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          ::::נכחונכחונכחונכחו
�  ראש המועצה  משה דדו
מ ראש "סג� ומ  נימי יפה

  ה"נתיב הל, המועצה

  זכריה, סג� ראש המועצה   משהיוסי

�  אביעזר  גוטריימ� אלחנ
�  אדרת  יעיש דדו

  בית מאיר  כה� מקסי#
  בית נקופה  ד זהר שדה"עו

  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  דוד בוזגלו

  גבעת ישעיהו  ברק כ$
�  זנוח  שלומי סעדו

  טל שחר  מיקי פרנקובי$
  יד השמונה  יוס% בר דוד

  ישעי  אלו� ורדי
  לוזית  יטו�מיכאל ב

  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו%
  מוצא  עלית  ראוב� צמח
  מחסיה  חיי# בוזגלו
  מטע  דדו� נפתלי

  נוה מיכאל   הרשיש אברה#
  נחושה  קורש רחמי#
  נח#  שמאי ולני
�  עמינדב  משה מזו
  צור הדסה  גבאי רמי
  צפרירי#  חי חדד

  צרעה  דליה יונאית
  קרית ענבי#  זיוה גל

�  ת מיכהשדו  אביגדור כה
  שואבה  אליה ענת

  ליאו� שריגי�  )בובי(יהושע משה 
  תירוש  גבאי דוד

  תעוז  נחמיה יוס% אברה#
  תרו#  עזריאל צדוק

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
�  אב� ספיר  ראוב� שמעו
  אורה  יגאל אבדר

  אשתאול  אריה עובדיה
  בית זית  גבריאל נרדי

�  גבעת יערי#  יהודה ב� אהרו
�  גיזו  מוטי ח
�  גפ�  דוד כה

�  הראל  אבי פליישמ
  כסלו�  שלו# בוקובזה

  כפר אוריה  כפרי גל
  מסילת ציו�  רו� דוד

  מעלה חמישה  יובל לוי
  נוה איל�  עזי טלר

  נוה שלו#  איאס שביטה
  נחשו�  חוה שפיר
  נט%  ניסי# גדסי

  נס הרי#  גדליה נוריאל
  ור'עג  מו'אברה# ג

  עי� נקובה  עוודאללה מחמד
  עי� רפה  ת ברהו#'בהג

  צובה  שמואל שני
�  צור הדסה  קאופמ� ד

  צלפו�   ישראל גבאי
  רמת רזיאל  אלעמי אמיר

  רמת רחל  דוד דרומלבי$
  שורש  בראל ר#

          
          ::::משתתפי#משתתפי#משתתפי#משתתפי#

�  מזכיר המועצה  רענ� אהרונסו
  גזבר המועצה  מתי קליגר
�  למועצההיוע$ המשפטי   פינחס קוב
  מנהל אג% מנהלה רכש ובטחו�  חיי# ב� דוד
  ראש מינהל חינו�  שרונה בר נס

  מנהלת אג% רווחה  דפנה ביר� אשתר
�  מנהל אג% חברה ונוער  פנחס תור
�  מזכירות המועצה  גילה כה
  ר ועד העובדי#"יו  משה דוד

          
מאיר , שרו� מעיי�, עוזי קחו  :נציגי צפרירי#

�  , כה
          

          ::::רשמהרשמהרשמהרשמה
  מנהלת לשכת ראש המועצה  ית אוחנהדור
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נמסרה סקירה על פיתוח נמסרה סקירה על פיתוח נמסרה סקירה על פיתוח נמסרה סקירה על פיתוח , , , , ר ועד האגודהר ועד האגודהר ועד האגודהר ועד האגודה""""וווועל ידי מאיר כהן יעל ידי מאיר כהן יעל ידי מאיר כהן יעל ידי מאיר כהן י, , , , הוצגה מצגת של הישוב צפריריםהוצגה מצגת של הישוב צפריריםהוצגה מצגת של הישוב צפריריםהוצגה מצגת של הישוב צפרירים
        ....כפר אומנים אנחנו עוד בתהליך של למידה שלעתיד יקבל מסגרתכפר אומנים אנחנו עוד בתהליך של למידה שלעתיד יקבל מסגרתכפר אומנים אנחנו עוד בתהליך של למידה שלעתיד יקבל מסגרתכפר אומנים אנחנו עוד בתהליך של למידה שלעתיד יקבל מסגרת, , , , התיירות בישובהתיירות בישובהתיירות בישובהתיירות בישוב

        
יזמות , משבחת את משפחת לוי והעשייה הפכתי להיות משווקת של המקו#: דליה יונאית

  .אני מזמינה אתכ# להביא את החברי#. נפלאה
        

        ....הלבביהלבביהלבביהלבביי לציונה וניסים על האירוח י לציונה וניסים על האירוח י לציונה וניסים על האירוח י לציונה וניסים על האירוח ים ולמשפחת לוים ולמשפחת לוים ולמשפחת לוים ולמשפחת לונו מודים לישוב צפרירנו מודים לישוב צפרירנו מודים לישוב צפרירנו מודים לישוב צפריראאאא: : : : משה דדוןמשה דדוןמשה דדוןמשה דדון
        
        

        20.1.1020.1.1020.1.1020.1.10אישור פרוטוקול מליאה מתארי�  אישור פרוטוקול מליאה מתארי�  אישור פרוטוקול מליאה מתארי�  אישור פרוטוקול מליאה מתארי�          ....1111
  . לאשר:הוחלט          

        
            18.2.1018.2.1018.2.1018.2.10אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מתארי� אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מתארי� אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מתארי� אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מתארי�         ....2222
  . לאשר:הוחלט    

        
        רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....3333
�ר לאחדפנה ביר� אשתר /מנהלת אג% חדשה נבחרה –בחירת מנהלת אג% רווחה   :משה דדו

  אג% האחרו� שמחוללי# בו ב מדובר ,  על כ�בדיקה מקיפה ומעמיקה אני שמח
  . ובטוחני שתתרו# רבותות מקצועי ראויוהיא מצטרפת לצ, את השינויי#

        
תואר , למדתי במסגרות מטה יהודה סיימתי בתיכו� הר יהודה, תושבת בית זית  :דפנה אשתר

 12 /כ,  שנה19 /ציאלית כעובדת סו, העברית בהצטיינות' ראשו� ושני באונ
  , ראש צוות, נושאי#' שנה עובדת במטה יהודה רכזת מס

אני , הדלת פתוחה בפני כל תושב ותושב, הגישה להיות ע# אוז� קשבת לתושב
האני , ומקווה לצאת לדר� משותפת, רה ארגו�, בגישה לעשות בדיקה מחודשת

  .דה לכול#תו.  עת הפרטינושמירה על צ, מאמי� שלי שקיפות דיאלוג
  

�  בימי# האחרוני#חריגי#אירועי# ' היו מסכבר בכניסתה , ימי חסדלדפנה אי�    :משה דדו
   .שהתערבותה המקצועית הוכיחה את התאמתה לתפקיד

