גל כפרי
 דרסטיים בהוצאות.
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 עדים המקומיים, קבלנו מסמך ממשרדי הממשלה.ויצאו נהלים לו : משה דדון
 

 רשום במאזני האגודה החובות. : אבי פליישמן
 

ועד מקומי שלוקח הלוואה חייב להגיש בקשה למליאה, ריבית וכו', לאחר אישור   דדון:משה 
 המועצה צריך להעביר אישור משרד הפנים, למעט בית זית אף ישוב לא עשה זאת,

 כל מי שיש לו בעיה כזו שיפנה ליועצת המשפטית שתסייע כיצד לפעול.  
 

עדים, צריך טיפול וות נוצרו לאחר הפרדת הותה זהות ועדים, הבעייהי 6111בשנת  : מקסים כהן
 יסודי בנושא מול ברית פיקוח.

 
פנינו לתושבים לבקש מינוי של חברי ועדת ביקורת, ואף חבר לא מעוניין, אין לנו  :בובי יהושע

 ועדת ביקורת בישוב. 
 

בחר יסוגייה, מבקש מיואל לבדוק את הנושא, אי אפשר לחייב את החברים לה : משה דדון
 .דת הביקורתלוע

 
: מליאת המועצה ממליצה לאשר את המלצות ועדת הביקורת ולהעבירן החלטה

 לאישור  משרד הפנים.
 

 של הועדים המקומיים: 1111אישור דוחות כספיים לשנת  .1
 

שם 
 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום הישוב

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר

 78 25- 321 296 פיקוחברית  31/12/2011 אדרת

 113 23- 2,233 2,210 עידו איסק 31/12/2011 בית זית

 10 7- 144 137 ערן גולני 31/12/2011 בקוע

 0 0 306 306 ברית פיקוח 31/12/2011 הראל

 135 49 608 657 א.בצלאל ושות' 31/12/2011 זכריה

   0 2,414 2,414 אלי בירנבוים 31/12/2011 רמת רחל

 304 0 2,210 2,210 בועז מקלר ושות' 31/12/2011 שורש

 96 9- 623 614 ברית פיקוח 31/12/2011 תעוז

 28 22- 383 361 הילית נהמי 31/12/2011 ישעי

 22- 79- 323 244 דן דקל 31/12/2011 לוזית

 110.5- 40- 1,599 1,559 ברית פיקוח 31/12/2011 אורה
כפר 

 257- 12- 320 308 אורן דניאלי 31/12/2011 אוריה

 643- 65- 300 235 יהודית קריסטל 31/12/2011 מחסיה
מסילת 

 112- 6 674 680 ברית פיקוח 30/12/2011 ציון
נוה 

 345- 34 218 252 גלית חכם 31/12/2011 מיכאל

 120- 10- 1,135 1,125 סלמן ושות' 21/11/1111  נטף
 
 

   הדוחות הכספיים. : לאשרהוחלט
 

חייב להכניס את הגרעון לתקציב החדש, ועד  6116מגיש תקציב לשנת וישוב שהוא בגרעון , 
 מקומי לא יכול לסחוב גרעון, הוא יכלל באותה שנה לפתרון וכנ"ל לגבי  עודף מצטבר.
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 :המקומיים הועדים של 1111 לשנת כספיים דוחות אישור

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 -עודף/גרעון

                                     מצטבר

                                     145- 28 386 414 ערן כהן 31/12/2010 אביעזר
גבעת 
                                     199- 103- 1,141 1,038 ישראלי ושות' 31/12/2010 יערים

                                     150- 66- 776 710 ברית פיקוח 31/12/2010 מטע

                                     455- 7 336 343 נהמי הילית 31/12/2010 נחם

                                     54- 15- 185 170 מידד הלוי 31/12/2010 עגו'ר

                                     100- 45- 597 552 הרצל לוי 31/12/2010 שואבה
 

 : לאשר.הוחלט
 
 שינוי מורשה חתימה ביה"ס ממ"ד לביא. .6

שמתנהל בבנק הדואר מורשי החתימה הם: הגב' רוית גדנקן ת"ז  2111212בחשבון מס'  משה דדון:
ת"ז  המשמשת כמנהלת בית הספר לביא בצור הדסה והגב' אתי ברששת 61116921

מזכירת בית ספר לביא לשעבר. יש לבטל בעלת זכות חתימה הגב' אתי ברששת  119166911
המשמשת כמזכירת בית ספר לביא צור  169116161ולהוסיף את הגב' מעיין גדליה ת"ז 

 6הדסה כמורשת חתימה, יובהר למען הסר ספק כי על מנת לבצע כל פעולה בחשבון יהיה על 
 לחתום.בעלי זכות חתימה יחדיו 

 
 : לאשר.הוחלט

   
 אישור פתיחת חשבון בנק בית ספר קסם. .7
חשבון בבנק דיסקונט או פועלים  בית ספר קסם הינו בית ספר מוכר ורשמי, אנו פותחים : משה דדון

 66191116בקניון הראל, בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו אורלי פרוכטר יגודובסקי ת"ז 
 .161669112ענת שרייבר ת"ז 

 
 : לאשר.הוחלט

 
 תבר"ים: .2

 הטמעת עקרונות קיימות במערכת החינוך   2.1
 תקציב               מקור מימון         

 71,111  המשרד להגנת הסביבה
 71,111    סה"כ        

 : לאשר.הוחלט
 

 נגישות אקוסטית / חושית גן שושנים בשריגים   2.1

     תקציב               מקור מימון       
      21,111                    משרד החינוך        
     21,111    סה"כ       

