
  1עמוד   20/5/15פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

 

146083    
  

        של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה        16/12/1516/12/1516/12/1516/12/15פרוטוקול מס' פרוטוקול מס' פרוטוקול מס' פרוטוקול מס' 
        20.5.1520.5.1520.5.1520.5.15שהתקיימה ביום רביעי ב' בסיון תשע"ה, שהתקיימה ביום רביעי ב' בסיון תשע"ה, שהתקיימה ביום רביעי ב' בסיון תשע"ה, שהתקיימה ביום רביעי ב' בסיון תשע"ה, 

        במרכז יום לקשיש במושב נחם.במרכז יום לקשיש במושב נחם.במרכז יום לקשיש במושב נחם.במרכז יום לקשיש במושב נחם.    18:0018:0018:0018:00בשעה בשעה בשעה בשעה 
  

    נכחו:

 המועצה ראש דדון משה

  נתיב הל"הסגן ומ"מ ראש המועצה,   מרוד (נימי) יפהנ

  זכריהסגן ראש המועצה,   יוסי משה

 אביעזר רחמים מרדכי 

 ספיר אבן שמעון ראובן

 אדרת זדה יצחק

 אורה נהרי שאול

 אשתאול חדד שמחה

 זית בית שושני יניב

 נקופה בית אבו דוד

 ישעיהו גבעת כץ ברק

 גפן כהן דוד

 השמונה יד דוד בר יוסף

 עלית  מוצא צמח ראובן

 מטע נפתלי דדון

 ציון מסילת משה רגב

 חמישה מעלה יהודאי אריאל

 אילן נוה ארמוזה ירון

  מיכאל נוה ירמיהו דוד

 נחם ולני שמאי

 נחשון דן נאמן

 הרים נס אליהו צבי

 נקובה עין עימאד עוודאללה

 רפה עין יוסף ברהום

 עמינדב אלעזר כהן

 צובה שני שמואל

 הדסה צור בלומנפלד זהבית

 הדסה צור טיילו תומר

  צלפון פתיחי גיא

 צפרירים קחו רזיאלה

 צרעה שלהב שמחה

 ענבים קרית חנן ורפמן

 רזיאל רמת אמיר אלעמי

 שורש רם בראל

 תירוש דוד גבאי

 תעוז אליהו שמואל

 תרום דניאל אברהם

  

  

  

  

    חסרו:

 ספיר אבן שמעון ראובן

 אדרת זדה יצחק

  בית מאיר  איציק בן אבו

 בקוע אלוני ישראל

 גיורא בר בוזגלו דוד

 יערים גבעת עובדיה יואב

 גיזו זביב אביחיל

 הראל פליישמן אבי

 זנוח כהן חיים

 שחר טל פרנקוביץ מיקי 

 ישעי ורדי אלון

 כסלון ברוך בן שמעון 

 אוריה כפר סיידוף רוסי

 לוזית דדון אבי

 ר"בית מבוא סיידוף  ששון

 מחסיה בנחמו עופר

 שלום נוה שביטה איאס

 נחושה מאיר סלם

 נטף מגל מאיר

  עגור  אברהם גמו

  צור הדסה  ממן יעקב 

 רחל רמת דרומלביץ דוד

 מיכה שדות דדון שמעון 

 שואבה צחי יצחק ששון

 שריגים ליאון (בובי) משה  יהושע

  

    משתתפים:

  פניות הציבור ממונה  גילה כהן

  מזכיר המועצה  רענן אהרונסון

  מבקר המועצה  יואל ינון

  גזבר המועצה  משה אוחיון

  מנהלת אגף מערכות מידע   גילי אהרוני

  מנהל אגף שיפור פני הכפר  משה סויסה

  
  קהל:

  

  עורך עיתון בקיצור  יובל רובין 

  
  רשמה פרוטוקול:

  

  מנהלת לשכת ראש המועצה  דורית אוחנה

  



  2עמוד   20/5/15פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

  :סדר היום
 הודעות יו"ר. .1

 פרס ניהול תקין לישובים 1.1

 רשות יציבה 1.2

 בית המועצה 1.3

 ביקור מנהל מחוז משרד הרווחה 1.4

 

