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 יהודה מטה האזורית המועצה מליאת ישיבת של 53/22/24' מס פרוטוקול

 ג"תשע בשבט' יב רביעי ביום שהתקיימה

 זכריה במושב העם בבית 20:11 בשעה
   

 
  נכחו:

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

 סגן ראש המועצה, זכריה יוסי משה
 אביעזר גוטריימן אלחנן

 אבן ספיר ראובן שמעון
 אדרת דדון יעיש

 אורה יגאל אבדר
 אשתאול אריה עובדיה
 בית זית גבריאל נרדי
 בית מאיר כהן מקסים

 בר גיורא דוד בוזגלו
 גבעת יערים יהודה בן אהרון

 גבעת ישעיהו ברק כץ
 גיזו מוטי חן
 גפן דוד כהן

 הראל אבי פליישמן
 זנוח שלומי סעדון
 יד השמונה יוסף בר דוד

 ישעי אלון ורדי
 כסלון שלום בוקובזה

 כפר אוריה כפרי גל
 מבוא בית"ר ששון  סיידוף

 מוצא  עלית ראובן צמח
 מטע דדון נפתלי

 נוה אילן יצחק רון
 נחושה קורש רחמים

 נחם שמאי ולני
 נחשון חוה שפיר

 עין רפה בהג'ת ברהום
 עמינדב משה מזון

 צובה שמואל שני
 צור הדסה גבאי רמי
 צור הדסה דןקאופמן 

 צלפון  ישראל גבאי
 צרעה שמחה שלהב

 קרית ענבים זיוה גל
 שדות מיכה אביגדור כהן

 תירוש גבאי דוד
 תעוז נחמיה יוסף אברהם

 
      

 

 

 

 

 

 

  :חסרו
 בית נקופה עו"ד זהר שדה

 בקוע ישראל אלוני
 טל שחר מיקי פרנקוביץ

 לוזית  מיכאל ביטון
 מחסיה חיים בוזגלו

 מסילת ציון רון דוד
 מעלה חמישה אריאל יהודאי

 נוה מיכאל  הרשיש אברהם
 נוה שלום איאס שביטה

 נטף ניסים גדסי
 נס הרים גדליה נוריאל
 עג'ור אברהם ג'מו

 עין נקובה עוודאללה מחמד
 צפרירים רזיאלה קחו
 רמת רזיאל אלעמי אמיר

 רמת רחל דוד דרומלביץ
 שואבה אליה ענת

 שורש רםבראל 
 שריגיםליאון  יהושע משה )בובי(

 תרום עזריאל צדוק

  
  משתתפים:

 מזכיר המועצה רענן אהרונסון
 מבקר המועצה יואל ינון
 מנהל אגף חברה ונוער פיני תורן

 מנכ"ל חברה כלכלית יוני אלמוג 
 ראש מינהל חינוך  שרונה בר נס

 אחראי, ממונה גזברות ברק שליו
 היועצת המשפטית למועצה עו"דורד כהן, 

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

 יו"ר ועד העובדים משה דוד
 מנהלת אגף הרווחה דפנה אשתר
 ממונה מערכות מידע גילי אהרוני

 מהנדסת המועצה חגית ישראל

  
  קהל:

 מזכיר זכריה בני דוד
 זכריהיו"ר ועד מקומי  אילנה דוד

 זכריה חברי ועד מקומי
 זכריה חברי ועד אגודה

 
 רשמה פרוטוקול:

 

 מנהלת לשכת ראש המועצה דורית אוחנה
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 .זכריה הישוב הצגת 
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   25.12.12     מתאריך מליאה ישיבת פרוטוקול אישור .2