  
�ר ועד מקומי נט% ארז צרפתי שבתו התאבדה באזור יער "שולח תנחומי# ליו  :משה דדו

  .צוות הרווחה טיפל במקצועיות, הר הרוח
  

        .... דיווח דיווח דיווח דיווח–––– המרחב הפתוח  המרחב הפתוח  המרחב הפתוח  המרחב הפתוח ––––    10.3.1010.3.1010.3.1010.3.10נס חינו� נס חינו� נס חינו� נס חינו� ככככ        3.13.13.13.1        
�,  איש130 /השתתפו כ,  מרחב הפתוח בישוב תרו# החינו�התקיי# כנס בנושא  : משה דדו

ההיסטוריה במטה ,  שעומדי# על סדר היו#.מהותיי#סיעור מוחות נושאי# 
אנחנו הולכי# למיפוי אזורי ,  אזור מיפוי לפי סקטורי#פי/ עלפעלהיהודה 
יו יה, ער� לקראת השני# הבאות ה� במגזר הדתי וה� במגזר החילונייולהחדש 

תוכנית אב תו� כדי , # פוליטיי# ואזוריי#שיקולימ ונמנעהחלטות אמיצות 
צור הדסה , נת הלימודי# הבאה בתי ספר חדשי# לש4אנו פותחי# לחינו� 

  חדשי# גני10#  בנוס%, כיתות32המגזר הערבי סיו# בית הספר , ב"חט, ד"ממ
   .אני מודה לאג% הפיתוח על העשייה של האג%, היער�חייבת ל, נפתחי#

  
        ....היערכות בתחו# החינו�היערכות בתחו# החינו�היערכות בתחו# החינו�היערכות בתחו# החינו�        3.23.23.23.2        

מטה יהודה עוברת שינוי , ר איציק כה� מלווה אותנו בתוכנית האב לחינו�"ד : שרונה בר נס
לתת מענה חינוכי מיטבי , מיפוי המער� הקיי#, אדיר והמועצה חייבת להיער�

בינוי גני# ובתי ספר , חזית גידול מול ההרחבות בישובי#ת, בתו� המועצה
נוצר , איכות חינו� במערכת החינו�, וחזו� פדגוגי ברמה האזורית, חדשי#

  , שיתו% פעולה ע# מחוז ירושלי# משרד החינו�
    
תו% מנהלי ושי, שיתו% ודרישה ממשרד החינו�, ראש המועצה מגבה את האג%  

  .בתי הספר
  

אנחנו ,  כיתות במבני# יבילי3#, ד לישוב נחושה"פר ממיפתח בנחושה בית ס
נערכי# ג# למבני# זמניי# החשיבה לעתיד לגני# חדשי# צרי� לדאוג למער� 

   .ולתשתיות אני מודה לצוות אג% הפיתוח על שיתו% הפעולה
  

 גיבוי וסיוע של אג% איכות –קיימות ,  ציונות– נושא של שייכות –פדגוגיה 
  , היסודיי# והתיכוניי#הסביבה בבתי הספר 
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לוח ,  נותני# משאבי# מהל� לפתיחת כיתה חכמה–במסגרת המחשוב 
, בכל בתי ספר של מטה יהודה, שבנגיעת יד המורה יכולה לכתוב על גבי מצג

ענה להתפתחות הטכנולוגית במטרה לעלות את רמת הלימודי# ולתת מ
  .הקיימת

  
חיבור מורה , קיימות, מדעי# לכל בתי הספר בנושא של –פרוייקטי# חינוכיי# 
בשנה הבאה נמשי� במהל� מתו� חשיבה על חזו� כולל , תלמיד קשר לקהילה

  .של חינו� למטה יהודה
  

,  לשדרג ולשפר לכל מוסדות החינו� בסיוע אג% מנהלה ורכש–הצטיידות 
טוריקה וחצרות פעילות פיתוח ו פיתוח מ–מתקני# בחצרות בתי ספר וגני# 

  .ותהלי� של חצר אסטטית ומפתחת, מידי#חממות על ידי התל
  

 לתת מענה לתלמידי# החזקי# שבתו� המערכת המטרה לעשות –מצויינות 
  .בשיתו% פעולה ע# בית הספר למחונני#, חשיבה כוללת

  
חשוב ליצור שיתו% פעולה הדוק בי� המועצה מנהלי בתי הספר ומשרד 

  .החינו�
  

�  .די# לגוש עציו�מה לגבי רישו# לשנת הלימו: אלחנ� גוטריימ
  

�  . והתאמה לתוכנית האב לחינו� החדשהאנו עדיי� בנושא של חשיבה  : משה דדו
        

        ....נקדיש דיו� במליאה לקראת חודשי הקי$נקדיש דיו� במליאה לקראת חודשי הקי$נקדיש דיו� במליאה לקראת חודשי הקי$נקדיש דיו� במליאה לקראת חודשי הקי$
        

        .... דיווח דיווח דיווח דיווח––––משלחת דרו# אפריקה משלחת דרו# אפריקה משלחת דרו# אפריקה משלחת דרו# אפריקה         3.33.33.33.3        
�נושא מעניי� , נפגשתי ע# מחשוב כיתות, 2000במסגרת משלחת של שותפות   :משה דדו

אמירה ,  השאיפה להגיע לכל בתי הספר,0הקצנו חצי מיליו� לש# כ� 
 כמו ברשויות בנושא המחשוב צרי� לעלות כיתה, שמדברת לכל בני הנוער

  .מתקדמות
 ביקשתי, התקיימה ביחד ע# נציגי עירית בית שמש אפריקה לדרו# המשלחת  

, תעשייה, שיווקנו את האזור לעסקי#,  שותפות בעסקי#בש# מטה יהודה
הרעיו� והער� , מיזמי# חברתיי# בקנה מידהו # בישובי#יתיימיזמי# תעש

בחודש ,  פירות משמעותיי# למטה יהודההמוס% והחיבור אני מקווה שזה יניב
, יש לנו מה להציע, עסקי#ה מתחו#אוקטובר יגיעו חברי# מדרו# אפריקה 

  .מקווה שנצליח לייצר שיתו% פעולה
        

        3.43.43.43.4         �        .... דיווח דיווח דיווח דיווח––––פצלי שמ� פצלי שמ� פצלי שמ� פצלי שמ
�ודה המליצה לאשר קידוחי# של פצלי שמ� באזור  מטה יה2008בדצמבר   :משה דדו

 מטר 600 , לעומקסיונית שהמשמעות קדיחהינפצלי שמ� זו שיטה , המועצה
בעד המועצה קיבלה החלטה , בצינור מחממי# את פצלי השמ� ומכ� נוצר נפט

 של תושבי# בעלי עניי� התנגדות חזקה מהאזור היו# אנו נתקלי# ב,בעבר
התושבי# חיי# באזור מי היה מוכ� שיבואו , ותיירותיני חיוכאזור  וכמוב� שלנו