 .29.3.15אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  .2

 .27.4.15אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מתאריך  .3

  

 משה אוחיון גזבר המועצה. –אישור מינוי ממונה על הגביה  .4

 יפעת חכמון.  -אישור מינוי פקיד גביה  

  

 אישור שמות לרחובות בית נקופה .5

  

עמותת הורים ידידי בית ספר השחר, בנק דיסקונט סניף  – אישור פתיחת חשבון הורים בית ספר השחר .6
, אורן שפי מטל 0320805780חשבון נאמנות יוקם על ידי: דפנה סידס כהן מאשתאול ת"ז  167בית שמש 
 .029304425שחר ת"ז 

 

 הקמת מטה מאבק. –דו"ח ועדת קרקעות  .7

  

 עדכוני תקציב. .8

 פתיחת תבר"ים .9

 

לכל פרויקט אשר ימומן על ידי מפעל הפיס  2015אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנת  .10
 יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון נפרד.

  

  2015לשנת אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי  .11
  

 לסגירה. תברי"ם .12

  

 .אישור דוחות כספיים של הישובים .13

  

 2016לשנת  אישור העלאה חריגה לישובים .14

  

 משפטית, גזבר, מזכיר ותקנון.מצ"ב חו"ד  –תמיכה בבקשה להקמת תאגיד עירוני  .15

  
  :סדר היום

 הודעות יו"ר. .1
 פרס ניהול תקין לישובים   1.1
למועצות, מכאן הגינו רעיון לתת פרס לישובים משרד הפנים מעניק מידי שנה פרס ניהול תקין    משה דדון:

ל סכום שמתנהלים באופן תקין, נקים צוות חשיבה שיערוך את הקריטריונים, וכן נקבל החלטה ע
  הצוות יכין הצעה להחלטה. –המענק שיינתן לישוב שיזכה 

  

 רשות יציבה  1.2
  עצמית ללא קשר רציף עם הקלות בהתנהלות מציין את המוסר את הנתונים של הרשות היציבה,      משה אוחיון:

 הרגולטור.    

  

  בית המועצה        1.3
יוסי  -המדובר באדריכל, לתכנון בית המועצה אדריכלבשעה טובה ולאחר תהליך מקצועי, נבחר     משה דדון:

רסיטת תל אביב. במליאה הבאה נציג המבנה הירוק באוניבקורי , בין עבודותיו ניתן למצוא את 
כי הבניה מקווה ועוד. אני תקווה חדרי לימוד,  ,אולם תרבות התוכנית, בהתאם לתכנון יוקםאת 

  .38תסתיים בעוד כשנתיים, במקביל לסיום העבודות בכביש 
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   ביקור מנהל מחוז רווחה 1.4
מועדוני מנהל מחוז ממשרד הרווחה, ביקר השבוע במועצה. קיימנו ישיבת עבודה ויצאנו לסיור ב  משה דדון:

מועדונים, זו חובתנו להמשיך לדאוג לגיל השלישי,  20 - יש כיום במועצה כקשישים בישובים, ה
  אשר היו המייסדים של הישובים שלנו.

  

 .29.3.15אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך     .2
  החבר עימאד נכח בישיבת המליאה ושמו נרשם גם בחסרים,     ט.ל.ח. יתוקן.          
  : לאשר.הוחלט    

 

 .27.4.15אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מתאריך  .3
  : לאשר.הוחלט

  

 משה אוחיון גזבר המועצה. –אישור מינוי ממונה על הגביה  .4
 יפעת חכמון.  -אישור מינוי פקיד גביה  

 חוק מכוח המוטלת כללית ארנונה גביית :לשם נעשה כאמורוגב' חכמון  אוחיון מר של הםינוימ  רענן אהרונסון:
 חובה ותשלומי, 1992-ג"התשנ), תקציב יעדי להשגת קיקהח תיקוני( המדינה במשק ההסדרים
    .דין כל פי על למועצה המגיעים

 מקומיים  ענייניםל ש"ביהמ שפסק קנסות של, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק 70 סעיף לפי גבייה
 ;המועצה לטובת

 ברירת שהן עבירות בשל, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק 70 בסעיף כמשמעותם קנסות גביית
 המגיעים, 1982-ב"התשמ], משולב נוסח[ הפלילי הדין סדר לחוק) א(228 בסעיף כאמור משפט

