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 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 21/11/11פרוטוקול מס' 

 21.9.11שהתקיימה ביום רביעי כב' באלול תשע"א, 

 באתר יד לשריון בלטרון. 10:00בשעה 
 

  :נכחו
 ראש המועצה משה דדון
 סגן ומ"מ ראש המועצה, נתיב הל"ה נימי יפה

 צה, זכריהסגן ראש המוע יוסי משה
 אביעזר גוטריימן אלחנן

 אבן ספיר ראובן שמעון
 אדרת יעיש דדון

 אשתאול אריה עובדיה
 בית זית גבריאל נרדי

 בית מאיר כהן מקסים
 בקוע ישראל אלוני

 בר גיורא דוד בוזגלו
 גבעת ישעיהו ברק כץ
 גיזו מוטי חן
 גפן דוד כהן

 הראל אבי פליישמן
 זנוח שלומי סעדון

 טל שחר יקי פרנקוביץמ
 יד השמונה יוסף בר דוד

 ישעי אלון ורדי
 כסלון שלום בוקובזה

 כפר אוריה כפרי גל
 מוצא  עלית ראובן צמח

 מחסיה חיים בוזגלו
 מטע דדון נפתלי

 מסילת ציון רון דוד
 מעלה חמישה אריאל יהודאי

 נוה אילן יצחק רון
 נוה שלום איאס שביטה
 הנחוש קורש רחמים

 נחם שמאי ולני
 נס הרים גדליה נוריאל

 עין נקובה עוודאללה מחמד
 עמינדב משה מזון

 צובה שמואל שני
 צור הדסה גבאי רמי

 צרעה דליה יונאית
 קרית ענבים זיוה גל

 רמת רזיאל אלעמי אמיר
 שדות מיכה אביגדור כהן

 שורש בראל רם
 ליאון שריגים יהושע משה 

 תירוש גבאי דוד
 תעוז חמיה יוסף אברהםנ

 תרום עזריאל צדוק

 

 

 

 
 
 

  חסרו:
 אורה יגאל אבדר

 בית נקופה עו"ד זהר שדה
 גבעת יערים יהודה בן אהרון

 לוזית מיכאל ביטון
 מבוא בית"ר ששון  סיידוף

 נוה מיכאל  יש אברהםהרש
 נחשון חוה שפיר

 נטף ניסים גדסי
 עג'ור אברהם ג'מו

 עין רפה בהג'ת ברהום
 צור הדסה קאופמן דן

 צלפון  ישראל גבאי
 צפרירים רזיאלה קחו

 רמת רחל דוד דרומלביץ
 שואבה אליה ענת

  
  משתתפים:

 עו"ד, לשכה משפטית ורד כהן
 מזכיר המועצה רענן אהרונסון

 מנהל אגף תרבות נוער פיני תורן
 עו"ד, לשכה משפטית יאיר אלוני

 עוזרת ראש המועצה גלית רז
 מנהל אגף מנהלה ובטחון חיים בן דוד

  
  מוזמן:

 טל שחר, מאגר נתונים  שחר כץ
 

  קהל:
 עורך עיתון בקיצור יובל רובין

  
  :רשמה פרוטוקול

 מנהלת לשכת ראש המועצה דורית אוחנה
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 התכנסות וסיור מודרך באתר יד לשריון.    17:30 – 16:00

 
 ברכות והרמת כוסית לראש השנה

 
 סדר יום:

 הודעות יו"ר. .1
 עדכון השקעות בישובים. .1.1 

 
 .1.9.11אישור פרוטוקול מליאה  .2
 הצגת מאגר נתונים. .3
 תבר"ים. .4
 דוחות כספיים. אישור .5
 2011אישור היטל מיסים ותקציבי ועד מקומי לשנת  .6
 
מס' חשבון  510אישור שינוי בעלי זכות חתימה בית ספר יסודי עין רפה/עין נקובה, בנק מסד  .7

ומזכירת בית הספר נגאווה אבו   027561323מנהלת בית הספר  סחר עיראקי    ת"ז   301035 
 ום כיפאח ברהום וזוהר עבד רבו., במק023261993היכל ת"ז  

 
יד לשריון אתר היסטורי שמפתח פעילות ענפה לילדי בתי הספר הגנים והמשפחות,  :משה דדון

אנחנו מסייעים לאתר בדרכים שונות ברמת הביוב וכדומה. חייב שפעילות זו תתרחב,   
 זהו מסר אמיתי לילדינו.   
    

