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  פרוטוקול מס' 31/12/17 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה

 שהתקיימה ביום חמישי ו' בשבט תשע"ז, 2/2/17
 בשעה 16:30 מתחם מיני ישראל

 
  חסרו:

 ראש המועצה משה דדון

 בר גיורא טרם אושר נציג

 גבעת ישעיהו טרם אושר נציג

 גיזו אביחיל זביב

 זכריה יוסי משה

 אביעזר  מרדכי רחמים

 ישעי אלון ורדי

 כסלון  שמעון בן ברוך

 מוצא  עלית ראובן צמח

 מחסיה עופר בנחמו

 נוה אילן ירון ארמוזה

 נוה שלום איאס שביטה

 נחושה סלם מאיר

 נחם שמאי ולני

 נס הרים צבי אליהו

 עגור אברהם גמו

 צור הדסה ממן יעקב

 צפרירים רזיאלה קחו

 רמת רחל דוד דרומלביץ

 תעוז שמואל אליהו

  משתתפים:

 גזבר המועצה משה אוחיון

 היועצת המשפטית למועצה ורד כהן, עו"ד

 מנהל אגף אסטרטגי פיני תורן

 מבקר המועצה יואל ינון

 מזכיר המועצה  רענן אהרונסון

 מנהל עיר ללא אלימות סיון כהן

 מנהל מח' התיירות ערן אוחנה

 מהנדסת המועצה מיכל נאור

 
 קהל:

 

 מנכ"ל מיני ישראל צביקה קראוס

 אבן ספיר שלמה אליהו

 יו"ר ועד צור הדסה שלומי מגנזי
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 רשמה פרוטוקול:
 מנהלת לשכת ראש המועצה דורית אוחנה

 
  נכחו:

מ"מ ראש המועצה, נתיב הל"ה ניב ויזל

 סגן ראש המועצה, טל שחר  בני אלירז

 אבן ספיר ראובן שמעון

 אדרת יצחק זדה

 אורה שאול נהרי

 אשתאול שמחה חדד

 בית זית יניב שושני

 בית מאיר איציק בן אבו

 בית נקופה דוד אבו

 בקוע ישראל אלוני

 גבעת יערים גילי עוזרי

 גפן דוד כהן

 הראל אבי פליישמן

 זנוח חיים כהן

 יד השמונה יוסף בר דוד

 כפר אוריה מוטי אליהו

 לוזית אבי דדון

 מבוא בית"ר ששון  סיידוף

 מטע דדון נפתלי

 מסילת ציון רגב משה

 מעלה חמישה אריאל יהודאי

  נוה מיכאל דוד ירמיהו

 נטף מאיר מגל

 נחשון דן נאמן

 עין נקובה עוודאללה עימאד

 עין רפה ברהום יוסף

 עמינדב כהן אלעזר

 צובה שמואל שני

 צור הדסה זהבית בלומנפלד

 צור הדסה תומר טיילו

  צלפון גיא פתיחי

 צרעה שמחה שלהב

 קרית ענבים ורפמן חנן

 רמת רזיאל אלעמי אמיר

 שדות מיכה שמעון  דדון

 שואבה ששון יצחק צחי
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 שורש בראל רם

 ליאון שריגים יהושע (בובי ) משה

 תירוש גבאי דוד

 תרום אברהם דניאל

 
 
 
 
 

 סיור במתחם מיני ישראל.16:30
 

 סדר היום:
 

 הודעות יו"ר1.
 

 דיווח פסטיבל נאמן למקום – בני אלירז.1.1

 יום היכרות וגיבוש לעובדי המועצה מול ישובי המועצה ומוקדי התיירות.1.2

  יום המעשים הטובים. 1.3

 דיווח תוצאות פניות המוקד לשנת 2016 – הצגת יעדים 2017 של אגפי המועצה – סיון. 1.4

 חודש האישה – בני אלירז/שלהבת.1.5

 
 אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 – מצ"ב.2.
 אישור פרוטוקול ועדת בנין ערים מתאריך 16/11/16 – מצ"ב.3.
 אישור פרוטוקול ועדת בנין ערים מתאריך 11/1/17  - מצ"ב.4.
 אישור דוחות כספיים מועצה אזורית מטה יהודה לשנת 2015 -  מצ"ב.5.
 אישור דוחות כספיים החברה הכלכלית לשנת 2015– מצ"ב.6.

 
הביקורת7. ועדת ע"י ואושרו 26/12/16 ב- נדונו (אשר הפנים משרד המפורט הדו"ח עיקריים               ממצאים

 יואל ינון.
 

נציג8. נהרי שאול במקומו שהתפטר, בוזגלו דוד במקום המועצה של הביקורת לועדת יו"ר מינוי                אישור
 הישוב אורה + מינוי חבר ועדת ביקורת נוסף אריאל יהודאי נציג מעלה החמישה.

 
 אישור מינוי חברי ועדת ביקורת נוספים בבית נקופה: אילנית שטוקהיים, עו"ד נמרוד לנג.9.

 
מהנדסת10. נאור מיכל ימים, 7 – בהולנד ירוקה לבניה הישראלית המועצה מטעם לסיור יציאה                אישור

  המועצה,  8-14/5/17 בסך של כ- 7500 ₪.
 

ארז,11. דקל, החורש, כליל – הועד להחלטת בהתאם הדסה צור ב'1 הסנסן שכונת לרחובות שמות                 אישור
  אורן, שיקמה, תור, עפרוני, תאנה, יסעור, אגוז, קורנית, חופית, הרדוף, כחל.

 
עוודאלה12. עימאד ונוער, חברה אגף נציג אלירז, בני אוחיון, משה תורן, פיני - עובדים להנצחת ועדה                  הקמת

 מעין נקובה - נציג המליאה בועדה.
 

 חידוש אישור הצטרפות לפועלים באינטרנט לעסקים – דניאלה חן, ליז גנון, הדס יוסף.13.
 

 פתיחת חשבון נאמנות ומינוי נאמן למליאת המועצה – הסכם פיתוח אבן ספיר – נאמן משה אוחיון במקום14.
 נימי יפה.

 
 עדכוני תקציב.15.
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 אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי ישובים לשנת 162017.

 
 אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי ישובים לשנת 172016.

 
 אישור דוחות כספיים לשנת 2014 של הועדים המקומיים בישובי המועצה18.

 
 אישור דוחות כספיים לשנת 2015 של הועדים המקומיים בישובי המועצה:19.