מטה יהודה , אנו נמצאי# בלמידה מעמיקה של הנושא, לקדוח אצלו בישוב
יוסי ונימי יובילו ע# צוות , טובת האזור לנגד עינינו ומייצגת את התושבי#

גבעת ישעיהו , קודחי# קידוחי ניסיו� באדרתכרגע   את הנושאמקצועי
, על מנת לאשר את הפרוייקט רבי#חצי# שמופעלי# עלינו ה# הל, וצפרירי#

,  והשפעהצרי� לבדוק כדאיות,  ללא אישורינו לא נית� יד לכניסה חיצונית
   .המקו# ירוק ויפה

        
        ....מלגותמלגותמלגותמלגות        3.53.53.53.5        

� 900/כ – אירוע לחלוקת מלגות לסטודנטי# במטה יהודה התקיי#אתמול   :משה דדו
כל , ופע תרבות ע# יור# טהר לבמשכלל , סטודנטי# התכנסו באול# צרעה

 הרגשתי גאווה ,  ערכית אמירהחלוקת מלגות זה ,  10000סטודנט קיבל 
  .  הבא של מטה יהודהבשמכ# למע� הדור

  . והקמת הארועמודה לאג% חברה ונוער על הליווי הרישו# של הטפסי#
        

כללה מ הקמנו צוות חשיבה להקמת –אקדמאית במטה יהודהלגבי מכללה 
שמתאי# את מה נקד# , ננותיתיירות חקלאית וי בנית ר עי� כר# בבית ספ

  .למטה יהודה
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כנס כנס כנס כנס ((((    12.5.1012.5.1012.5.1012.5.10 לתארי�  לתארי�  לתארי�  לתארי� 5.5.105.5.105.5.105.5.10שינוי מועד ישיבת מליאה מועצה מתארי� שינוי מועד ישיבת מליאה מועצה מתארי� שינוי מועד ישיבת מליאה מועצה מתארי� שינוי מועד ישיבת מליאה מועצה מתארי�         3.63.63.63.6        
  ). ). ). ). עובדי#עובדי#עובדי#עובדי#                

�,  ימי3#אנו מקיימי# בחודש מאי השתלמות חובה לעובדי המועצה במש�   : משה דדו
  12.5.10נדחה את ישיבת המליאה לתארי� 

        
        ....ת פיתוחת פיתוחת פיתוחת פיתוח""""מקבמקבמקבמקב        3.73.73.73.7        

� התושבי# התאגדו ותבעו את המועצה ,הר כתרו� זו שכונה בצור הדסה  :משה דדו
ח על חוסר הקפדה בפיתוח " מש15 /והקבל� לבצע עבודות בהיק% של כ

פרויקט  הסכ# ע# מוטקה אביב ובפתח מתגלגל אנחנו לקראת, ותשתיות
החוק אומר ,  צור הדסה יחידות ליד1400  שהמשמעות הינה בניה שלת"מקבה

בשוק ד מובילי# " ישבנו ע# עו,לביצוע את הפיתוח קבלשרשות יכולה ל
אור מבואות ירושלי# שאושר  ,לביצוע הפיתוח על ידי היז#, מינהלבתחו# ה

 .וקצב שיווק, רמה, והמועצה תפקח על איכותי המינהל לפיתוח "לו אומד� ע
ותשתיות בישוב בני ציבור  לפתרו� בעיות מי#הצבנו תנאי# לקבלת תקבול

הבטחות של המינהל במועצה כבר שני# רבות ע# בקשרי עבודה היז#  ,הותיק
מבחינתי מה שחשוב , והמועצה לקבלת הפיתוח כולל מסמכי# ופגישות רבות

לא נאפשר , יובא הסכ# מפורט למליאהכמוב� , הבטוחות של המועצהזה 
  .מחדלי# כמו בעבר

  
 /צרי� לעסוק ב,  מהזמ� שלה80% /בצור הדסה ברק עצה תעסוק חושש שהמו  : עזריאל צדוק

ויש  וני#האינטרסי# של הישובי# החקלאיי# שלנו ש,  הישובי# האחרי56#
לא יתכ� שההתעסקות של המועצה , צור הדסה תהיה ישוב נפרדלשאו% ש

לטובת הנהלת המועצה תנסה בכל דר� שיקימו לה# , תהיה סביב צור הדסה
  .נחנו נתעסק במושבי# ובקיבוצי# שיש לנורשות עצמאית וא

  
 יכנסו יחידות דיור  1400 /לא יכול להיות ש, בתוכנית המקבת יש בעיה רצינית  : ששו� סיידו%

  .ויצאו דר� הכניסה של מבוא ביתר
  

�אני לא רוצה שהמועצה , כרגע לא, שני# תהיה עצמאית' צור הדסה בעוד מס  :  משה דדו
המשאבי# שיגיעו מהמקבת לא יגיעו רק , דסהתשל# על טעויות של צור ה

טב ידיעתי י לממיוחדתמדובר בישוב שגודלו מחייב התייחסות , לצור הדסה
ולפי הדיווחי# והביצועי# יש התייחסות לכל ישוב וישוב ולא משנה גודלו 

  .ומיקומו
  

  .הכול מתוא# מול הועדה, שינוי בתוואי יש –לגבי תוכניות מבוא ביתר 
  

  .  הא# הישוב יהיה חרדי  : ראוב� צמח
  

�על מנת לשמר את המגוו� , לבנות דירות גדולות ויקרותנערכי# ע# היז# אנו    :משה דדו
  .הקיי# בצור הדסה

        
        ....עדכו� העסקת רבני#עדכו� העסקת רבני#עדכו� העסקת רבני#עדכו� העסקת רבני#        3.83.83.83.8        

�במשרד במקביל ,  בישובבבפניות רבות של ישובי# אלינו הועלתה בקשה לר   :משה דדו
, נוי שרבני# יהיו עובדי מועצהיש תהלי� של שי,  הדתות הופשרו תקני#
לאחר קבלת , יש ישובי# שמשוועי# כבר שני# לרבני#, הגשנו בקשה לתקני#

  .מליאה את הנוסחה לקבלת רב לישובנסביר ב, התקני#
        

        ....מסעות שורשי#מסעות שורשי#מסעות שורשי#מסעות שורשי#        3.93.93.93.9        
�בסו% , י� שארגנה המועצה'לפני שלוש שני# הצטרפתי למסע שורשי# לקוצ: רענ� אהרונסו

בגילי מסע , ואמרתי שזה מבחינתי אירוע חשוב בחייהמסע עשינו סיכו# 
חזרתי לשורשי# של הוריי וסביי ומבחינתי זה היה כמו התחברות של , שורשי#
החלו# שלי להמשי� , אני מאמי� שבמקו# שבו אי� שורשי# אי� זהות. תמונה

לפני חודשיי# בקשתי מראש , את הפרוייקט ולי באופ� אישי זה היה מהפ�
  .את הפרוייקטהמועצה לחדש 