 ;דין כל פי על למועצה

 

 מנהליים קנסות של, 1985- ן"התשמ, המנהליות העבירות לחוק 18 סעיף לפי קנסות של גבייה
  . לגביה שנקבע עבירה כל בשל המועצה לטובת שהוטלו

  במועצה אזורית מטה יהודהאישור בדבר כשירות לתפקיד פקיד גבייה וממונה על הגבייה     

  : לאשר מינוי ממונה על הגביה מר משה אוחיון , ופקידת גביה גב' יפעת חכמון.הוחלט  
  

 :שמות לרחובות בית נקופהאישור  .5

 שביל הלולים     (הדרך ממסעדת "קלמנטינה" ועד לבית העלמין)  .א

 דרך התפוח        (הדרך ממחסן א.נ. שילו ועד למגרש הספורט)  .ב

 השזיף                (הדרך מדליה שילו ועד לאהוד)  .ג

 פינת הנוף) – 123מצפור הכרמים (שצ"פ   .ד

 חורשת הזית      (השטח הירוק הצמוד להרחבה)  .ה

  דרך הדבורים    (המדרגות מגן תות)  .ו
  : לאשר. הוחלט

  

 :בית ספר השחראישור פתיחת חשבון הורים  .6

חשבון נאמנות יוקם על  167עמותת הורים ידידי בית ספר השחר, בנק דיסקונט סניף בית שמש 
 .029304425, אורן שפי מטל שחר ת"ז 0320805780ידי: דפנה סידס כהן מאשתאול ת"ז 

  : לאשר.הוחלט
  

 הקמת מטה מאבק. –דו"ח ועדת קרקעות  .7
 ההתיישבות,הקרקעות, ובמסגרתה השתתפו בדיון בכירי ועדת התכנסה  10/5/15ביום ראשון   משה דדון:

השיח המקצועי נסוב באשר לסוגיות השונות שנמצאות על סדר היום מול רשות  מזכ"לי התנועות,
על מורכבותן וההשלכות הנגזרות  הסוגיות נדונו התקיים דיון ושיח מקצועי,  מקרקעי ישראל, 

  ות לפעולות שונות לשם השגת פתרונות. במגזר היישובי והקיבוצי, והוצעו רעיונ
  

  הנושאים שנדונו בועדת הקרקעות היו:
  

  הוצאת שומות
 הוצאות גבוהות באופן בלתי סביר בגין שימושים חורגים ושינויי ייעוד.
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  מגורונים במושבים
דמי שימוש מופקעים בעבור השימוש במגורונים במושבים, ומבוקש להשוות את  כיום דורש רמ"י

 .5%המושבים לקיבוצים כך שדמי המימוש לא יעלו על 

  
  דרישות תשלום רטרואקטיביות

 4לא ניתן לחייב בתשלום רטרואקטיבי בעניין שימושים חורגים מעל  1265על פי החלטת מינהל 
ורשת תשלום בעניין שימושים חורגים באופן רטרואקטיבי שנים, ואולם רשות מקרקעי ישראל ד

 שנים לאחור. 7אף מעל 

  
  הסדרת שימושים חורגים תוך שיתוף פעולה עם רשות מקרקעי ישראל

כיום רמ"י נוקטת בהליכים משפטיים (תביעות של מיליוני שקלים) כנגד תושבי המועצה וכנגד 
ם המועצה לצורך הסדרת השימושים החורגים האגודות הציפייה מרמ"י כי תפעל בשיתוף פעולה ע

אל מול התושבים, במתן לוח זמנים להסדרה ו/או הסרת השימושים החורגים זאת טרם נקיטת 
  הליכים משפטיים אשר הינו צעד דרסטי וקיצוני.

בעניין זה יצוין כי כבר כיום מקדמת המועצה מכשירים תכנוניים אשר תפקידם בין היתר להכשיר 
וכן תכנית אב ₪, מיליון  7את שימושים החורגים במושבים דוגמת קידום תב"ע בעלות של 

  לתיירות כיוצא בזה.
  