 
 תבר"ים לסגירה בשנת 202017.

 
 תבר"ים21.

 
 
 
 

 סדר היום:
 הודעות יו"ר1.

 מנכ"ל מיני ישראל, מציג את פעילות האתר ושיתופי הפעולה עם המועצה. צביקה קראוס:
 

בניניב ויזל: של הכבד בצערם ומשתתפת נקובה עין הכפר עם אבלה יהודה מטה אזורית               מועצה
אל ועבד שיהאב טלא, ילדיה ושלושת הנדאי האם של עת בטרם מותם על ג'אבר                משפחת

 רחמן שנספו בסוף השבוע בשריפה שפרצה בבנין מגורים.
 

  קיבלתי את הידיעה לפנות בוקר של שבת, מחזה קשה.
 

מרכזניב ויזל: יו"ר ריפמן שמוליק חברנו של עת בטרם לכתו עם אבלה יהודה מטה אזורית                מועצה
 המועצות האזוריות ב- 20 השנים האחרונות, וראש המועצה האזורית רמת נגב.

 
 קשרי חוץ ברזיל עם מחוז אימפרזניב ויזל:

קשרי עמם לקיים כוונה יש מברזיל, אימפרז מועצת ראש סגן עם יום התקיים               היום
את נעדכן ונתקדם, כוונות מסמך על חתמנו כשנתיים, לפני החל הנושא             קהילות,

 המליאה.
 

 סמינר ועדים
החברים בחירות, לשנת נכנסים שאנו לפני 25/4/17 ב- הסמינר את נקיים             השנה

 מוזמנים להשתתף ולהירשם.
 

 סיום תפקידו של מזכיר המועצה - רענן אהרונסון
במועצה, תפקידו את מסיים הוא כי המודיע רענן ידי על מכתב לי הוגש האחרונים,                בימים

 תעשה חפיפה בצורה טובה ונאותה, בשם כולם אני רוצה להודות לרענן.
 

 שמחה שלהב צרעה סיום חברותו במליאת המועצה
אנו במליאה, תפקידו את מסיים צרעה, קיבוץ של המועצה מליאת נציג שלהב              שמחה

 מודים לו ומאחלים לו בהזדמנות זו יום הולדת שמח.
 

  דיווח פסטיבל נאמן למקום1.1
תושביבני אלירז: ואומנים יוצרים שבו התרבות, מנהל בשיתוף למקום נאמן פסטיבל קיימנו החנוכה              בימי

של יפה נוכחות הייתה העם, בבתי תיירות, מוקדי 23 ב- המועצה ברחבי הופיעו יהודה                מטה
ומצינג' אש"ח 200 של תקציב קבלנו עלות, ללא הייתה לאירועים הכניסה ומבקרים.              משתתפים
שלהבת המחלקה, מנהלת פחימה ליוכי לתרבות האגף לצוות מודה ש"ח, 70,000 המועצה              של
האגפים. בין הפעולה ושיתוף הסיוע על התיירות למח' ומודה והצוות האגף מנהלת              מרכוספלד

 מאחל המשך עשייה לחברה והקהילה במטה יהודה.
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 יום היכרות וגיבוש לעובדי המועצה מול ישובי המועצה ומוקדי התיירות.1.2
יהודה,ניב ויזל: מטה האזורית המועצה עם היכרות 28/12/16 ב- לעובדים גיבוש יום             קיימנו

היו המועצה, תושבי מדריכים של בסיוע המועצה, של באתרים והתארחו טיילו             העובדים
 תגובות מצויינות הן מהתיירנים והן מהעובדים.

  יום המעשים הטובים.1.3
ולהציגניב ויזל: 28/3/17 הנקבע- ביום הטובים" המעשים "יום את לקיים החליטה            המועצה

  פעילות שיא של הפרויקטים שנקבעו ע"י נציגי האגפים.
 

 זו השנה העשירית לקיום יום המעשים הטובים, בכל העולם, 14,000 פרוייקטים בישראל.

לא האחרון, בעשור שהיה הרגיל המתווה את השנה לשנות החליטה טובה" "רוח              עמותת
ביצוע לאחר כספית השתתפות אלא האחרונות, בשנים שחולק כפי חלוקה            תבוצע

 הפעולה והוכחת ביצוע.

ולהציג 28/3/17 הנקבע- ביום הטובים" המעשים "יום את לקיים החליטה            המועצה
  פעילות שיא של הפרויקטים שנקבעו ע"י נציגי האגפים.

 
 עובדי המועצה ייטלו חלק על פי תוכנית חלוקה, להלן הפרוייקטים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קידום נוער בעין רפא ועין1.
 נקובה - טיפול בנוער

 בסיכון

 בעין רפא עין נקובה מח' קידום נוער

 הפנינג בחוות אורי2.
 למטופלים בחוה

 ישובי עדולם אגף רווחה

 פעילות נוער וקשישים –3.
 קשר עם הותיקים.

 אזור גיזו וההר אגף הנוער

 אזור ההר מח' הנוער טורניר כדורגל יהודי ערבי4.

 יוצרים שינוי במוסדות5.
 חינוך (הפעלה 12 גנים ו-

 14 בתי ספר לאורך כל
 השנה)

 אזור המזלג אגף חינוך

 החצר כמקום מפגש, בנית6.
 ספסל או משחקי קיר –

 חינוך מיוחד ורגיל.

 אזור המזלג אגף חחינוך

 דו קיום יהודים ערבים בגני7.
 הילדים

 נוה שלום אגף החינוך

 מחדשים את הירוק8.
 בעיניים, הפנינג שתילה

 בישובים שנפגעו
 מהשריפות

 אגף שיפור פני
 הכפר

 בית מאיר, נטף

 משחקי רצפה  - הפעלת9.
 ילדים ומבוגרים

 בית מאיר, תעוז  אגף החינוך

 
 

 פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 2/2/17עמוד 5
 



 חברי המליאה מוזמנים להשתתף ולקחת חלק בפעילות.
 