  
מי שהתחיל את הפרוייקט היה מאיר ויזל בתפקידו הבי� את הנושא של חיבור   

  .קהילות
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לומדי# על , נבנו מסעות סביב האוכלוסיות הקהילות שגרות במטה יהודה  

מסע למידה מדובר זהו מסע ולא טיול , הקהילה היהודית הקיימת באותה אר$
  . החוס� שלנו זה המסורת.ברהמפגש של הקהילות ולמידת הע, אמיתי

מרוקו ,  לקוצי� בסו% אוקטובר–אנו נצא בפרסו# ליציאה למסע שורשי# 
יצא פרסו# לתושבי# בעיתונות ונסבסד . סטופולי� בחודש אוגו, בחודש יוני

  .כול מסע בהתא# לתקציב
        

            17.3.1017.3.1017.3.1017.3.10    ////דיווח ביקור נשיא התאחדות התעשייני# בדיווח ביקור נשיא התאחדות התעשייני# בדיווח ביקור נשיא התאחדות התעשייני# בדיווח ביקור נשיא התאחדות התעשייני# ב        3.103.103.103.10        
�הצגנו לו התארח במטה יהודה באזור התעשיה א התאחדות שרגא ברוש נשי  : משה דדו

אנחנו , ל החברה הכלכלית יעבוד מול#"סוכ# שמנכ,  הנחוצי#י#רכצאת ה
קלינטק וביו טק הגשנו בקשה ,  היי טק:לשווק מגרשי# בתחומי#רוצי# 

שאנחנו נשווק את אזור התעשייה ושאנחנו נקבע איזה סוג של אזור תעשיה 
אזור תעשייה שמצריכה  לאזור הינה יחודיתסיה שמגיעה האוכלו, אנו רוצי#

  .טכנולוגי ומקורות תעסוקה לתושבי# החדשי#
        

            10.3.1010.3.1010.3.1010.3.10    ////דיווח ביקור שר התחבורה ישראל כ$ בדיווח ביקור שר התחבורה ישראל כ$ בדיווח ביקור שר התחבורה ישראל כ$ בדיווח ביקור שר התחבורה ישראל כ$ ב            3.113.113.113.11        
� כניסות 11 / אושר לנו תקציב להתקיימה ישיבה טובה  ע# שר התחבורה  :משה דדו

  .רויקטי# נוספי#ופ, לבית ספר הר טובכביש גישה ח " מש3, לישוב
        

  .מה קורה ע# כביש המנהרות עד לצומת צור הדסה   :רמי גבאי
  

�הינו באחריות הפתרו� , העומס רב, צ ורמזרו את הצומת"בבגבעבר איימנו   : משה דדו
  .והכביש שעולה לצור הדסה ומטע, ישודרג כביש מטע, משרד התחבורה

  
  .י# ושרי#"# של אחממבקש לעדכ� את הישובי# לקראת ביקורי: נחמיה אברה#

  
�בנושא , בישובי# ומרכז את הדרישות של הישובי#צוות המועצה מבצע סקר   : משה דדו

במכלול יש , אנחנו מעלי# צרכי# ומדברי# על צרכי המועצההשקעות 
 יודע לפנות �ורכל ישוב שיש לו צ, הממשלה יתקציבי# שלנו ושל משרד

  .אלינו
                
         עדכו� עדכו� עדכו� עדכו�////    אירועי תרבותאירועי תרבותאירועי תרבותאירועי תרבות  3.123.123.123.12        

 מקומות ראשוני# 3 /ב זכו –באול# מופעי# בצרעה� התקיי# היו# "חידו� תנ  :דדו�משה 
  .מדובר בארוע משמעותי לחינו� ,ממלכתיי#בתי ספר 

  
  ,  כול# מוזמני1.4.2010# / סהרנה בזכריה ב– אירועי פסח    

  
, למרות שאבותינו חגגו בפסח, ארגו� יהדות כורדיסט� חוגגי# את החג בסוכות  :יוסי משה

בזכריה התחלנו באופ� מקומי וכל , בפסח חגגו, אחר פינוי השלגי# בהרי#ל
, השנה בשיתו% מלא של המועצה,  תושבי6000#שנה שעברה הגיעו , שנה גדל

הכניסה לישוב לא תותר ,  אנשי# מכל רחבי האר10,000$ /מעריכי# שיהיו כ
ילות החגיגות מתח, בוסי# שיכניסו את האורחי# לישובוביו# זה יהיו אוט

  . בבוקר ועד חצות10:00משעה 
  

�מוסיקה , אוהל אירוח ע# המסורת והמורשת המרוקאיתיוק#   –מימונה   :משה דדו
 זהו מסר ע# תרבות מושקעת עבודה של אג% חברה , ותערוכהאנדלוסית    
  .כול# מוזמני# ,ונוער    

        
        דיווח פרוייקטי# פיתוח דיווח פרוייקטי# פיתוח דיווח פרוייקטי# פיתוח דיווח פרוייקטי# פיתוח         ....4444
ישנה פעילות ענפה , תיות בישובי#רי# לתש"מציג טבלה לנושא של תב  : נימי יפה

פעילה בישובי# שידעו להתארג� וקבלו את המסר הישוב ידע מה , בישובי#
מושב זנוח הגיש מכרז פומבי לעני� , התארג� לעני� של מכרזי#, דחו% לישוב

האמירה ,  הישובי# לוקחי# אחריות, ברמה גבוה ולתפארת, מגרש הכדורסל
נתה והועדי# מגלי# אחריות ע# שהכס% באחריות הישוב המגמה השת

  .תוצאות
  

אנחנו עולי# ומתקרבי# לתחילת ,  נמצא כל פרוייקטהיכ�, מסביר את הטבלה
כל . ח" מש7 /שמתוכ# המועצה תשתת% ב, ח בתשתיות" מש20 /שנה שנעמוד ב

  .נושא התכנו� נעשה על ידי המועצה א# הישוב לא רוצה
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 1,7לעי� רפה 0  מיליו� 7, 1  קבלנו ממשרד החקלאות– 17 ישובי# מתו� 2

, י המועצה"בוצע עכל נושא הכנת החומר למכרז ,  לתירושח"מיליו� ש
  . ההשקעה היא מסיבית

  
�כרגע אנו בתהלי� של , ת מקבל מקו# מרכזי בהתנהלות המועצהונושא התשתי  :משה דדו

  .בטוחני שנראה את התוצאות בעתיד הקרוב. תחילת ההשקעות
        

�יפנה לועד מליאה כל חבר , יפהבצורה מקצועית וי# שעובדי# יש ישוב   :משה דדו
  .ויסייע לקד# המקומי

  
        ....מנח# שינקמ�מנח# שינקמ�מנח# שינקמ�מנח# שינקמ�, , , , משה אסלמשה אסלמשה אסלמשה אסל, , , , חיי# בכרחיי# בכרחיי# בכרחיי# בכר: : : : רררר""""אישור ועדת בטחו� מבוא ביתאישור ועדת בטחו� מבוא ביתאישור ועדת בטחו� מבוא ביתאישור ועדת בטחו� מבוא בית        ....5555