 הודעות יו"ר. .1
 .ביםעדכון השקעות בישו .1.1
אנו מבקשים להציג לחברי המליאה את ההשקעות שנעשו בישובים בעלויות כספיות,  משה דדון:

מש"ח בישובים, יש מס' ישובים שעוד  47 -עשינו סיכום השקעות בישובים הגענו לכ  
 לא הגיעו אלינו ולא דרשו, מדובר בהיקפי ענק.  

 
 ם. מציג בפני חברי המליאה את ההשקעות בישובי נימי יפה:

 
 ₪.תקציב ההשקעות בחלק מהישובים עברו את המיליון   עזרי צדוק:

 
ישובים שבעבר השקיעו בהם קיבלו פחות, ישובים שלא הושקעו בהם יקבלו עד  משה דדון:

אש"ח, ללא הקשר של הכנסות ממפעל הפיס.  יש עוד בקשות שטרם נוצלו, אני  1,300
קיץ ברכים חשובים נוספים, רק מעריך שחלק מהמשאבים שיהיו עודפים נשאיר לצ

  .גינון במוסדות חינוך ,מש"ח, ההשקעה ברובה היא בחינוך 9-כ השקענו בבדק בית
  נעדכן בהמשך.אנחנו בתנופת גיוס של משאבים ממשרדי ממשלה וארנונה. 

 
נגד עם גורמים בעניין מאבק  משא ומתןאנחנו ב –אזור תעשיה בנושא בית שמש 

ללא  םכנסות המועצה, ואנו פועלימשמעותי בההם משאב  התעשייה, י אזורסיפוח 
 ליאות כדי שהמועצה לא תפגע.

 
 המשאביםשל משפחות לישובים, הילדים שבים הביתה, רוב הצטרפות גדולה יש 

 .בארנונהבנושא מדידות פיילוטים מבצעים , אנו עבור עתיד ילדינומושקעים 
  

 .1.9.11אישור פרוטוקול מליאה  .2
 .שר )בטעות נמחק שמו של החבר יצחק רון חבר נווה אילן(: לאהוחלט 

 
 הצגת מאגר נתונים. .3

המועצה חייבת כלים תכנוניים לעתיד, אף פעם לא קיבלנו נתונים מדוייקים, אנו  משה דדון:
עתיד, תכנון בצריכים מאגר מידע שבלחיצת כפתור נוכל לקבל נתונים עתידיים ל

משנה, נציג אותו היום לחברי בתהליך שארך  המאגר הוא תוצר של איסוף נתונים
המליאה, כל השקעה בישוב, מוסד חינוכי או ציבורי מתבססת על נתונים ומידע, 

 טוב יותר.ונכון המטרה להוביל את המועצה לתכנון לעתיד 
 

הקמת מאגר המידע הינה נגזרת מהחזון של ראש המועצה לבסס תהליכי עבודה  שחר כץ:
במועצה על בסיס מידע ונתונים ממקורות מגוונים ובנושאים  ותהליכי קבלת החלטות
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שונים. בעבר קבלת ההחלטות התבססה על מידע אישי שהיה מרוכז אצל גורמים 
 ספציפיים ועל תחושות והלכי רוח.

מטרת המאגר הינה יצירת כלי לתכנון אסטרטגי וקבלת החלטות, המרכז נתונים 
ט ממוחשב ובצורה משולבת. לצורך כך ממקורות שונים במועצה ומחוץ לה, בפורמ

נאספו נתונים רבים ממגוון מקורות חיצוניים כגון משרד הפנים, משרד החינוך, 
הלשכה לסטטיסטיקה, משרד השיכון וממקורות בתוך המועצה כגון גבייה, רווחה , 

 אגף חינוך ועוד.   
לטובת הנגשת הנתונים בצורה קלה וזמינה פותחה תוכנה ייעודית המאפשרת לגשת 

טבלאות, גרפים ומפות. פיתוח המאגר והתוכנה הייעודית  –לנתונים במגוון צורות 
מעמיד את המועצה בשורה הראשונה של הרשויות המקומיות הן ברמת הנגישות 

 לנתונים והן ברמת הטכנולוגיה שפותחה לצורך כך. 
וגמא לשימוש שנעשה בנתונים מתוך המאגר הינו  תוכנית האב לחינוך שהשתמשה  ד

בנתונים רבים מתווך המאגר לצורך זיהוי מצב קיים בבתי ספר של המועצה,  זיהוי 
 מגמות דמוגרפיות בתוך המועצה, נתוני הרחבות ועוד. 