 דיווח תוצאות פניות המוקד לשנת 2016 – הצגת יעדים 2017 של אגפי המועצה – סיון.1.4
  מציג את פעילות והשירותים אשר ניתנים על ידי מוקד המועצה.סיון כהן:

  קבלה, תיעוד וטיפול בפניות התושבים✓
 הודעות SMS לתושבים✓
 טיפול במפגעים ברחבי הרשות✓
 שקיפות ושיתוף במידע ובידע✓
 סיוע והכוונה בשגרה ובחירום✓
 סנכרון בין התושבים, היישובים והמועצה✓
 פיקוח על מצלמות אבטחה ולחצני מצוקה ציבוריים✓
 מידע למבקרים בבניין המועצה✓
 כוח אדם מקצועי ומיומן✓
 רמת שירות גבוהה✓

 
והוא לתושביה המועצה ידי על הניתנים השירותים במערך וחשוב מרכזי נדבך הינו המועצתי               המוקד

  מהווה את ערוץ התקשורת העיקרי לפניות התושבים למועצה.
 

מפגעים תקלות, בדבר במועצה והמבקרים העסקים לבעלי לתושבים, כתובת מהווה המועצתי             המוקד
  ומטרדים המשבשים את אורך החיים התקין במועצה.

הנוגעים כלליים ונושאים המועצה פעילויות לגבי לתושבים חיוני מידע כמרכז משמש המוקד כן,               כמו
 למועצה.

 
מעקב הרלוונטית. המחלקה לטיפול והעברתן התושבים הודעות ורישום קבלה הם: הבסיסיים             תפקידיו
חוזרים. מפגעים ועל תקלות על מידע כבסיס סטטיסטיים נתונים ריכוז המפגע, תיקון בנושא               ובקרה
לכלל הנוגעים בליקויים לטפל המועצה להנהלת מאפשר המועצתי המוקד ברישומי הגלום             המידע

  הציבור במועצה  ולא רק לפונה היחיד.
 

ומגוונים רבים בנושאים לאזרח המועצתי השירות את ולייעל לשפר הוא המועצתי המוקד של               הרעיון
 וכן לתת מענה על תקלות כאלו ואחרות אשר צצות מפעם לפעם ומשבשות  את חיי התושב.

 
של הראווה כחלון ולשמש התושבים חיי באיכות לשיפור להביא הינה המוקד של המרכזית               מטרתו

 המועצה כלפי התושבים הנזקקים לשרותיה. מכך נגזרו המטרות המרכזיות של עבודתו:
 
 
 
 
 
 

 להוות הגורם המקשר בין המועצה לתושב ובין התושב למועצה.1.

הפנייה2. ניתוב זה ובכלל לסגירתה ועד הקריאה פתיחת מרגע פניות אחר שוטף              מעקב
 לגורמים  המטפלים.

  להוות מקור מידע עדכני עבור שאלות התושבים.3.

  להוות גורם מסייע בעת מקרי חרום, או אירועים מיוחדים.4.

לה5. המעניקים או באוכלוסייה המטפלים במועצה הסמך גופי בין מקשר גורם             להוות
 שירותים.

ומדריכי6. הורים סיירת קהילתי, שיטור ניידת הביטחון, כוחות ומפעיל מקשר גורם             להוות
 רחוב.

 שיפור נגישות המוקד לתושבים  והגדלת החשיפה לציבור הפונים.7.

 לסייע בהמשכיות חיי שגרה לתושבי המועצה בזמן אירועים שונים.8.

  התאמת המוקד לצרכי המועצה בהתאם להתפתחות הטכנולוגית והגידול באוכלוסייה.9.
  הפקת דוחות רבעוניים אודות פעילות המוקד ומחלקות המועצה.10.

 
 השיטה:

 מענה לפניות התושבים.1.
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 שליטה על המערכות הטכנולוגיות במוקד.2.

 פעילות מוסדרת אל מול הגורמים המשיקים לעבודת המוקד.3.

 סיוע למתן מענה מהיר וממצה לאירועים המתרחשים בזמן אמת.4.

 ביצוע תחקיר והפקת לקחים לאירועים.5.

 עבודה על פי הוראות קבע ונהלי מוקד.6.
 

הראל סיון כהן: הישוב נציג פליישמן אבי ,2017 לשנת והיעדים ,2016 שנת של הנתונים את               מציג
בהתמדה המוקד בשרות ומשתמש פונה צויין הוא ונחם שורש הישובים            ומזכיר

 ובהצטיינות.

 מבקש לבדוק עלות מול תועלת בנושא פינוי האשפה.ישראל אלוני:

אודוד ירמי: חדשות הן הפניות האם שנבדק מעקב יש האם חודש, כל שנוספו פניות 280                מתוך
  פניות שחוזרות על עצמן ונרשמות שוב כפנייה חדשה.

  כל פניה נסגרת, והתושב מקבל הודעה על כך.סיון כהן:

המצגתשמעון דדון: את היטב ולהבין לקרוא שנוכל המליאה לחברי שנתי דו"ח להוציא             מבקש
 וההסבר.

 מפרגן לסיון על ניהול מוקד המועצה, זה לא רק כלי בקרה, זה מאיץ שנעבוד טוב יותר.אבי פלישמן:

באזור שמחה חדד: המפנות המועצה של המשאיות עם והבעיות האשפה פינוי נושא מוצג             בגרף
למה המועצה, ידי על אשפה אצלם שמפנים לישובים פניות יותר שיש ורואים              השפלה,

  ההטבה של מפנה קבלן חיצוני זה באזור ההר ולא באזורים אחרים כמו יישובי השפלה.

ובמהירותניב ויזל: באחוזים העוגה את לראות המטרה למליאה. מצגת רק זאת חלקי הוא              הדו"ח
ישלח והוא לסיון לפנות יכול המלא הדו"ח את שרוצה מליאה חבר כל ישובים, לפי                טיפול

  ואף יסייע בפתרון שאלות וקבלת ביקורת.

ובנושא המוקד עבודת את מציגים אנו כעת מקצועית, בצורה הפניות את בוחנים              אנחנו
ומשאיות האשפה פינוי נושא את לשנות מנסים ואנו ישיבות מס' קיימנו             המשאיות

 האשפה בהתאם לפניות התושבים וההודעות המתקבלות מהמוקד.

לשפר צריכים אנחנו לתושבים, ומסייע המועצה לעבודת מסייע שהוא כלי הוא             המוקד
  אותו, ולחשוב כיצד התושבים וגם אנחנו מנצלים אותו יותר טוב, צריך למקד את היעדים.

  חודש האישה1.5
בהבני אלירז: רשות אנו עדיין ומובילות", מנהיגות "נשים נושא נבחר החודש שחל האישה חודש               במסגרת

את משקף במועצה העובדות מס' בעוד נמוכים. המועצה ומליאת הישובים בהנהגת הנשים              מספר
 חלקן הגדול.