  . לאשר:הוחלט
        
6666....        �        ....אלדד אליהואלדד אליהואלדד אליהואלדד אליהו, , , , ויצמ� יובלויצמ� יובלויצמ� יובלויצמ� יובל: : : : אישור תוספת ועדת ביקורת מסילת ציו�אישור תוספת ועדת ביקורת מסילת ציו�אישור תוספת ועדת ביקורת מסילת ציו�אישור תוספת ועדת ביקורת מסילת ציו

  . לאשר:הוחלט
        
        ::::ועדות מועצהועדות מועצהועדות מועצהועדות מועצה        ....7777

        .... עי� נקובה עי� נקובה עי� נקובה עי� נקובה––––הוספת החברה רינת עוודאללה הוספת החברה רינת עוודאללה הוספת החברה רינת עוודאללה הוספת החברה רינת עוודאללה : : : : ועדת חינו�ועדת חינו�ועדת חינו�ועדת חינו�        
  . לאשר:הוחלט  

        
        ....הוספת החבר דג� לוי� מצרעה במקו# ברק נירהוספת החבר דג� לוי� מצרעה במקו# ברק נירהוספת החבר דג� לוי� מצרעה במקו# ברק נירהוספת החבר דג� לוי� מצרעה במקו# ברק ניר: : : : חברה כלכליתחברה כלכליתחברה כלכליתחברה כלכלית        
  . לאשר:הוחלט  

        
        ....הוספת החבר חנו� גרינגרז בית מאירהוספת החבר חנו� גרינגרז בית מאירהוספת החבר חנו� גרינגרז בית מאירהוספת החבר חנו� גרינגרז בית מאיר: : : : ועדה לאיכות הסביבהועדה לאיכות הסביבהועדה לאיכות הסביבהועדה לאיכות הסביבה        
  . לאשר:הוחלט        

        
        .... מסילת ציו� מסילת ציו� מסילת ציו� מסילת ציו�––––ורד הלר ורד הלר ורד הלר ורד הלר : : : : ועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבות        
  . לאשר:הוחלט  

        
            052181328052181328052181328052181328. . . . זזזז.... גבעת ישעיהו ת גבעת ישעיהו ת גבעת ישעיהו ת גבעת ישעיהו ת////בועז רגבבועז רגבבועז רגבבועז רגב                ::::2222' ' ' ' ועדת ערר מסועדת ערר מסועדת ערר מסועדת ערר מס        

        , , , , 53465720534657205346572053465720. . . . זזזז....          ת          ת          ת          ת תעוז  תעוז  תעוז  תעוז ////בני שמואלבני שמואלבני שמואלבני שמואל                        
        25117664251176642511766425117664. . . . זזזז....תתתת    , , , ,  מסילת ציו� מסילת ציו� מסילת ציו� מסילת ציו�////שי נחמיהשי נחמיהשי נחמיהשי נחמיה                        

                                                . לאשר:הוחלט        
        
        ....בבבב"""" מצ מצ מצ מצ––––אישור מסקנות ועדת הביקורת לועדה לבני� ערי# אישור מסקנות ועדת הביקורת לועדה לבני� ערי# אישור מסקנות ועדת הביקורת לועדה לבני� ערי# אישור מסקנות ועדת הביקורת לועדה לבני� ערי#         ....8888

  . לאשר:הוחלט
        
        ....בבבב"""" מצ מצ מצ מצ––––    2009200920092009לשנת לשנת לשנת לשנת     ////4444ח רבעו� ח רבעו� ח רבעו� ח רבעו� """"אישור דואישור דואישור דואישור דו        ....9999

  . לאשר:הוחלט
        

  :החלוקה 0 2,275,276 – יתרות –אישור תקציבי מפעל הפיס   10.1  .10  
  מרכז קהילתי צור 1,775,276. ח מחשוב מוסדות חינו�" אש500    
  .הדסה  
        . לאשר:הוחלט    

        
        ....בבבב"""" מצ מצ מצ מצ––––י# לסגירה י# לסגירה י# לסגירה י# לסגירה """"רשימת תבררשימת תבררשימת תבררשימת תבר        10.2        
        . לאשר:הוחלט    

        
        ....בבבב"""" מצ מצ מצ מצ––––עדכוני תקציב עדכוני תקציב עדכוני תקציב עדכוני תקציב         ....11111111

        . לאשר:טהוחל  
        

        ....בבבב"""" מצ מצ מצ מצ––––י# י# י# י# """"י# ועדכו� תברי# ועדכו� תברי# ועדכו� תברי# ועדכו� תבר""""פתיחת תברפתיחת תברפתיחת תברפתיחת תבר        ....12121212
        . לאשר:הוחלט  

        
        ....אישור הסכ# מסגרת בי� המועצה לבי� החברה הכלכלית לפיתוחאישור הסכ# מסגרת בי� המועצה לבי� החברה הכלכלית לפיתוחאישור הסכ# מסגרת בי� המועצה לבי� החברה הכלכלית לפיתוחאישור הסכ# מסגרת בי� המועצה לבי� החברה הכלכלית לפיתוח        ....13131313
�לעול# לא היה הסכ# פורמלי שמסדיר את היחסי# בי� המועצה לבי� החברה   : פנחס קוב

 תו� ,קבלנו הערה בביקורת של המבקר שבקשו שנערו� הסכ# זה, לפיתוח
ו היתה הזדמנות טובה מאוד לחשוב מה ז, עיבוד החומר קיימנו דיו� פנימי

   .אנחנו רוצי# מהחברה לפיתוח ואי� המועצה תנצל את החברה לפיתוח
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ב בי� המועצה לבי� "הנני מתכבד לחוות את דעתי באשר לטיוטת הסכ# המצ     
  .החברה    

  

ההסכ# מכונה . הסכ# זה בא להסדיר לראשונה פעילות החברה לפיתוח .1
ומיועד להגדיר את מערכת היחסי# והדרכי# השונות בה� " הסכ# מסגרת"

הסכ# המסגרת . תסמי� אותה לפעול בשמה, המועצה תזמי� עבודות מ� החברה
ובמקרי# רבי# דרושה רק הזמנת עבודה כדי , קובע כללי# רבי# להתקשרות

ותביא  ההכוונה הנה כי הסכ# המסגרת תקצר בירוקרטי. לשכלל חוזה
 �לחתימת הסכמי# מהירה יותר ומצד שני קובע נהלי עבודה ברורי# בי

 .הגופי#

  

 : סוגי# של פעילות לחברה לפיתוח3ההסכ# מסדיר  .2

תכנו� פיקוח כזרוע ארוכה של , קבלת פרויקטי# שלמי# כולל ביצוע  .א
  ;המועצה

 ;)ניהול ופיקוח(קבלת תפקיד חברה מנהלת בלבד   .ב

 ; קשר להזמנה מ� המועצהפעילות עצמאית של החברה ללא  .ג

 