כירים המאגר יעודכן באופן קבוע מהמקורות השונים, הותקן אצל מספר מנהלים ב
 ויותקן בהמשך אצל כל מקבלי ההחלטות והגופים המקצועיים הרלבנטיים במועצה. 

                       
המועצה צריכה לתת פתרונות לחינוך הממלכתי דתי, ולא לפתוח אפשרויות של  : מקסים כהן

מספר רב של בתי ספר בירושלים וערים סובבות שגורמים להשקעת משאבים מרובה 
 בהסעות.

 
בתי ספר שפזורים בבתי ספר בערים,  עשרותמגזר הדתי אנחנו מסיעים לבעד היום   משה דדון:

 ואכן צריך לתת את הדעת בנושא.
מועצה שלנו היא מאגר המידע הוא כלי מרכזי ואנחנו מייצרים כלי לטובת המועצה, ה

 בקדמת הטכנולוגיה ברשויות.
 לאשר. הוחלט:

 
 תבר"ים. .4

    חק בישובים גינון ומתקני מש 4.1
   תקציב מקור מימון 
   150,000 משרד הפנים 
 150,000     סה"כ 
 לאשר. הוחלט: 
    

    שיקום כבישים ומדרכות בישובים  4.2
   תקציב מקור מימון 
   450,000 משרד הפנים 
 450,000  סה"כ 
 לאשר. הוחלט: 
    

    החלפת גגות אסבסט במבני ציבור  4.3
   ציבתק מקור מימון 
   200,000 משרד הפנים 
 200,000  סה"כ 
 לאשר. הוחלט: 

 
   

    צור הדסה-בי"ס שכונת הסנסן 4.4
   תקציב מקור מימון 
   300,000 קרנות רשות 
 300,000  סה"כ 
 לאשר. הוחלט: 

 
     

   תוכנית התקשוב הלאומית במוסדות חינוך 4.5
   תקציב מקור מימון 
   2,653,200 משרד החינוך 
 2,653,200  סה"כ 
 לאשר. הוחלט: 
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    ביוב  תרום 4.6

   תקציב מקור מימון 
   3,796,747 קרנות ביוב 
 3,796,747  סה"כ 
 : לאשר.הוחלט 
    
  אישור פתיחת חשבון יעודי בבנק לאומי לצורך הפרוייקט הנ"ל. 

  לאשר. הוחלט:
   
 עדכון תברים: 

    תיכון צור הדסה-3872תבר  4.7
 תקציב לאחר עדכון עדכון תקציב  תקציב ור מימוןמק 
 22,382,880 - 5,517,120 27,900,000 משרד החינוך 
 6,945,120 6,945,120  0 מפעל הפיס 
 1,000,000 - 928,000 1,928,000 קרנות הרשות 
 30,328,000 500,000 29,828,000  סה"כ 
 לאשר. הוחלט: 

 
 אישור דוחות כספיים. .5
 

  
שם 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום הישוב

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 -עודף/גרעון

  מצטבר

  146 16- 311 295 ברית פיקוח 31.12.2010 תעוז 1

  0 0 302 302 ברית פיקוח 31.12.2010 הראל 2

 31.12.2010 נטף 3
רוחמה סלמן, 

  99- 45 867 912 רו"ח
 לאשר. הוחלט:

 
 2011קציבי ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסים ות .6

     

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

 10 1,309,813 קרית ענבים 1 

 6.9 238,287 נטף 2 

 לאשר. הוחלט:
 
מס'  510אישור שינוי בעלי זכות חתימה בית ספר יסודי עין רפה/עין נקובה, בנק מסד  .7

מזכירת בית הספר  027561323ת"ז     ית הספר  סחר עיראקימנהלת ב  301035חשבון 
 במקום כיפאח ברהום וזוהר עבד רבו. 023261993נגאווה אבו היכל ת"ז 

 לאשר. הוחלט:  
 

ברכות לשנה החדשה: ראש המועצה והחברים מברכים בברכת שנה טובה 
 עשייה והגשמה.

 
 19:00הישיבה ננעלה בשעה 

 
______________    _____________ 

 משה דדון     רענן אהרונסון
 ראש המועצה     מזכיר המועצה