 
 לקראת בחירות 2018 אנו מבקשים לעודד ולצרף נשים להנהגות המועצה.

 
 אירוע השיא של חודש האישה מתקיים בתאריך 6.3.17  הרצאה של רינה מצליח נשים ופוליטיקה.

 
 בהזדמנות זו אנו מזמינים את כל חברי המליאה להגיע.

 הזמנות מחולקות על שולחנכם.
 

 להלן רשימת האירועים:

 15-16/2/17 יום האישה במלון דיויד בים המלח.●

 19/2/17 מופע סטנד אפ של נויה מנדל בנס הרים.●

 27/2/17 הרצאה של עדינה בר שלום {בתו של הרב עובדיה יוסף שהקימה מכללה●

  חרדית לנשים} במושב ישעי .

 2/3/17 מופע "ניחוח אישה" – בהיכל התרבות.●
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 6/3/17 פאנל נשים מנהיגות פוליטיות בהנחיית יעל אברמן + הרצאה של רינה●

 מצליח - ביד השמונה

 16/3/17 "אקטיבזם נשי" – שיח נשים יהודיות וערביות בעין רפא.●

 

 כל האירועים מסובסדים ע"י המועצה {חלקם באופן מלא או בתשלום סמלי/חלקי}.

 
כ- צעדו הצעדה, התקיימה היום הנופלים, ל"ה לזכר צעדה מתקיימת שנה כמידי הל"ה:               צעדת
בשעה התקיים הטקס בארץ, שונים ספר ובתי המועצה מישובי נוער בני תלמידים, איש, 1000              

 13:00 בגבעת הקרב ליד האנדרטה, אני מודה לצוות המועצה שפעל לקידום הצעדה ולהצלחתה.
 

 אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 – מצ"ב.2.
 הוחלט: לאשר.

 
 אישור פרוטוקול ועדת בנין ערים מתאריך 16/11/16 – מצ"ב.3.

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור פרוטוקול ועדת בנין ערים מתאריך 11/1/17  - מצ"ב.4.
 הוחלט: לאשר.

 
 אישור דוחות כספיים מועצה אזורית מטה יהודה לשנת 2015 -  מצ"ב.5.

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור דוחות כספיים החברה הכלכלית לשנת 2015– מצ"ב.6.
 הוחלט: לאשר.

 

ועדת7. ע"י ואושרו 26/12/16 ב- נדונו (אשר הפנים משרד המפורט הדו"ח עיקריים              ממצאים
 הביקורת  יואל ינון.

 
  יואל ינון:  ועדת הביקורת דנה בדו"ח המפורט ב- 26/12/16, הממצאים משנה לשנה יורדים, פחות ליקויים

     ויש ממצאים שחוזרים על עצמם מאחר ואי אפשר לתקן אותם. 
 

 התייחסות המועצה הליקוי הנושא
 דוח מבקר המועצה לשנת 2014 טרם  כללי

  אושר על ידי מועצת הרשות.
 מועצת הרשות בישיבתה מיום 27/9/2016 אשרה

 את דוח מבקר המועצה, בנושא מסי הוועדים
 המקומיים לשנת 2014.

 המועצה לא פנתה לערכאות ארנונה ומים  חייבים:
  לצורך טיפול בחובות ארנונה ישנים.

 המועצה מעבירה חלק מהחובות לטיפול עורכי דין
 חיצוניים.

 חובות נבחרים
  ועובדים

 א. סך יתרות החוב של 4  חברי מליאה
 הסתכמו בכ-594 אלפי ₪ (אשתקד של 5

 חברי מליאה בכ-556 אלפי ₪ ).
 ב. חוב של 3 עובדים בגין ארנונה וביוב

 מסתכם בכ- 137 אלפי ₪ (אשתקד  5
 עובדים בכ-339 אלפי ₪).

 א.2 חברי מליאו הסדירו את חובם, למעט חוב
 שאושר ע"י המועצה /ועדת הנחות למחיקת

 חובות ישנים מטעמים של הסכמי פשרה ופטורים.
 באשר ל-2 חברי המליאה החייבים הנוספים , אחד

 משלם עח' חוב, אם כי קיימת יתרת חוב. והשני
 טרם הסדיר את חובו, חרף פניות חוזרות של נציגי

 הגבייה במועצה אליו לסור למשרדיה להסדרת
  תשלום חובתיו.

 ב. ל-3 העובדים קיים הסדר תשלומים דרך השכר
 ובהוראות קבע.

 דוחות כספיים
 ועדים

 מקומיים

 כל הוועדים המקומיים לא הגישו דוח
 כספי לשנת 2015, כמתחייב מסעיף

 134 לצו המועצות המקומיות.

 המועצה פנתה לכל הוועדים המקומיים על מנת
 שיעבירו את הדוחות הכספיים לשנת 2015.

 כמו-כן המועצה מפעילה סנקציה כלפי כל וועד
 מקומי, אשר לא מעביר דוח כספי במועד שנקבע
 בחוק. המועצה מונעת ממנו קבלת השתתפותה,

  אשר נקבעה לו בסל השירותים.
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 התנהלות
  כספית

 הביקורת מצאה כי במהלך שנת 2015
 ביצעה המועצה תשלומים לקבלנים הן

 בהעברות בנקאיות והן בשטרי חוב.
 בשנת 2015 העבירה המועצה לקבלן
 מ.ת בע"מ סך 13,000 אלפי ₪ בשטרי

 חוב, מתוכם נפרעו בשנת 2015 רק
 שטרות בסכום של 2,500 אלפי ₪

 והיתרה בסך 10,500 אלפי ₪ בשנת
 2016. נמצא כי, המועצה נוהגת לרשום

 את שטרי החוב לחובת הקבלן רק
 במועד פירעונם בפועל ולא במועד

 מסירתם לקבלן. זאת ועוד, הביקורת
 מצאה שלעיתים נהגה המועצה למסור

 שטרות חוב לקבלן עוד בטרם אושרו
 החשבונות שהגיש. זאת בניגוד להסכם
 עמו בו נרשם שהתשלום יבוצע 90 יום

  לאחר אישור החשבון.

 החל מינואר 2016 המועצה הפסיקה להנפיק
 שטרי חוב

 חשבונות
 ועדים

 מקומיים

 נותרו 4 ועדים מקומיים (קיבוצים?)אשר
 אינם נושאים מספר ישות (מתחיל

  במספר 5016) של ועד מקומי.