 16.1.13  מתאריך טלפונית מליאה פרוטוקול אשרור .3

 .25/12/12 מתאריך ולבניה לתכנון משנה ועדת ישיבת פרוטוקול אישור .4

 (.דוד בן חיים במקום) אהרונסון רענן – ארנונה מנהל אישור .5

  ים"תבר .6

 .2012 בשנת לסגירה ים"תבר .7

 המועצה בישובי מקומיים ועדים של 2011 לשנת כספיים דוחות .8

 .2013 לשנת מקומי ועד מס והיטלי תקציבים אישור .9

  057205957 ז"ת יהודה גבאי – מטע במושב ביקורת לועדת נוסף חבר מינוי .10

 .25% בכירים חוזה - הרך הגיל' מח מנהלת מינוי אישור  .11

 . הכלכלית החברה דירקטוריון חברי מינוי אשרור  .12

 תקציב עדכוני .13

  2012 שנת סיכום: לדיון מרכזי נושא      .14

 זכריה הישוב הצגת

 חברי גם נוכחים הישיבות בכל, למקומי האגודה ועד בין הפעולה שיתוף את מציין  :משה יוסי
 . והמקומי האגודה

 
, האוכלוסייה התפלגות את, היום ועד הקמתו מאז, הישוב של הפעילות את מציגה : דוד אילנה

 כל לאורך המתקיימת והתרבותית החברתית הפעילות. השנתית והחלוקה הישוב תקציב
, המועצה של תקצוב בסיוע המבוגרת לאוכלוסייה הזהב לגיל מועדון  פתחנו, השנה

 .הישוב לילדי וצהרון פעוטון
 

 מסייעת המועצה והשנה, שנים 8 -כ פועל הזהב גיל המועדון הפעלת נושא את מדגיש : משה יוסי
  בהפעלתו.

 
 .ר"יו הודעות .1

 בין חיבור שיש הלב את מחמם, החמה הפנים וקבלת האירוח על, זכריה לישוב מודה :דדון משה
 הדרך וזו, נכון מתנהלים הדרך כל לאורך, הישוב למען משקיעים בזכריה, הועדים
 .במלאכה המסייעים ולכל הועד לחברי מודה.  מצליח למנגנון

 
 יונאית דליה במקום שהצטרף מצרעה החדש המליאה חבר שלהב שמחה את מברך

 התרבות לקידום השנים רבת ותרומתה עשייה של רבות שנים על לדליה ומודה, שפרשה
 .במועצה

 שבו 1.1.13 מתאריך  אחרונות ידיעות בעיתון הפרסום את ומקריא המועצה את מברך : פליישמן אבי
 של הספר בתי 2 מתוכם בארץ תורמים הכי הממלכתיים התיכונים 10  את מציינים
 .כרם עין ותיכון טוב הר תיכון יהודה מטה האזורית המועצה

 
 צומחים אלו ספר מבתי בחינוך המרובה להשקעה המוצדקת ההוכחה וזו, נחת רווים אנו :דדון משה

 .הצבא לפני שירות לשנת רבים ומתנדבים איכותיים חיילים
 

 מבואות במימי הישובים חובות לגבי מימי הנהלת עם פגישה התקיימה השבוע, מעדכן : דדון משה
 נאפשר לא, נכון להתנהל וצריכים תקציב פי על פועלים הועדים כי לכם מזכיר, ירושלים
 חייב מהאגודה הלוואה רוצה אשר מקומי ועד  כן כמו,  הבאים לועדים חובות השארת

 .המועצה של משפטי היועץ אישור לקבל
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   25.12.12     מתאריך מליאה ישיבת פרוטוקול אישור .2
 .לאשר: הוחלט

 
 16.1.13  מתאריך טלפונית מליאה פרוטוקול אשרור .3

 .לאשר: הוחלט
 

 .25/12/12 מתאריך ולבניה לתכנון משנה ועדת ישיבת פרוטוקול אישור .4
 .לאשר: הוחלט

 
 (.דוד בן חיים במקום) אהרונסון רענן – ארנונה מנהל אישור .5

 .לאשר: הוחלט
 

  ים"תבר .6
  4500717873 - ביוב תגבור מענק    6.1

 תקציב   מימון מקור
 2,955,684  ביוב תשתיות מנהל

 2,955,684    כ"סה
 .לאשר: הוחלט

 
 אסבסט גג והחלפת פירוק – נרקיס גן – ה"הל נתיב     6.2

     תקציב                מימון מקור         
 112,434     החינוך משרד         
 112,434    כ"סה         