  פלישה לקו כחול
 א במושב אורהרמ"י מקדמת תוכניות אשר חורגים מן הקו הכחול של המועצה לדוגמ

  
  35תמ"א 

 הגדלת מס' יחידות דיור בישובים (מנגנון הקלה).

    
    לפנות ליו"ר רשות מקרקעי ישראל מר כחלון משה לבקשת פגישה דחופה. הוחלט:

  

 עדכוני תקציב. .8

 עדכון תקציב שכר תיירות נוער ותרבות 

         הוצאות

 תקציב חדש  עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 1,708 90 1,618 מזכירות –שכר  1613000/110

 637 137 500 פיצויים 1613000/320

 445 279- 724 מינהלה- שכר 1939000/110

 0 284- 284 מינהלה  -שכר  1939200/110

 1,685 45 1,640 מינהל תחבורה -שכר  1941000/110

 5,045 253 4,792 נהגים תחבורה -שכר  1941100/110

 125 125 0 72-698-52אוטובוס  1941034/730

 0 170- 170 נהגים דרך חברה לפיתוח 1941000/750

 867 153 714 לשכה משפטית -שכר  1617000/110

 333 50 283 תובע –הוצ' משפטיות  1617000/752

 517 254 263 תברואה- שכר 1746000/110

 0 213- 213 שיפור פני הכפר- שכר 1711000/110

 906 15 891 תברואה- שכר 1712310/110

 354 21 333 מפקחים –שכר  1712320/110

 235 8 227 רישוי עסקים -שכר  1781000/110

 635 98 537 חשמל –שכר  1743000/110

 1,007 98 909 משכורות ביטחון 1721000/110

 1,625 363 1,262 ועדה –משכורות  1731000/110

 165 135- 300 עב' קבלניות 1731000753

 806 213- 1,019 פיתוח –שכר  1741000/110

 210 90 120 רפרנט- עבודות קבלניות 1741000/750

 452 211 241 שכר תחזוקת מוסדות חינוך 1812200/111

 498 38 460 שכר תיירות 1791000/110

 199 199 0 שכר בטיחות 1725000/110

 859 267 592 תרבות- שכר 1821000/110



  5עמוד   20/5/15פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

 323 323 0 אולם תרבות -שכר  1826400/110

 218 252- 470 עבו' קבלניות- הפעלת היכל התרבות 1826400/750

 57 75- 132 רפרנט אולם מופעים -עבודות קבלניות  1826400/755

 502 2 500 נוער –שכר  1828300/110

 74 73- 147 תנועת המושבים- עבודות קבלניות 1828300/750

 50 50- 100 איגוד המושבים- קבלניותעבודות  1828300/753

 27 81- 108 שכר רכז- עבודות קבלניות 1828300/754

 346 75 271 ספריה- שכר 1823000/110

 1,682 113 1,569 מינהל חינוך -שכר  1811000/110

 293 100 193 הר טוב -שכר  1813205/110

 342 100 242 אלון –שכר  1813207/110

 14,206 90 14,116 שכר –פנסיונרים  1991700/310

 125 125 0 סיפריה ניידת- שכר 1823100/110

 41 41 0 אחזקת רכב ושונות 1823100/530

 24 24 0 ספרי מפתח- עבודות קבלניות 1823100/750

 15 15 0 שונות –ספרייה ניידת  1823100/780

 100 100 0 נוער –פרוייקט קיץ  1828200/750

 128 78 50 פרסום ארועים- עבודות קבלניות 1771000/754

 100 100 0 תיירות פעולות כנסים סיורים וארוח 1771001/755

 30 30 0 העשרה מקצועית 1771001/756

 65 65 0 פורומים תיירותיים 1771001/757

 0 20- 20 צלילים בהר 1771000/758

 154 19 135 רפרנטית- עבודות קבלניות תיירות 1771001/750

 1,650 1,500 150 הסכם פשרה בית שמש 1994000/981

 1,230 414 816 השתת. במוסדות 1796000/810

 12,475 1,434- 13,909 הסעות חינוך מיוחד 1817810/750

 17,236 2,550- 19,786 הסעות חינוך רגיל 1817800/750

 70,806 0 70,806 סה"כ הוצאות  
  

 עדכון תקציב חברה ונוער

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 120 20- 140 הוצ' אחרות פעולות ספורט 1829300/780