 המועצה פנתה אל הוועדים המקומיים הנ"ל
 בבקשות חוזרות ונשנות להסדיר  את נשיאת

 מספר הישות  הנדרש ע"י משרד הפנים.
 מינוי ועדות

 ביקורת
 לוועדים

 המקומיים

 ל- 15 ועדים מקומיים לא בחרה
 המועצה ועדת ביקורת כמתחייב בסעיף

 130 א' (א) לצו המועצות המקומיות.

  ב- 15 (אשתקד 26) ישובים טרם נמצאו מתנדבים
 לכהן בוועדת ביקורת לוועדים המקומיים. כאמור,

 המועצה ממשיכה לפעול ולהתאמץ לאיתור
 מתנדבים בישובים הללו, כדי למנותם לוועדות

 הביקורות כמתחייב בצו המועצות.
 תקציבי ועדים

 מקומיים
 7 ועדים מקומיים לא הגישו למועצה
 תקציב לשנת 2016, כמתחייב מצו

 המועצות המקומיות.

 המועצה מפעילה סנקציה מול ועד מקומי אשר לא
 מעביר תקציב לאשור המועצה במועד שנקבע

  בחוק
 לא נתקבלו דוחות כספיים מבוקרים חברה כלכלית

 לשנת 2015
 הדוח הכספי של החברה הכלכלית לשנת 2015

 הוכן ואושר בישיבתו של דריקטוריון החברה
 הכלכלית מיום רביעי כ"א בכסלו תשע"ז,

21/12/2015  

 
  ראשית, לא מקובל עליי שחבר מליאה השואל שאלה אתם מפנים אותו למנהל האגף ולא ישראל אלוני:

  עונים תשובה בפני כל חברי המליאה.
 

זה אם האחרונה בשנה שהיו מהחקירות כתוצאה מגבלות למבקר יש האם לדעת מבקש               אני
 במוסדות חינוך, חברה כלכלית וכו'...

 
שנקבע ניב ויזל: בתיאום המועצה פעילות את לבקר הוא המבקר תפקיד משטרה, לא היא הביקורת               ועדת

בודק וכן המועצה ראש מ"מ לדרישת בהתאם האגפים של הפעילות את בודק הוא ידי, על                 מראש
 תלונות יומיומיות שמגיעות.

 
אחרים ממקומות בשונה פנייה, בשום המבקר את הגבלתי לא אני המועצה, למבקר מגבלות               אין

 שבהם קיבלתי הוראה שלא להתעסק.
 

  חברי המליאה מייצגים את המועצה ואנו כאן כדי לקדם את המועצה ולא לחרחר ריב. חיים כהן:
 

 הוחלט: לאשר המלצות מבקר המועצה לדו"ח המפורט.
 

נציג8. נהרי שאול במקומו שהתפטר, בוזגלו דוד במקום המועצה של הביקורת לועדת יו"ר מינוי                אישור
 הישוב אורה + מינוי חבר ועדת ביקורת נוסף אריאל יהודאי נציג מעלה החמישה.

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור מינוי חברי ועדת ביקורת נוספים בבית נקופה: אילנית שטוקהיים, עו"ד נמרוד לנג.9.
 הוחלט: לאשר.
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מהנדסת10. נאור מיכל ימים, 7 – בהולנד ירוקה לבניה הישראלית המועצה מטעם לסיור יציאה                אישור

  המועצה,  8-14/5/17 בסך של כ- 7500 ₪.
 הוחלט: לאשר.

 
ארז,11. דקל, החורש, כליל – הועד להחלטת בהתאם הדסה צור ב'1 הסנסן שכונת לרחובות שמות                 אישור

  אורן, שיקמה, תור, עפרוני, תאנה, יסעור, אגוז, קורנית, חופית, הרדוף, כחל.
 הוחלט: לאשר.

 
 
 
 

חברה12. אגף נציג אלירז, בני אוחיון, משה תורן, פיני - מועצה עובדי להנצחת ועדה                הקמת
 ונוער, עימאד עוודאלה מעין נקובה - נציג המליאה בועדה.

 יכתבו קריטריונים ברורים.
 

 מבקשת שהועדה תהיה גם לתושבים ולא רק לעובדים. שמחה חדד:
 

  הועדה היא להנצחת עובדי מועצה בלבד.ניב ויזל:
להנצחת ועדה להקמת דרישה יש באם אחרים, קריטריונים צריך לתושבים ועדה להקים רוצים               אם
בהנהלת לדיון זה נושא ולהביא והמשפחה הישוב של המקומי הועד מול בקשר לעמוד יש                תושבים

 המועצה.
 

 הוחלט: לאשר הועדה להנצחת עובדי מועצה.
 

 חידוש אישור הצטרפות לפועלים באינטרנט לעסקים – דניאלה חן, ליז גנון, הדס יוסף.13.
 הוחלט: לאשר.

 
משה14. נאמן – ספיר אבן פיתוח הסכם – המועצה למליאת נאמן ומינוי נאמנות חשבון                פתיחת

 אוחיון.
מגורים, ניב ויזל: למטרת ספיר, אבן מושב להרחבת תכנית ותכננה יזמה ספיר באבן             האגודה

של לייעוד חקלאי מייעוד האגודה שבמשבצת בשטח המקרקעין של ייעוד שינוי             ע"י
ת.ב.ע לפי מגרש, כל על אחת דיור, יחידות לבניית מגרשים 80 - ל וחלוקתו                מגורים

 מס' מ.י. / 838 .
 

נציגי המינהל, בין מגעים נוהלו ספיר, אבן בישוב ההרחבה תושבי תביעת             בעקבות
 ההרחבה, נציגי האגודה והמועצה, לביצוע המשך הפיתוח של ההרחבה.

ההרחבה פיתוח את תבצע האגודה לפיו פשרה הסכם על הצדדים חתמו             לאחרונה
 במימון דמי פיתוח שאושרו על ידי רמ"י.

 
על בקרת תבצע המועצה לפיו פיתוח, הסכם האגודה לבין המועצה בין נחתם              במקביל,
ולשביעות לתוכניות בהתאם למועצה ימסרו שאלה מנת על העבודות, לביצוע            ביחס

 רצונה.
 