 : לאשר.הוחלט
 

 נגישות אקוסטית / חושית תיכון הר טוב  2.2  

     תקציב               מקור מימון       
      21,111   משרד החינוך        
 21,111    סה"כ        

 לאשר. הוחלט: 
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 תיכון צור הדסה -ציוד וריהוט       2.1  

     תקציב             מקור מימון       
      177,211             מפעל הפיס      

 177,211                   סה"כ

 : לאשר.הוחלט
מ"ר בהתאם  11מקדמה לביני  –תב"ר  הקמת מבנה חינוך על יסודי עין נקובה עין רפה  2.1

 שאושרה ע"י משרד החינוך.לפרוגרמה 

     תקציב             מקור מימון
     111,111             מפעל הפיס      

 111,111                   סה"כ

 : לאשר.הוחלט
 

 ב"המצ בנוסחו, 1112 לשנת המסים צו אישור – נטף .9
 

 : 1112בקשה להעלאה חריגה במיסי הועד לשנת  –נטף 
 

תעריף מבוקש לשנת  6116בשנת תעריף  סוג הנכס מס'
6116 

 10.98 8.59 מגורים 1

 3.06 2.38 מחסן ביתי 2

 13.27 7.2 מלאכה 3

 20.58 10.32 עסק ומסחר 4

 2.76 1.46 קרקע חקלאית לדונם 5

 2.03 0 שטחים אחרים 6

 5.15 0 מ' 11בריכת שחייה שלא בתשלום עד  7

 1.72 0 מ' 11בריכת שחייה שלא בתשלום מעל  8
 

 : לאשר.הוחלט
 

 1112אשראי המועצה לשנת  –חידוש אישורי החח"ד  .11
 ₪( 1,111,111מלש"ח  ) 1 : חח"ד בבנק הפועלים ע"ס

 ₪( 1,111,111מלש"ח  )  1:  ע"ס  חח"ד בבנק לאומי   
 ₪ ( 7,111,111מלש"ח  ) 7 : חח"ד בבנק דקסיה    ע"ס

  הבנקים.  "יבתנאים כפי שיסוכמו ע
 

 : לאשר. הוחלט
 

 עדכוני תקציב  .11

 עדכון תקציב ביוב
 הכנסות  

     
 סעיף תקציבי

 
 תקציב 

עדכון 
 תקציב לאחר עדכון תקציב

 7,000- 2,000- 5,000- היטל ביוב 1472000/290
 סה"כ הכנסות 

 
-5,000 -2,000 -7,000 

 הוצאות  
     

 סעיף תקציבי
 

 תקציב 
עדכון 
 תקציב לאחר עדכון תקציב

 4,000 2,000 2,000 ביוב -עבודות קבלניות 1972000751
 סה"כ הוצאות 

 
2,000 2,000 4,000 
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 עדכון תקציב מחלקת ועדים
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 0 65- 65 מחלקת ועדים -שכר  1613001/110
 95 20 75 פרוייקטים 1613001/754 
 115 45 70 מחלקת ועדים -עבודות קבלניות 1613001/753 
 

 
 210 0 210 סה"כ הכנסות

 

 עדכון תקציב פרסום אולם מופעים      
 

 סעיף תקציבי
 

 תקציב 
עדכון 
 תקציב לאחר עדכון תקציב

 108 30 78 אולם המופעים -פרסום  1826400/754
 220 30- 250 יד חריף-הסעות קבלנים 1825000/710 
 

  
328 0 328 

 לאשר. הוחלט: 
 
נעשית עבודה טובה, יש דיון של ועדת תקציב הזמנו את כל חברי  –לגבי תקציב המועצה  :משה דדון

ת למי שרוצה לקבל הבהרות בעניין התקציב. העיקרון אשר המליאה, יוקצו מספר שעו
מהעבודות , חלק יוותר בעינו ובראש סדר העדיפויות ולא יפגע.תושב לת הנחתי הנו כי השרו

 .יבוצעו על ידי עובדי המועצה
 

כולם תרמו, התחלנו אישור לקיצוץ זמני פנינו לכל עובד ברמה אישית, בקשנו   -קיצוץ בשכר
 .רק עובדי שטחאלא  נוספים בצוות הבכיר שקצץ בשכרו, לא קולטים עובדים בכירים

 . התקציב יהא מותנה. הוצאות אל מול  הכנסות יכלול התקציב שיוגש 
עיקולים לכל התושבים שלא  מעדכן כי אנו פועלים לאכיפת חובות, ובכלל זה הטלת 

אני לא מוכן לקבל מציאות בה תושבים מקבלים שירות וזכויות ולא עומדים  משלמים.
בחובותיהם. אינני מקבל מצב בו תושב אחד ישלם והאחר לא, על כן הגביה נעשית כנדרש 

  בוועדות השונות כפי המקובל.בדין. ברור שמקרים חריגים נדונים 
אנחנו מועצה חזקה  אין לנו איחורים בתשלומים, בטח לא בעניין תשלום משכורות. יחד עם 

 זאת הקיצוץ הצפוי דורש התנהלות זהירה ואחראית וכך ננהג.
 
אנחנו בוחנים את החברות השונות, האם נחנו בתהליך התייעלות גם באגף התחבורה, א

המציאות והקיים, הקמנו מערכת מידע ובקרה מתקדמת ויעילה הדיווחים תואמים את 
 לצורך עריכת סדר בנושא. אני אביא לידיעתכם את תוצאות הבדיקה לכשיהיו בידי.

 
 

 
 
 
 

  12:11הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 

_____________     ______________ 
 משה דדון      רענן אהרונסון 
 ראש המועצה      מזכיר המועצה