 דהיינו מערכת יחסי# win/ winאחת המטרות של ההסכ# הנו לבנות מצב   .3
המועצה נהנית משירותי החברה לפיתוח  לטובת המועצה א� החברה ג# . בה

אמורה לספק רוב פעילות ' חלופה ב,  סוגי ההתקשרויות3מתו� . מרוויחה
בגלל (ית במיעוט המקרי# תהא אפשר' ואילו חלופה א, החברה בש# המועצה

לעומת זאת תהא החברה חופשית ). הגבלות שמטילי# מקורות מימו� חיצוניי#
ללא קבלת הרשאה מ� ' ליזו# עניני פיתוח בשטח המועצה לפי חלופה ג

 .המועצה

 

אחד , וכ� שני הסכמי# מיוחדי#, טופס הזמנת פרויקט:  נספחי3#להסכ#  .4
 .למועצה) נהגי#(אלת עובדי החברה וכ� הש, לניהול אזורי התעשייה הרטוב

  
� שהינ#בעלי מניות לא פעלה עד היו# לפי הכללי# ישנ# החברה הכלכלית   : משה דדו

 /כהחברה חייבת למועצה , החברה תפעל לפי כללי# ונוהלי#, אנשי# פרטיי#
מתחזקת ומפעילה החברה , לא היו מדדי# של רווח נהול ותפעול, ח" מש15

מה שלא כלכלי לא , שו הסכמי# ללא בדיקה מעמיקהנע, את אזור התעשייה
אני שהוכ� והסכ# זהו , יהיו מדדי# של בקרה ופיקוח, יהיה בחברה הכלכלית

 �  .ל החברה" מנכ–שהסדיר את הנושא ביחד ע# יוני אלמוג מודה לפנחס קוב
  

אתה מציע לבצע על ידי החברה ,  פרוייקטבצע ישוב שרוצה ל–התנהלות   : יהושע בובי
  ?הא# אני יכול לשכור את השרות של החברה לפיתוח , תוחלפי

  
�ביחד ע# אג% החברה צריכה לסייע לנו , כ� אפשרי לבדוק מול החברה    :משה דדו

  . הפיתוח
  

ישנ# הכלי# היו# סו% סו% קראתי אות# עושי# סדר , מבר� על ההסכמי#  : עזרי צדוק
הכלי# , פיקוחלעבודה טובה בי� החברה כלכלית למועצה הבעיה תהיה ה

  .ור על פעילות חזקה וענפה למועצהמאפשרי# למועצה לפקח ולשמ
  

�חלק מההסכ# של ההפעלה ייצור , חברי הדירקטוריו� ה# חברי# מהמועצה   :משה דדו
  . חוב למועצה ואולי להשקעה בתשתיתפרוייקטי# רווחי# להחזרת 

  
  ?היא מתנהלת באופ� עצמאי : אריה עובדיה

  
�החברה הכלכלית תפקידה להחזיק את , רוע ביצועית של המועצההיא ז  : משה דדו
  .י# בתחו# זהורצינו לקבוע כלל, אזורי התעשייה    

  
�  ?מה לגבי המטמנה   : יעיש דדו

  
  .אינפורציה בעתידתמסר   : מתי קליגר

  
  . לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  
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        גבעת גבעת גבעת גבעת , , , , שואבהשואבהשואבהשואבה, , , , רמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאל: : : : אישור הפעלת חוק השמירה לישובי#אישור הפעלת חוק השמירה לישובי#אישור הפעלת חוק השמירה לישובי#אישור הפעלת חוק השמירה לישובי#        ....14141414        
        ....מוצא עליתמוצא עליתמוצא עליתמוצא עלית, , , , שריגי#שריגי#שריגי#שריגי#, , , , צור הדסהצור הדסהצור הדסהצור הדסה, , , , ישעיישעיישעיישעי, , , , חרחרחרחרטל שטל שטל שטל ש, , , , יערי#יערי#יערי#יערי#                

במליאה זו בקשו , והדרישה של החוק מועדי הישובי#, מסביר את חוק העזר  : חיי# ב� דוד
, צור הדסה, ישעי, טל שחר, גבעת יערי#, שואבה, הישובי# רמת רזיאל
  .שריגי# ומוצא עלית

  
ת בתארי� י משרד הפני# ומשרד המשפטי# ופורס# ברשומו"חוק העזר אושר ע

להל� תנאי המועצה להפעלת שירותי ) ב (2בהתא# לסעי% . 21.2.2010
  :השמירה בתחומי הועדי# המקומיי#

  

תשומת (החלטת ועד מקומי על  הפעלת שירותי שמירה בתחו# הועד ואופ� ההפעלה  .1
לב הישובי# על חלוקת הישובי# בתוספת הראשונה לפי סוג השמירה נייחת 

 ).  ניידת מלאהנייחת/נייחת מלאה/לילה

 

ועד מקומי יעביר רשימת יחידות הדיור או נכס אחר כהגדרתו בחוק שבתחו# הועד  .2
 .המקומי

  

, עלות העסקת עובדי#,  כגו� תוצאות מכרזי#–הועד יציג עלויות שמירה המשוערכות  .3
 .ל"נית� להסתייע במכרזי משכ.  עלות גביה

  

) חסות לאחוזי גביה בפועלתו� התיי(הועד יעביר תקציב הוצאות והכנסות שנתי  .4
 .בצירו% הסבר לאופ� גביית ההיטל

  

הועד יעביר מספר חשבו� בנק יעודי בצירו% פרטי בעלי זכות החתימה בצירו% תצהיר  .5
ר הועד המתחייב כי כספי ההיטל כול# יופקדו בו וישמשו רק לש# שירותי "יו

 . השמירה כהגדרת# בחוק

  

, ידו� בוועדה המורכבת ממזכיר המועצהבקשה של ועד מקומי להפעלת חוק העזר ת .6
�, נציג אג% גזברות ונציג לשכה משפטית, מנהל מחלקת בטחו� , מנהל אג% ביטחו

 .   בצירו% כל המפורט לעילבצירו% כל המפורט לעילבצירו% כל המפורט לעילבצירו% כל המפורט לעיל

  

 . תנאי להפעלת חוק העזר בתחו# הועד הנו אישור מליאת המועצה .7

  
  .הגביה' הא# נשעני# על הרישו# במח  :  דוד בוזגלו

  
�  .כ�  : משה דדו

  
, זהו סכו# לא מבוטל,  חלקי4# /זה מורכב מ, לחודש 0 121בישוב שלנו אושר   : מי גבאיר

שמצטבר למיסי# נוספי# מבקש שההנחות שניתנות בארנונה ינתנו ג# בחוק 
  .השמירה

  
�  .גרי# בו ר לה# להתעסק בענייני הישוב שה#חברי המליאה אסו ל.רילא אפש   :משה דדו
  .עד המקומיולהפניה צריכה להיות מופנת     