ביצוע לצורך ורק אך מושקעים מהתושבים שנגבים הפיתוח שכספי לוודא מנת             על
מטעמה נציג המועצה מינתה כה, עד אחרות בהרחבות שנעשה כפי הפיתוח,             עבודות
חשבון הינו החשבון האגודה. נציג שהינו נוסף, נאמן עם יחד בחשבון כנאמן ישמש               אשר
בקרת חברת אישור לאחר רק יוצאו ממנו וכספים התושבים עבור בנאמנות             המוחזר

 העל עבור הנאמנים.
 

המועצה נציג להיות 058781659 ת"ז המועצה גזבר אוחיון משה מר את ממנים              אנו
 בחשבון הנאמנות.

 
  מאחל לאבן ספיר שההרחבה תצא לפועל.
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 הוחלט: לאשר.
 

כניב ויזל: של הכנסה היתרים, 1000 כ- ,2016 בשנת שיצאו בניה היתרי עבור הכנסות נקבל                השנה
 6-7 מש"ח למועצה, מבקש להודות לצוות הועדה לבנין ערים בראשות מיכל נאור ורניק.

 
 

 עדכוני תקציב.15.
 

 עדכון תקציב יד חריף
 

     

       הוצאות
   תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

   38 28 10 שונות חוגים-יד חריף 1825100/780
   22 3- 25 פרסום-יד חריף 1825000/550
   10 5- 15 ציוד וחומרי משרד-יד חריף 1825000/560
   30 20- 50 רכישת ציוד יסודי-יד חריף 1825000/930

   100 0 100 סה"כ הוצאות 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 עדכון תקציב שכר
 

     

       הוצאות
   תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

   108 146- 254 עבודות קבלניות-תוכנית הפרדה 1712301/752
   786 100 686 משכורות-איכות הסביבה 1746000/110
   146 146 0  עבודות קבלניות-רפרנטית אולם מופעים 1826400/755
   892 100- 992 משכורות מינהל תרבות 1821000/110

   1,932 0 1,932 סה"כ הוצאות 
       

 עדכון תקציב עיר ללא אלימות
 

     

       הכנסות
   תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

   935- 60- 875- השתת. משרד לבטחון פנים -עיר ללא אלימות 1269000/990
   935- 60- 875- סה"כ הכנסות 

       הוצאות
   תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

   150 10 140 עיר ללא אלימות-שכר מנהל תוכנית 1613200/110
   60 0 60 עיר ללא אלימות אכיפה-שכר 1613201/110
   10 0 10 עיר ללא אלימות אכיפה-פעולות 1613201/750
   436 24 412 עיר ללא אלימות חינוך-שכר 1613202/110
   0 0 0 עיר ללא אלימות חינוך-פעולות 1613202/750
   93 3 90 עיר ללא אלימות פנאי-שכר 1613203/110
   120 3- 123 עיר ללא אלימות פנאי-פעולות 1613203/750
   180 0 180 עיר ללא אלימות רווחה-שכר 1613204/110
   151 56 95 עיר ללא אלימות הקשר רחב-פעולות 1613205/750
   50 50 0  עיר ללא אלימות-טכנולוגיה 1613206/750
   43 65- 108 עבודות קבלניות תוכנית הפרדה 1712301/752
   12 5- 17 א.רכב מנהל עיר ללא אלימות-דלק ושונות 1613200/531
   10 5- 15 א.רכב מנהל מ.פרוייקטים-דלק ושונות 1811000/537
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   12 5- 17 א.רכב מנהלת מחלקת נוער-דלק ושונות 1821000/535
   1,327 60 1,267 סה"כ הוצאות 
       

     עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 2017
       הכנסות

   תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
   103- 78- 25- השתת' משרד הרווחה 1343920/930
   512- 61- 451- השתת' משרד החינוך 1349320/920
   45- 8- 37- השתת' משרד הבריאות 1349320/940

   660- 147- 513- סה"כ הכנסות 
       הוצאות

   תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
   94 42- 136 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שכר 1843921/110
   33 29 4 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות 1843921/750
   94 16- 110 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער שכר 1843922/110
   94 10 84 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות 1843922/750
   233 26 207 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י שכר 1843923/110
   95 35 60 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י פעולות 1843923/750
   24 24 0 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-רווחה שכר 1843924/110
   164 81 83 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-רווחה פעולות 1843924/750

   831 147 684 סה"כ הוצאות 
 

 הוחלט: לאשר.
 
 
 
 
 
 
 

 אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי ישובים לשנת 16:2017.
 

 מגורים למ"ר (*)  סך התקציב הישוב מס'
 15.49 625 אביעזר 1
 7.3 576 אבן ספיר 2
 19.85 1,802 אורה 3
 24.76 3,905 בית זית 4
 13.93 691 בית נקופה 5
 12.64 1,477 גבעת יערים 6
 12.08 506 גבעת ישעיהו 7
 14.2 300 גפן 8
 12.84 908 זכריה 9

 35.48 1,833 טל שחר 10
 7.76 291 יד השמונה 11
 14.49 360 לוזית 12
 12.90 351 מחסיה 13
 12.91 893  מסילת ציון 14
 11.20 1,364 מעלה החמישה 15
 9.17 1,100 נוה אילן 16
 7.51 350 נוה מיכאל 17
 11.88 1,533 נטף 18
 6.89 300 עין רפא 19
 11.20 802 עמינדב 20
 12.17 12,620 צור הדסה 21
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 7.10 300 צפרירים 22
 29.90 1,402 רמת רזיאל 23
 10.33 1,588 שורש 24
 14.51 812 שריגים 25
 6.71 300 תירוש 26
 10.33 388 תעוז 27
 14.19 625 תרום 28

 

 עדיין התעריפים שונים וגדולים בין הישובים. בובי יהושע:

 זה שרשור ואין אפשרות לשנות, אלו הקריטריונים של משרד הפנים.ורד כהן:

 בצור הדסה עשינו חישוב והצמדה , יש ביקורת כבדה של מבקר משרד הפנים.משה אוחיון:

 הוחלט: לאשר.

 אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי ישובים לשנת 17:2016.
    

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

 10.35 1048 נחושה 1
 

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור דוחות כספיים לשנת 2014 של הועדים המקומיים בישובי המועצה18.