 70 20 50 עבודות קבלניות מנהל אגף 1822100/750

 18 22- 40 +50ארועים אזורים  1822100/754

 62 22 40 הסעות תרבות תורנית 1827000/710

 270 0 270 סה"כ הוצאות  
  

  תקציב חינוך עדכון

     הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 1,699- 250- 1,449- סייעות חוק שילוב 1313301/920

 1,699- 250- 1,449-  סה"כ הכנסות  

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 394 250 144 שרותי חוץ- סייעות חוק שילוב 1813301/760

 394 250 144 סה"כ הוצאות  
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 עדכון תקציב להקות אתניות

     הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 16- 16- 0 להקות אתניות-הכנסות שונות 1326400/424

 16- 16- 0  סה"כ הכנסות

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 10 4 6 להקות אתניות- תלבושות וציוד 1826000/930

 10 10 0 להקות אתניות- הסעות 1826000/710

 2 2 0 להקות אתניות- שונות וכיבודים 1826000/780

 22 16 6 סה"כ הוצאות  
  

  עדכון תקציב מיחשוב

     הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

1313200/740 
השתת' מפעל הפיס מיחשוב מוסדות 

 80- 80- 0 חינוך

 80- 80- 0  סה"כ הכנסות

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 466 50- 516 מיחשוב מוסדות חינוך 1813200/755

 380 50 330 הוצאות מיחשוב עוזר מנמר 1615000/752

 80 80 0 מיחשוב מוסדות חינוך 1813200/758

 926 80 846 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב רווחה

     הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 65- 50- 15- הסעות לאוטיסטים 1345112/930

 65- 50- 15-  סה"כ הכנסות

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 87 67 20 הסעות לאוטיסטים 1845112/840

 493 17- 510 מועדוני ותיקים 1844503/782

 87 50 20 סה"כ הוצאות  
  

 עדכון תקציב כללי

     הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 0 9,700 9,700- החזר ועדים מקומיים-ארנונה 1115000/100

 9,700- 9,700- 0 החזר ועדים מקומיים-ארנונה 1111000/110

 0 120 120- מענק ישוב גדול מ. הפנים 1191000/912

 120- 120- 0 מענק ישוב גדול מ. הפנים 1192000/912

 0 200 200- מענק למימון הפרשי שכר 1599900/950

 200- 200- 0 מענק למימון הפרשי שכר 1599900/910

 10,020- 0 10,020-  סה"כ הכנסות

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 0 2300- 2300 רזרבה למימון פעולות שונות 1995000/982

 2300 2300 0 רזרבה למימון פעולות שונות 1994000/982

 2,300 0 2,300 סה"כ הוצאות  
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 עדכון תקציב בדק בית

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 0 20- 20 אמנת פנים 1613111752

 0 100- 100 יוזמות בקהילה- עבודות קבלניות 1618000750

 1,200 200- 1,400 פינוי גזם- עובדות קבלניות 1712300755

 200 100- 300 חומרים 1743000720

 50 50- 100 שונות- עבודות קבלניות 1743000780

 1,300 200- 1,500  תכנון 1731000757

 5 5- 10 שונות 1748000781

 20 10- 30  בתי כנסת 1857000424

 10 10- 20 ציוד תשמישי קדושה מזוזות 1857000740

 80 20- 100 צוותי חירום 1842204780

 30 10- 40 הוצאות מרכז לילד 1843512780

 10 5- 15 הצטיידות- מועדוני וותיקים 1844503783

 1,900 400- 2,300 רזרבה לפעולות 1995000982

 30 70- 100 שכר- סופה נזקי 1994000110

 12,175 300- 12,475 הסעות חינוך מיוחד 1817810750

 16,736 500- 17,236 הסעות חינוך רגיל 1817800750

 4,000 2,000 2,000 בדק בית 1813200751

 37,746 0 37,746 סה"כ הוצאות
  

 פתיחת תבר"ים: .9
 

 עוז לתמורה - רטורנו 9.1

 תקציב מקור מימון

 79,000 החינוך משרד

 79,000 סה"כ

  
 הוחלט: לאשר.