  
  ?הועדה לא יכול להחליט א# לתת הנחות   : ראוב� צמח

  
�  .אסור על פי החוק  : משה דדו

  
כל ישוב יכול להציג סכו# שהוא ,  1210שהעברנו את החוק הסכו# היה עד   : בובי יהושע

  .  1210צרי� ועד 
  

� מקומי אגרת ביוב הועד, ר"למ 0 3.29ועד מקומי ' ר הדסה משלמי# מסצו  : משה דדו
יש צור� , ור הדסה ה# רבותלגבי שמירה הטענות בצ,  שני10#ד במש� ובסיס

  .לבצע רה ארגו� והתאמת התשלומי# כנהוג במטה יהודה
        

גבעת גבעת גבעת גבעת , , , , שואבהשואבהשואבהשואבה, , , , רמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאל: : : :  לאשר הפעלת חוק השמירה לישובי# לאשר הפעלת חוק השמירה לישובי# לאשר הפעלת חוק השמירה לישובי# לאשר הפעלת חוק השמירה לישובי#::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        מוצא עליתמוצא עליתמוצא עליתמוצא עלית, , , , שריגי#שריגי#שריגי#שריגי#, , , , צור הדסהצור הדסהצור הדסהצור הדסה, , , , ישעיישעיישעיישעי, , , , שחרשחרשחרשחר    טלטלטלטל, , , , יערי#יערי#יערי#יערי#                
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        ::::יי#יי#יי#יי#אישור דוחות כספאישור דוחות כספאישור דוחות כספאישור דוחות כספ        ....15151515

  

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

 -גרעון/עודף
לשנה 

 המבוקרת

 -גרעון/עודף
 הערות מצטבר

1 

בר 
 31.12.2007 גיורא

ברית 
 - 142,923 37,499 243,659 281,158  פיקוח

2 

בר 
 31.12.2008 גיורא

ברית 
   93,820 47,424- 374,434 327,010 פיקוח

3 

נוה 
 31.12.2008 שלום

יהודיוף .א
 - 4,781,732- 690,113 1,494,901 2,185,014 ת"ושו

   6,692 26,488 33,180 רן דקל 31.12.2008 לוזית 4

שנה 
ראשונה 

 להגשת דוח

 31.12.2008 תירוש 5

אתי 
 85,841- 69,989- 177,349 107,360 בצלאל

דוח משותף 
עם נספח 
של הועד 

 מקומי

        
�  ?ציבי# בגרעונות נחנו מאשרי# תקא  : מקסי# כה

  
�, מצטברבתקופה האחרונה אנו מבצעי# ישיבות מול ישובי# שה# בגרעו�  : רענ� אהרונסו

  , זה הלי� ארו�, ברוב המקרי# זה חובות לועדי אגודות
  

�, וא# יש גרעו� צרי� לפתור ולתק� מול הועד.  החלטהינוהדוח הכספי האישור   : משה דדו
הכס% זו הנחייה לטווח של א מחזיר את כל ועד צרי� להציג לנו כיצד הו

  .גזבר והמזכירחודשיי# אחריות ה
  

�  .מבר� על החלטת ראש המועצה  : מקסי# כה
ישנ# ישובי# שלא ', הועדי# המקומיי# מחוייבי# לבטח את הישובי# בצד ג

,  לא להעביר כספי# לישובי1.1.10# /אני מבקש מהגזברות החל מ, בטחו
  .תקזז מחוז הועדושהמועצה תבטח את הישוב ו

  
�ישוב שלא מציג תו� , הביטוח' ד של חב"כל ישוב חייב לבטח בהתא# לחו   :משה דדו

  . המועצה תבטח ותחייב את הישוב באחריות רענ�חודש פוליסה
  

  . א# נצליח לגבות זה יעזור בתזרי# השוט%–החובות : מיקי פרנקובי$
        

�  .כללי#כולל , ית חובותלמליאה הבאה הצעה לגביכי� , מתי קליגר   :משה דדו
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ::::2010201020102010אישור היטל מיסי# ותקציב ועדי# מקומיי# לישובי# לשנת אישור היטל מיסי# ותקציב ועדי# מקומיי# לישובי# לשנת אישור היטל מיסי# ותקציב ועדי# מקומיי# לישובי# לשנת אישור היטל מיסי# ותקציב ועדי# מקומיי# לישובי# לשנת         ....16161616        

    מס ועד מקומי       

  (**)הערות  (*)ר "מגורים למ סך התקציב  הישוב  'מס 

  מותנה ₪ 40,000 6.19 262,000.00 עין רפא 1 

   12 734,000.00 ה"נתיב הל 2 

   6.19 280,400.00 ישעי 3 

   30.92 789,535.00 טל שחר 4 

   3.93   ר" מ50מעל    

   12 691,000.00 בית נקופה 5 

   10.63 2,447,000 צובה 6 

   6.19 181,000 ר'עגו 7 

   4.56 213,000 נס הרים 8 

   8.18 351,100 אביעזר 9 

   7.98 651,000.00 נוה אילן 10 

 180,000  גפן 11 

סכם עם האגודה על ה
  , גביית מס ועד

-מצורף הסכם אגודה
 סיוע מועצה/מותנה הכנסות ₪ 60,000 ועד מוניציפאלי

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            
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        .... חבר מליאה חבר מליאה חבר מליאה חבר מליאה––––ניגוד ענייני# עובד ועד מקומי ניגוד ענייני# עובד ועד מקומי ניגוד ענייני# עובד ועד מקומי ניגוד ענייני# עובד ועד מקומי         ....17171717        
� יש כללי .הנושא הועלה כאשר מזכיר של ועד מקומי מכה� כחבר המליאה  : משה דדו

  .ל להיות מזכיר של הישוב שבו הוא גרחבר מליאה לא יכו, אתיקה
  

של נבחרי ציבור  מרכז השלטו� המקומי פרס# כללי# למניעת ניגוד ענייני# 
  . ברשויות המקומיות המפורסמי# ברשומות

   
קיימת במשרד המשפטי# ועדה לניגוד ענייני# בה יושבי# , מכוח כללי# אלה

י רשויות ועוד וה# ראש, נציגי משרד הפני#, נציגי היוע$ המשפטי לממשלה
   . דני# בסוגיות שונות המועלות בפניה# ומוציאי# הנחיות כלליות לרשויות

  
הועדה פרסמה מספר כללי# בכל הנוגע ליחסי# בי� הועד המקומי למועצה 

   . המובאי# בפניכ#) 2.2103, 2.2102, 2.2101כללי# מספר (האזורית 
  
  .כה� כמזכיר ישובחמור להיות חבר מליאה של ישוב ול   :ד קוב�"עו

      
המועצה מאמצת את כללי הועדה לניגוד ענייני# ומנחה את מזכיר     ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