 שם 
 הישוב

 דו"ח
 ליום

 מבוקר
 הוצאות הכנסות ע"י

 עודף/גרעון-
 לשנה

 המבוקרת
 עודף/גרעון-

 הערות מצטבר

 נחושה 1
31/12/2

014 

 רוא"ח
 מקייטן
 29 - 86 - 761 675 אמנון

 בעודף בדו"ח
2015 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 

 אישור דוחות כספיים לשנת 2015 של הועדים המקומיים בישובי המועצה:19.
         

 
 שם

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום הישוב

עודף/ג
 רעון-
 לשנה

המבוקר
 ת

עודף/גרעו
 הערות ן- מצטבר

 31.12.2015 גיזו 1
 אביטל את

  11 7 170 177 שרנסקי ושות'

2 
 טל

 31.12.2015 שחר
 אלימלך-בנימין

  73 233 1629 1862  רוא"ח

3 
 גבעת
 31.12.2015 יערים

 ישראלי ושות'
 215- 49 1138 1187  -רוא"ח

במגמ
 ת

  ירידה

4 
צפרירי

 31.12.2015 ם
 ברית פקוח-אורן

  26 42- 366 324 דניאלי

5 

 יד
השמונ

  103 46 117 163 רוא"ח זיו האפט 31.12.2015 ה
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6 
 כפר

 31.12.2015 אוריה
 ברית פקוח-אורן

  25 213 468 681 דניאלי

7 
 שדות
 31.12.2015 מיכה

 ברית פיקוח -אורן
 25- 53 214 267 דניאלי

במגמ
 ת

  ירידה

 31.12.2015 כסלון 8
 ברית

  3- 44 220 264 פקוח-נפתלי שלו

9 
 גבעת

 31.12.2015 ישעיהו
 ברית פקוח-גלית

  221 19 443 462  חכם

 31.12.2015 נחושה 10
 רוא"ח אמנון

  64 93 800 893  מקייטן

 41- 59 365 424  מ.ביתן רוא"ח 31.12.2015 ישעי 11

במגמ
 ת

  ירידה
  84 77 291 368  גלית חכם 31.12.2015 תעוז 12

 
 הוחלט: לאשר

 
 תבר"ים לסגירה בשנת 20:2017.

       

 מס'
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב שם תב"ר תבר

 0 0 0 460,000 הצטיידות תקשוב לבתי ספר 4213
 נפתח תב"ר

 במקום

 0 0 0 500,000 ניהול תכנון פיקוח שכונת סנסן 4224
 נפתח תב"ר

 במקום
 תב"ר הסתיים 0 686,773 686,773 686,773 ציוד וריהט לבתי ספר 4106

 0 0 0 260,000 בינוי בי"ס לביא 4252
 נפתח תב"ר

 במקום

 0 0 0 300,000 בניית ביה"ס אמית נחשון 4235
 נפתח תב"ר

 במקום

    
2,206,77

3 686,773 686,773 0   

 
 הוחלט: לאשר.

 

 
 
     

 תבר"ים:21.
    על יסודי צור הדסה-עוז לתמורה 21.1

   תקציב מקור מימון 

   129,000 משרד החינוך 

   129,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

    מקיף הר טוב-ציוד וריהוט 21.2

   תקציב מקור מימון 

   58,885 מפעל הפיס 

   58,885 סה"כ 

    הוחלט: לאשר. 

    על יסודי עין ראפה-ציוד וריהוט 21.3

   תקציב מקור מימון 

   151,056 מפעל הפיס 

   151,056 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.
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    בית כנסת צור הדסה 21.4

   תקציב מקור מימון 

   550,000 משרד הדתות 

   550,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

    שיפוץ מקוואות נשים 2016 21.5

   תקציב מקור מימון 

   381,332 משרד הדתות 

   381,332 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

    פיתוח בתי עלמין 21.6

   תקציב מקור מימון 

   200,000 משרד הדתות 

   200,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

    רמת רזיאל-פיתוח בית עלמין 21.7

   תקציב מקור מימון 

   500,000 משרד הדתות 

   500,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

    סיוע באחזקת בסיסי מגב 2016 21.8

   תקציב מקור מימון 

   57,000 משרד הפנים 

   57,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

     בניית קברים 21.9

   תקציב מקור מימון 

   53,000 קרנות הרשות(בתי עלמין) 

   53,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.1
     תכנון בניית ביה"ס לביא 0

   תקציב מקור מימון 

   257,264 משרד החינוך 

   257,264 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.1
    ציוד וריהוט גלובלי מוסדות חינוך 1

   תקציב מקור מימון 

   1,000,000 מפעל הפיס 

   1,000,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.1
    ציוד מחשוב ומחשבים מוסדות חינוך 2

 פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 2/2/17עמוד 15
 



   תקציב מקור מימון 

   1,000,000 מפעל הפיס 

   1,000,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.1
    פיתוח בישובים 3

   תקציב מקור מימון 

   5,000,000 מלוות מבנקים 

   5,000,000 סה"כ 

    הוחלט: לאשר. 
 

  לא הבנתי את התב"ר.ישראל אלוני:

 אנחנו מבקשים הלוואה להמשך הפעילות בישובים, עד שנקבל הכנסות ממשרדי ממשלה, עדיין לאניב ויזל:
 קיבלנו את התקציב שאשרנו ממשרד הפנים ב- 2 המליאות האחרונות בסך של 4 מש"ח. זה מתוך

 מסגרת של הפעילות השנתית של התקציבים לישובים.
 

 הוחלט:לאשר.
 

21.1
    תכנון בניית ביה"ס אמית נחשון 4

   תקציב מקור מימון 

   318,314 משרד החינוך 

   318,314 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.1
    אמצעי קצה-בתי ספר השחר,הדסים, מתתיהו 5

   תקציב מקור מימון 

   330,000 משרד החינוך 

   330,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.1
    תכנית תכנות ורובוטיקה- בתי ספר 6

   תקציב מקור מימון 

   97,000 משרד החינוך 

   97,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.1
    מרחבים מטה יהודה 7

   תקציב מקור מימון 

   90,000 משרד החינוך 

   90,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.1
    הר טוב-ענן חינוכי 8

   תקציב מקור מימון 

   317,500 משרד החינוך 
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   317,500 סה"כ 

    הוחלט: לאשר. 

 

קבלנו ניב ויזל: והטוטו, הפיס מפעל מול שעובדים הכלכלית, החב' לצוות הגזברות לצוות             תודה

אולם ספורט, אולם הדסה צור רשות. השתתפות ללא גדולים פרוייקטים למספר             אישור

2 ו- ריצה, מסלול עם מגרש זה המועצה, ליד הצבור לטובת כדורגל מגרש בנחושה,                קטן

 מגרשים קט רגל בגפן ותירוש.