 

  גן ילדים-תעוז 9.2

 תקציב מקור מימון

 708,532 בינוי-משרד החינוך

 26,000 הצטיידות -משרד החינוך

 734,532  סה"כ

     : לאשר.הוחלט 
 
 

 גן ילדים- עמינדב 9.3

 תקציב מקור מימון

 708,532 בינוי-החינוךמשרד 

 26,000 הצטיידות -משרד החינוך

 734,532  סה"כ
 הוחלט: לאשר.
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  גן ילדים-מסילת ציון 9.4

 תקציב מקור מימון

 708,532 בינוי-משרד החינוך

 26,000 הצטיידות -משרד החינוך

 734,532  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

 ופיקוח צור הדסהתכנון  9.5

 תקציב מקור מימון

 500,000 מילוות מבנקים

 500,000  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

 יישובים 9.6

 תקציב מקור מימון

 2,000,000 קרנות הרשות

 2,000,000  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

 2015בטיחות בדרכים  9.7

 תקציב מקור מימון

 45,500 משרד התחבורה

 19,500 קרנות הרשות

 65,000  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

 הצטיידות מוסדות חינוך 9.8

 תקציב מקור מימון

 1,000,000 מפעל הפיס

 1,000,000  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

 עדכון תב"רים:

  הר טוב מקיף על יסודי-4021תב"ר  9.9

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מימון מקור

 2,944,269 2,944,269 מפעל הפיס

 785,174 785,174 משרד החינוך

 2,738,450 2,738,450 קרנות הרשות

 1,937,994 1,937,994 מילוות מבנקים

 8,405,887 785,174 7,620,713  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

 



  9עמוד   20/5/15פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

 

 
 

 אורה בניית גן ילדים -4017 תב"ר 9.10

 תקציב מעודכן  עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 1,079,590 322,117 757,473 משרד החינוך

 1,281,502 1,281,502 קרנות הרשות

 54,625 54,625 מילוות מבנקים

 2,415,717 322,117 2,093,600  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

 על יסודי צור הדסה מעבדות -4022 תב"ר 9.11

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 5,705,016 5,705,016 מפעל הפיס

 500,000 500,000 קרנות הרשות

 6,205,016 500,000 5,705,016  סה"כ
 הוחלט: לאשר

 

 גן ילדים אשתאול -4078תב"ר  9.12

 תקציב מעודכן תקציבעדכון  תקציב מקור מימון

 781,611 781,611 משרד החינוך

 781,611 781,611 קרנות הרשות

 1,563,222 781,611 781,611  סה"כ
 הוחלט: לאשר

 

 גן ילדים עין ראפה -4077תב"ר  9.13

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב  מקור מימון

 1,438,444 1,438,444 משרד החינוך

 1,160,000 1,160,000 הרשות קרנות

 2,598,444 1,160,000 1,438,444  סה"כ
 הוחלט: לאשר

 

 ביוב שואבה -3967תב"ר  9.14

 תקציב מעודכן עדכון תקציב  תקציב מקור מימון

 1,640,000 1,640,000 מילוות

 360,000 760,000- 1,120,000 ביוב-קרנות הרשות

 2,000,000 760,000- 2,760,000  סה"כ
  לאשר. הוחלט:    

 

 ביוב בקוע -3849תב"ר  9.15

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 2,410,000 400,000 2,010,000 קרנות הרשות

 7,360,000 7,360,000 מילוות מבנקים

 9,770,000 400,000 9,370,000  סה"כ

 

 

 הוחלט: לאשר
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 בי"ס אלון סובה להסעת תלמידים -4084 תב"ר 9.16

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 853,331 853,331 משרד התחבורה

 413,333 200,000 213,333 קרנות הרשות

 1,266,664 200,000 1,066,664  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

 צור הדסה מרכז קהילתי ב-4081תב"ר  9.17

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מימוןמקור 

 3,500,000 500,000- 4,000,000 מילוות מבנקים

 3,500,000 500,000- 4,000,000  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

 מיגון מרכז יום -4160תב"ר  9.18

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 360,774 180,387 180,387 משרד הרווחה

 154,618 77,309 77,309 קרנות הרשות

 515,392 257,696 257,696  סה"כ
 הוחלט: לאשר

 

  בינוי בי"ס הסנסן -4161תב"ר  9.19

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 9,564,362 4,700,000 4,864,362 משרד החינוך

 9,564,362 4,700,000 4,864,362  סה"כ

 הוחלט: לאשר.