 .לאשר: הוחלט
 

 פיתוח הלוואת – זית בית    6.3
     תקציב   מימון מקור         
 500,000     מבנקים מלוות         
 500,000    כ"סה         
 לקבל מעוניין זית בית מושב, שחיה בריכת כולל גדול ספורט פרוייקט מפתח הישוב : דדון משה

 עם שיסוכם כפי בריבית הלוואה ייקח הוועד המקומי.  פיתוחה עבודות לשם הלוואה
, באישור המיסים כספי ימשכן הועד, שנים 5 -ל 3 בין של תקופה למשך הבנקים

, ההלוואה לסכום מוגבלת, יהודה מטה האזורית המועצה ערבותתינתן  וכנגד הממונה,
, המועצה במליאת זאת לאשר יש, הפנים משרד הנחיית פי על.  בכפוף לאישור שר הפנים

 .בטרם יועבר לאישור הממונה על המחוז ושר הפנים
 .לאשר: הוחלט

 
 'א שלב מזרחית טבעת – נקובה עין    6.4

     תקציב                 מימון מקור         
 2,739,743   התחבורה משרד        
 304,416           רשות קרנות       
 3,044,159    כ"סה       

 .לאשר: הוחלט
 

 סניקה ותחנת קו – ביתר מבוא   6.5
     תקציב   מימון מקור         
 2,618,149     בעלים' השתת        
 2,618,149    כ"סה         

 .לאשר: הוחלט
 

 התעמלות אולם בניית – טוב הר ס"ביה   6.6
     תקציב                 מימון מקור         

 2,262,000  טוטו – ותרומות מוסדות       
 2,045,000 הפיס. מ  – ותרומות מוסדות       
 217,000         רשות קרנות      
 4,524,000    כ"סה      

 .לאשר: הוחלט
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 ס"מתנ שלוחת – הדסה צור 6.7
     תקציב                 מימון מקור          
 1,216,564   1425586 –   השיכון משרד          
 696,996  1426592  -  השיכון משרד         
 1,913,560    כ"סה          

 .לאשר: הוחלט
 

 2012 ספורט מתקני שיפוץ 6.8
     תקציב              מימון מקור         
 36,883  והספורט המדע משרד        
 36,883    כ"סה        

 .לאשר: הוחלט
 

 עלית מוצא לקשיש מועדון – 2066  ר"תב הגדלת 6.9
 חדש תקציב תקציב עדכון קיים תקציב מימון מקור

 510,000   0 510,000 בעלים' השתת
   2,389,295   769,295 1,620,000 הפיס מפעל

 2,899,295   769,295 2,130,000  כ"סה    
 .לאשר: הוחלט   

 