  מה שוכחים את הישובים בהר, רק בשפלה, רק בצרעה. עימאד:

  לטובת עין נקובה ועין רפה יש להם מקורות אחרים בהתאם להחלטה 922. ניב ויזל:

 

 

המצב שמעון דדון: מה הישוב, קידום מבחינת השתפרות אין מיכה בשדות כי ולעדכן לשאול              מבקש

 של המועצה ואיזה רזרבות יש מבחינת המועצה לישובים הקטנים.

 מברך את העשייה להשגת תקציבים  - כל הכבוד. ישראל אלוני:

 מי עושה את מפתח החלוקה, על מנת שהיא תהיה שוויונית. שמעון דדון:

הישוב ניב ויזל: את ולא המועצה את מייצג אתה אליי, לגשת מוזמן אתה בנושא, צדק נעשה                בוא

שמתבקשת פנייה לכל והולך מטפל אישית אני המועצה. של דירקטוריון חבר אתה              שלך,

 במינהל ו/או במשרד הפנים.

21.1
    צור הדסה-אולם ספורט 9

   תקציב מקור מימון 

   5,500,000 מפעל הפיס 

   3,200,000 טוטו 

   8,700,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.2
    נחושה-אולם ספורט 0

   תקציב מקור מימון 

   3,000,000 מפעל הפיס 

   2,100,000 טוטו 

   5,100,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.2
    צרעה-מגרש כדורגל 1

   תקציב מקור מימון 

   3,000,000 מפעל הפיס 

   2,100,000 טוטו 

   5,100,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.2
    גפן-מגרש כדורגל 2
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   תקציב מקור מימון 

   550,000 טוטו 

   550,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.2
    תירוש-מגרש כדורגל 3

   תקציב מקור מימון 

   550,000 טוטו 

   550,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

    עדכון תב"רים 

     

21.2
    תב"ר 4028- הר טוב בי"ס אולם התעמלות 4

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 3,320,373 843,673 2,476,700 מפעל הפיס 
 2,262,000  2,262,000 טוטו 
 0 917,000- 917,000 קרנות הרשות 
 5,582,373 73,327- 5,655,700 סה"כ 

 

 הוחלט: לאשר.
 
 
 
 
 

    

21.2
5 

 תב"ר 3866- תכנית אזורית כוללת אשכול
    עדולם

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 600,000  600,000 מנהל מקרקעי ישראל 
 1,200,000  1,200,000 משרד החקלאות 
 2,850,000 500,000 2,350,000 קרנות הרשות 
 4,650,000 500,000 4,150,000 סה"כ 

 
 

 הוחלט: לאשר.
    

21.2
    תב"ר 3872- בי"ס תיכון צור הדסה 6

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 27,509,040 446,575 27,062,465 מפעל הפיס 
 4,996,924  4,996,924 משרד החינוך 
 2,081,491 446,575- 2,528,066 קרנות הרשות 
 7,878,732  7,878,732 מילוות מבנקים 
 42,466,187 0 42,466,187 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.2
    תב"ר 3985- על יסודי עין נקובה 7

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 19,761,685  19,761,685 מפעל הפיס 
 446,575 446,575  קרנות הרשות 
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 20,208,260 446,575 19,761,685 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.2
    תב"ר 4021-מנהלה הר טוב 8

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 4,004,205  4,004,205 מפעל הפיס 
 1,059,984 274,810 785,174 משרד החינוך 
 1,224,831  1,224,831 קרנות הרשות 
 2,391,677  2,391,677 מלוות מבנקים 
 8,680,697 274,810 8,405,887 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.2
9 

 תב"ר 4245- התקנת מערכת גילוי וכיבוי
    מוסדות חינוך

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 300,000 4,876- 304,876 משרד הפנים 
 300,000 4,876- 304,876 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    

21.3
    תב"ר 3819- אנדרטת הל"ה שיפוץ 0

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
 170,000 175,000- 345,000 משרד הבטחון 
 170,000 175,000- 345,000 סה"כ 

 
 הוחלט: לאשר.

    
 

 מבקש לדעת איזה כספים נכנסים למועצה מדבר על כספים שהם לא צבועים, לא יודע למה שמעון דדון:
 המועצה מתנהלת כך.

 
 התקציב צריך להיות מאוזן, זו לא מועצה שאמורה להציע רווחים היא אמורה לסיים שנה בצורה משה אוחיון:

 מאוזנת סך ההוצאות מול ההכנסות.
 

שנכנס סכום אם , מסויימות יתרות לנו אין איזון, מענק מקבלות להתאזן מצליחות שלא                מועצות
 שלא במסגרת התקציב אני חייב להביא לאישור מליאה גם אם זה סכומים קטנים.

 
 
 
 
 
 

 משרד הפנים גם לא יאשר לנו לקבל כסף ללא אישור מליאה.
 

 בתקציב הלא רגיל, כל כסף שנכנס מגיע למועצה עם פירוט ולאיזה פרוייקט משוייך.
 

ותקבל ניב ויזל: המועצה גזבר עם להיפגש מוזמן אתה אחרים מליאה חברי מעט לא כמו שאלות, לך יש                  אם
 פירוט מלא על כל שאלה שתשאל.

 
קורה, מה מושג אין לי לחקירה, שקשורים דברים ויש במועצה קשורה לא שמשהו חושב אתה                 אם

 אין לי תשובות בנושא החקירה.
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לסיור ישראל אלוני: הגיעה המינהל של המחוז הנהלת בקוע, לישוב אישי באופן מסייע ניב ניב, של לזכותו                 יאמר
והקשרים 2000 שותפות בשיתוף מלא וסיוע גיבוי נתנה המועצה הישוב. בהרחבת הבעיות              לפתרון
בדרום בקייפטאון קשה דרכים בתאונת שנפגעה ישוב לבת אפריקה בדרום היהודית הקהילה              עם

 אפריקה, ניב עמד בקשר עם כולם וסייע בכל הנדרש.
 
 

 מברך את חברי המליאה בחג ט"ו בשבט שמח.ניב ויזל:

 

  הישיבה ננעלה בשעה 19:00

 

 
___________________________ 

 רענן אהרונסוןניב ויזל
 מזכיר המועצהמ"מ ראש המועצה
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