  
מפעל לכל פרויקט אשר ימומן על ידי  2015אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנת  .10

 הפיס יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון נפרד.
  

  : לאשר.הוחלט
  

 2015אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  .11

     סך התקציב   הישוב מס'  

      2.42והיתר  12.33מר' ראשונים  100 1,463 גבעת יערים 1

     13.17 576  אשתאול 2

     7.46 416 ישעי 3

     12.27 365 נחשון 4

     11.81 11,616 צור הדסה 5

     11.80 847 שואבה 6
  

  : לאשר.הוחלט
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 תבר"ים לסגירה: .12

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

 תב"ר הסתיים 0 140,000 140,000 150,000 נווה שלום תאורה סולרית 3992

 0 0 0 250,000 הסדרת נחל ישעי ועיבוד 3943
תב"ר לא יצא 

 לפועל

 תב"ר הסתיים 0 210,349 210,349 390,000 מטע מגרש כדורסל 4033

 הסתיים תב"ר 0 7,091,251 7,091,251 7,091,251 חיבור קו ביוב נווה אילן 3763

3794 
ע.ראפה+ע.נקובה הרחבת 

 תב"ר הסתיים 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 גשר

 תב"ר הסתיים 0 356,055 356,055 364,000 בית כנסת נתיב הל"ה 9031

 0 0 0 0 תכנית לאשכול עדולם 3833

תקציב התב"ר 
הועבר לתב"ר 

3866 

   0 9,297,655 9,297,655 9,745,251    סה"כ

 

  אישור דוחות כספיים של הישובים: .13

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

 - עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 - עודף/גרעון

 מצטבר

 37 8 287 295 מידד הלוי 31/12/2013 עין רפא 1

 23- 38 236 274 גוטשל עפר 31/12/2013 גפן 2

 0 0 311 311 ברית פיקוח 31/12/2014 הראל 3

 49 34 1404 1438 יעקב זיו 31/12/2014 צובה 4

   0 328 328 אלי בירנבוים  31/12/2014 צרעה 5

   0 2452 2452 אלי בירנבוים  31/12/2014 רמת רחל 6
  : לאשר.הוחלט

  

 2016לשנת  אישור בקשות להעלאה חריגה בישובים הבאים .14
  

  הבקשה להעלאה  המס הקיים   הישוב
  למ"ר₪  16  למ"ר₪   7.15  נס הרים

  למ"ר₪  13  למ"ר₪  11.69  נטף
  למ"ר₪  11.43  למ"ר₪  10.02  תעוז

  למ"ר₪  11.43  למ"ר₪  9.69  מבוא ביתר
  למ"ר₪  11.43  למ"ר₪  9.20  אדרת
  : לאשר.הוחלט

  
 מצ"ב חו"ד משפטית, גזבר, מזכיר ותקנון. –תמיכה בבקשה להקמת תאגיד עירוני     .15

המועצה האזורית מטה יהודה מחליטה בזאת להקים תאגיד עירוני, במעמד חברה מליאת   :רענן אהרונסון
לתועלת הציבור (חלצ) אשר יפעל ללא מטרות רווח (מלכ"ר) ואשר יהיה בבעלות מלאה של 
המועצה, אשר יפעל בתחומי המועצה, בהתאם למטרות התקנון שהוצג למליאה, לשם קידום 

  אי עבור תושבי המועצה האזורית מטה יהודה. השירותים בתחומי החינוך, התרבות והפנ

המועצה ומזכיר  טית, גזברהמשפ צתבפני המליאה הונח תקנון החברה וכן חוות דעת של היוע
  תאגיד העירוני.ההמועצה הממליצים לאשר את הקמת 

כמו כן, מחליטה מליאת המועצה האזורית מטה יהודה לאשר את תקנון החברה כפי שהוצג 
  בפניה.
  לאשר פה אחד.: הוחלט

  
  19:00הישיבה ננעלה בשעה    
  

___________            ____________  
  משה דדון            רענן אהרונסון
  ראש המועצה            מזכיר המועצה