 2012 בשנת לסגירה ים"תבר .7

  
מספר 
     הערות גרעון תשלומים תקבולים תקציב שם התב"ר תב"ר

1 3839 
פרויקטים חברה 

     תבר שבוצע במלואו 0 500,000 500,000 500,000 ונוער

     תבר שבוצע במלואו 0 500,000 500,000 500,000 2011תיירות  3904 2

     תבר שבוצע במלואו 0 145,868 145,868 145,868 אורה מרכיבי ביטחון 3933 3

     תבר שבוצע במלואו 0 47,000,000 47,000,000 47,000,000 מחזור הלוואות ביוב 3966 4

5 3852 
ע. נקובא/ ע. ראפה 

     תבר שבוצע במלואו 0 540,000 540,000 540,000 הסדר

     תבר שבוצע במלואו 0 556,604 556,604 557,298 צובה מעגל תנועה 3797 6

     תבר שבוצע במלואו 0 150,000 150,000 150,000 כסלון שיקום כבישים 3572 7

8 3635 
שיפוץ מגרש כדורסל 

     תבר מאוזן 0 182,490 182,490 200,000 באורה

9 3832 
מתקני ספורט 

     תבר מאוזן 0 138,778 138,778 140,000 לגימלאים

10 3707 
מבוא ביתר שיקום 

     תבר מאוזן 0 190,461 190,461 200,000 כבישים

     תבר מאוזן 0 199,249 199,249 200,000 כבישים מסילת ציון 9042 11

     תבר מאוזן 0 121,620 121,620 150,000 מפגעי בטיחותתיקון  3522 12

     תבר מאוזן 0 25,760 25,760 40,000 שריגים עירובין 9029 13

     תבר מאוזן 0 352,752 352,752 354,300 נחושה גדר ביטחון 3780 14

     בוצע מתקציב רגיל 0 0 0 32,000 פסטיבל היין 3684 15

     בוצע מתקציב רגיל 0 0 0 26,400 תיירותקורס קידום  3685 16

17 3540 
לימוד קהילתי בנושא 

 0 0 0 40,000 השואה
התחייבות לא 

     בתוקף

 0 0 0 63,000 בטיחות במוסדות 3601 18
התחייבות לא 

     בתוקף

19 3600 
מרכיבי ביטחון 

     בוצע בתב"ר אחר 0 0 0 352,000 בנחושה

       0 50,603,581 50,603,582 51,190,866 סה"כ    
 

 .לאשר: הוחלט
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 2102 לשנת סופי בגרעון לסגירה ים"תבר

  
מספר 
     הערות גרעון תשלומים תקבולים תקציב שם התבר תב"ר

 1,528.39- 199,999 198,471 200,000 צרעה שיקום כבישים 3710 20
התחייבות לא 

     בתוקף

21 3550 
שיפור סביבת 

 15,022.00- 555,000 539,978 555,000 הלמידה ב"ס
התחייבות לא 

     בתוקף

 3,951.33- 78,688 74,737 109,568 סימון והתקני בטיחות 3623 22
התחייבות לא 

     בתוקף

 16,550.39- 555,000.00 539,978.00 555,000.00 סה"כ    

גרעון סופי 
בתבר לסגירה 
     מקרנות רשות

 
 .לאשר: הוחלט

 

 : הפירוט לפי המועצה בישובי מקומיים ועדים   של  2011 לשנת כספיים דוחות .8

 

 הוצאות הכנסות י"ע מבוקר הישוב שם  

 -גרעון/עודף

 המבוקרת לשנה

 -גרעון/עודף

 הערות מצטבר

 במגמת ירידה 24- 90 406 316 ברית פיקוח כסלון 1

 112- 11  938  949 ששון ושות'  מוצא עלית 2

מצורף מכתב 
לגרעון הסבר 

באישור מבקר 
 המועצה

 .לאשר: הוחלט
 

 :2013 לשנת  מקומי ועד מס והיטלי תקציבים אישור .9
 

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

אש"ח          אביעזר 1  279 8.74  

אש"ח          גפן 2  220 12.61  

אש"ח         אוריה כפר 3  450 6.63  

אש"ח          לוזית 4  220 12.03  

אש"ח        עילית מוצא 5  1,056 12.20  

אש"ח          מטע 6  698 15.36  

אש"ח       אילן נוה 7  1,011 8.54  

אש"ח         נחם 8  340 15.64  

אש"ח         צובה 9  1,415 11.30  

אש"ח          שואבה 10  827 11.37  

אש"ח       603 תרום 11    13.24  

אש"ח       971 נחושה 12   10.1  
 

 .לאשר: הוחלט
 

  057205957 ז"ת יהודה גבאי – מטע במושב ביקורת לועדת נוסף חבר מינוי .10
 .לאשר: הוחלט

 

 .%25 בכירים חוזה - הרך הגיל' מח מנהלת מינוי אישור .11
 .לאשר: הוחלט
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 קבלנו, הקדנציה בתחילת אושר) הכלכלית החברה דירקטוריון חברי מינוי אשרור .12
 ועלינו במועצה שנבחרו הועדות בטבלת שנרשם החברה של הביקורת ח"בדו  הערה
, יפה נימי, ר"יו – דדון משה: החברים – הכלכלית בחברה דירקטוריון כחברי  לציין
 .קליגר מתי, לוין דגן, מרכוספלד שלהבת, ששון צחי, דוד בני, משה יוסי, ישראל חגית

 .לאשר :הוחלט
 

 תקציב עדכוני    .13
 שכר חינוך-עדכון תקציב

  