קיו# הכללי# לעיל לפיה# עובד ועד  המועצה לערו� בדיקה ולהקפיד על 
אינ# יכולי# לשמש חברי מליאת המועצה בשל ניגוד ) ובפרט מזכיר(מקומי 

 לצו המועצות )א (19עי% כאמור בהחלטת הועדה ובהתא# לס, ענייני# מוסדי 
   .1958ח "התשי) מועצות אזוריות(המקומיות 

ד מנומקת לגבי הערת החברי# הא# חבר מליאה "למליאה הבאה להכי� חו
  .יכול לכה� כמזכיר בישוב אחר של המועצה

  
�  .מה קורה לגבי אי הזמנה של חבר מליאה לישיבות ועד  : יעיש דדו

  
�  .שיפנה למזכיר המועצהאני מבקש מחבר המליאה   : משה דדו

  
� יש רבני# שמלמדי# בישובי# הכנה לבר מצווה –לגבי תרבות תורנית תקציב : אביגדור כה

  .ח" אש500ואני מבקש להגדיל דובר על תקציב של '  וכו
  

�ח " אש300ח ושל " אש500מבקש מגזבר המועצה להכי� הצעה מוסדרת של   : משה דדו
�  .ולהביא מקורות מימו

        

         לחג הפסח לחג הפסח לחג הפסח לחג הפסחהרמת כוסיתהרמת כוסיתהרמת כוסיתהרמת כוסית
        

במושבי#  , אני מבר� את ראש המועצה ועובדיה יש שינוי מהותי במועצה  : מיקי פרנקובי$
מקווי# שיהיה שינוי מהותי בישובי# שפעילות המועצה תגיע לישובי# לאזרח 

  .הקט� שירגיש את השינוי
  

�  .כל פרוייקט יפורס# ויוצג ציבורית   :משה דדו
  

אני מברכת את כול# בחג , ואבה בקדנציה ראשונהאני חברת מליאה של ש   :ענת אליה
  .והמש� עשייה ושיתו% פעולה, שמח

  
שנוכל בהמש� השנה להראות וחברי המליאה  אני מבר� את ראש המועצה   :עזרי צדוק

נאחל חג שמח ,  השינויי# ואת הביצועי# שהמועצה התחייבה לה# אתלציבור
  .שני בכל דברוכשר ונאחל שנה של בריאות ונכונות לעזור אחד ל

  
הכל לבש ביגוד , השינוי של המועצה הוא לא רק צבע, +אנחנו מכהני# כשנה    :רמי גבאי

. השנה עובדי# על הרבה תשתיות שנראה בעתיד בישובי המועצה, חדש
  .בהצלחה לכולנו

  
 לי שהדיוני# מתנהלי# בצורה לא וכשרציתי להצטר% למליאה הציבור אמר   :בובי יהושע

יש , כאשר אני מכה� כחבר מליאה אני מרגיש את העשייהוהיו# , יעילה
צרי� להביא , לא תמיד רואי# בעיניי# את ביצוע ההחלטות, העברת החלטות

יש , מילה טובה לראש המועצה יש שינוי בשרות לתושב, את ההחלטות לשטח
  .יחס טוב ויאמר לזכות מנהלי האגפי# שנותני# יד וכת%
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�וה# אלא שעושי# את , המועצה כי בלעדיה# אנחנו כלי#מבר� את עובדי    :מקסי# כה

 את רוצה להודות לגילה מזכירת המזכיר שמסייעת ומלווה, השרות לציבור
לראש המועצה שהתחיל בתנופה רצינית . לדורית מנהלת הלשכה, הישובי#

אני ותיק במליאה וקצב כזה של , באזור מקווה שלא יפסק הקצב הוא רצחני
  .ות שני#רב לא זוכר רי# אני"עשייה ותב

  
ומזמי� אתכ# , עובדי# סביב השעו� מבר� את חברי המליאה בחג שמח וכשר

  .מוזמני# להשתת% בשמחתי, לחגוג את המימונה בביתי במושב בית מאיר
  

�אני מופתע מהיכולת העשייה והחשיבה וכ� בבחירת מנהלת האג% דפנה   : יעיש דדו
  .העשייה ופועלהס בישוב אדרת ומכיר את "אשתר שהיתה עו

  
הזמ� עובר מהר והשני , לחברי המליאה שעוברת שנה אפשר לבחו� במושגי זמ�   :נימי יפה

לא תמיד התשובות נעימות אני חושב שהצלחנו למרות כל , במערכת היחסי#
ברות דהמהלכי# לשמור על מערכת יחסי# טובה שאפשר להמשי� את ההי

 אי� ומתי יגמר היו# פע# ליטו% לגבי משה דדו� לא יודעי#. ולהגיע לתוצאות
אני מקווה שבשנה הבאה א# נצליח לגייס את כל הכספי# נוכל , פע# בצעקות

 �מקווה שהחברה , ח באג%" מש100לקיי# פרוייקטי# נוספי# אנחנו נעי# בי
ומאחל לכולנו חג , כלכלית תסייע לאג% לקידו# פרוייקטי# בייחוד גדולי#

  .שמח בריאות
  

�די# בקצב יש עבודה ועוב, תאישיברמה הלא הינה כלי ניהולי וורת הביק  : משה דדו
  .ה# סגני# ראויי# ואנשי מקצוע מתאימי#, לסגני# אי� הנחות, מטור%

  
מחצית מחברי המליאה ה# חדשי# ונכו� שהרוש# על מליאות קודמות היה    :יוסי משה

ת המליאה הנוכחי, הותיקי# זוכרי# ישיבות שהתנהלו באופ� עגו#, לקוי
  .החומר מובא מראש לידיעה, מתנהלת בצורה מקצועית

  
ראש המועצה הנהיג דברי# שלא היינו , סגני# בלי ראש לא יכול ללכת  

 ואני בטוח שיגיע השרות לתושב, היחס לתושב, רגילי# אליה# במטה יהודה
  . חג שמח–לועדי# ותודתי לעובדי המועצה למנהלי האגפי# ולחברי המליאה 

  
�ולוטש בתו� א נדו�  נושא שלמגיע לא , מרו ימי המריבות של הישובי#נג   :משה דדו

אי� במועצה , יש צוות מקצועי שבודק ומייע$, המערכת לפני אישור המליאה
והשינויי#  , התושבי# כבר מכירי# את העשייה במועצהויש שקיפות , סודות

לנושאי# שגרירי# י המליאה צריכי# להיות חבר, המתחוללי# במועצה
  .וני# עליה#כממ

  
  .אני מבר� את חברי המליאה    

  
דלת פתוחה אוז� קשבת נכוני# לשינוי ויודעי# לקבל , שנשכיל להיות משפחה  

מי , זה ב� אד#ולהבי� שזה לא אישי מי שטועה , את הטעויות של האחר
  .שטועה יכול להנהיג וזהו תפקידינו המרכזי
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____________  
  ה דדו� מש

        ראש המועצה