  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

  70- 70- 0 בי"ס הר טוב-הורים תל"ן 1313205/421

  50- 50- 0 בי"ס הדסים-הורים תל"ן 1313209/421

  120- 120- 0 סה"כ הכנסות 
 

  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

  647 53- 700 פדגוגיתיזמות  1811100/750

  400 300- 700 פעילות -ריווח כיתות  1813200/760

  223 223 0 ריווח כיתות בי"ס הר טוב יסודי 1813205/111

  250 250 0 ריווח כיתות בי"ס הדסים 1813209/111

  1,520 120 1,400 סה"כ הוצאות 

      

  עדכון תקציב חינוך

  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

  135 135 0 עבודות קבלניות 1811000/753

  50 70- 120 רכישת ציוד בתי ספר 1813200/930

  18 65- 83 עבודות קבלניות  1813200/752

  203 0 203 סה"כ הוצאות 

      
 אימון עובדים -עדכון תקציב

  

  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

  35- 35- 0 השתת' מ. הפנים -אימון עובדים  1269000910

  35- 35- 0 סה"כ הכנסות 

  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

  35 35 0 אימו עובדים 1613100751

  35 35 0 סה"כ הוצאות 

      

  עדכון תקציב נוער

  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

  50 50- 100 הסעות-עקיבאגרעין בני  1828204/710

  50 50 0 פעילות-גרעיון בני עקיבא 1828204/750

  273 67- 340 מרכזי חוגים 1822100/753

  67 67 0 חוגים בי"ס האלה-משכורות 1825300/110

  440 0 440 סה"כ הוצאות 
 .לאשר :הוחלט

 
 
 
 
 



 7עמוד  32.3.32פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

 
 

 2012 שנת סיכום: לדיון מרכזי נושא .14
 

,  ובישובים בחינוך הבינוי צוות כל זומן,  יהודה במטה הבינוי נושאב דיון התקיים היום :דדון משה

, ספר בתי, גנים, הפרק על שעומדים פרוייקטים 34  של בינוי תהליך בתוך כרגע אנו

 שמתי האחרון בחודש, לנו שאושרו הבניה תקציבי כל את לנצל רוצים אנחנו,  מועדונים

 תקציבי את לשחרר שנוכל מזומנים תזרים לנו שנייצר  רוצה אני, כספים לגייס ליעד לי

 בתקציב קיצוץ שיהיה ספק לי אין, לספקים תשלומים ולסיים, לישובים הפיתוח

 השירות את ולתת להמשיך רוצה אני. מדינהבהמשך ובהתאמה לקיצוץ הצפוי ב המועצה

 ולייצר  , מאחר ומטרתי העיקרית היא להמשיך שלנו ולתושבים לישובים טוב הכי

 . יהודה במטה החיים איכות

 

 ולמנהלי לעובדים זכינו, 2012 לשנת העבודה תוכנית סיכום חוברת לפניכם מונחת

שמגיעים להם שבחים על עבודתם המאומצת שאת פירותיה קוצרים כולנו. כולם  אגפים

שמירה  -המטרה המשותפת לכולנומשקיעים מזמנם, כשרונם ומרצם והכל למען השגת 

 על איכות חיינו ושאיפה מתמדת להתקדמות ועשייה ברוכה.

 

אני מודה לכם חברי המליאה, על היותכם נתבך חשוב בעשייה המשותפת, זאת נוכח 

 ויד כתףאנו מוצאים בכם שותפים לדרך המעניקים ,  האחרונות שנים 4 -בתמיכתכם 

 . המועצה של הרבים הפרוייקטים לקידום תומכת

 

 .2012שנת  -סיכום עשייה ופעילות סרטון מוצג

 

 אנוהסרטון הוא טעימה קטנה מעשיה ומלאכת מחשבת של האגפים השונים במועצה,  :דדון משה

 .העשייה אתנלווה ונקדם , קדימה להובילנמשיך 

 מאחל לכולנו המשך עשייה מבורכת.

 

 

  18:30 בשעה ננעלה הישיבה

 

  _____________   _____________ 
 דדון משה    אהרונסון רענן  

  המועצה ראש    המועצה מזכיר


