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סדר היו":
הודעות יו"ר.
.1
דיווח פגישה ע" השר לאיכות הסביבה גלעד ארד ב.8.8.10 +
1.1
דיווח פעילות תרבות ונוער קי.2010 #
1.2
גבולות שיפוט בישוב – ועד מקומי )תיקו גבולות מוניציפליי"(.
1.3
שאילתא – גל כפרי – תשתיות מי" בישובי".
.2

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי 21.7.2010

.3

אישור פרוטוקולי" ישיבות ועדת משנה לתכנו ולבניה מתאריכי":
.25.7.2010 ,30.6.2010

נושא עיקרי לדיו :פתיחת שנת הלימודים תשע"א – דיווח.
.4

אישור מינוי וועדת בטחו וחירו" עי רפה :מוראד ברהו" ,בהג'ת ברהו" ,עלא
ברהו" ,עזא" ברהו" ,רבאח ברהו" ,כרי" ברהו" ,סאלח ברהו".

.5

אישור הקמת מרכז מחזור גז" בכפר אוריה.

.6

שדרת הנשיאי" – ארזה.

.7

תבר"י" לסגירה:

.8

תבר"י".

.9

אישור מליאה לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר

.10

אישור היטל מיסי" לשנת :2010

מס'
1

הישוב
גבעת יערים

2
3

נוה שלום
אבן ספיר

.11

אישור דוחות כספיי"

.12

עדכוני תקציב

סך התקציב
1,445,000
מעל  100מ"ר
2,719,250
635,000

מס ועד מקומי
מגורים למ"ר )*(
11.04
2.1
10
6.8

הרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשע"א
משה דדו:

היו" נפתחה שנת הלימודי" תשע"א ,אווירת חג במועצה ובישובייה,
וכמוב בקרב התלמידי" ,ההשקעה בחינו משמעותית ביותר ומניבה
תוצאות ,היינו ביקרנו במוסדות חינו וראינו שדרוג בהשקעות בתשתיות
מסיביות ,ומיזמי" פדגוגיי".
החינו בראש סדר העדיפות של המועצה וחברי המליאה ,אני מודה לחברי
המליאה על הגיבוי והתמיכה במיזמי החינו.
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.1
1.1
משה דדו:

הודעות יו"ר.
דיווח פגישה ע" השר לאיכות הסביבה גלעד ארד ב.8.8.10 +
נפגשתי ע" השר לאיכות הסביבה ונציגי הישובי" בנושא מאבק בפצלי
השמ ,הנושא מקבל תאוצה ברמה ארצית ,השר הבטיח לבדוק ללמוד
ולבחו לעומק את הסוגיה העלנו ג" נושא המטמנה בשדות מיכה,
שסגירתה גורמת לנו נזק של  2מש"ח בשנה ,המטמנה נמצאת במטה יהודה
בשדות מיכה ,כיו" מפני" לאתר רחוק תו כדי פיתוח התפיסה של
פעילות מיחזור ,ומטרתנו הפעלת המטמנה בשילוב קידו" פעילות
איזורית.

1 .2
פיני תור:

דיווח פעילות תרבות ונוער קי.2010 #
המועצה קיימה פעילות חסרת תקדי" ,בהיקפי" גדולי" במגוו ובאיכויות,
שמנו דגש על שיתו $ההורי" וקיימנו  5פעילויות משותפות לילדי"
והורי" ,קבלנו סיוע מאגפי המועצה ,השנה קלטנו גרעיני עודד מחנות
העולי" ,הנוער העובד והלומד ,כ 70 +חברי" ממטה יהודה יוצאי" לפרק
משימה מחו #למועצה ,ביוזמת ראש המועצה הוצאנו אוטובוסי" בימי
חמישי לעיר הגדולה ,היוזמה תרמה לשקט תעשייתי בקרב בני הנוער
בישובי" ומנע ונדליז" ,מס' המשתתפי" בקורסי" לצעירי" כ 400 +בני
נוער ,ה" מתקיימי" בפעולות הנוער ,כל קורס עולה  1,700החלוקה 1/3
מועצה  1/3ילד  1/3ישוב ,אני מודה לצוות האג.$
מחר מתקיי" אירוע לגילאי  + 50הכרטיסי" כבר אזלו ,נקיי" הרמת
כוסית ע" התושבי" לשנה החדשה .בהצלחה לכולנו.
יד חרי + $לאחר החגי" נזכה לראות מרכז חוגי" ראוי .ינתנו הסעות
בהתא" לצרכי" הנדרשי" ולמספר הנרשמי" מכל אזורי המועצה ליד
חרי.$

משה דדו:

בתרבות מתחוללת עשייה מבורכת ,של אוכלוסייה חדשה שצורכת תרבות,
זה הכרח ולא מותרות ,טל ב אור תושב גבעת ישעיהו ינהל את יד חרי, $
ויעבוד מול בתי הספר ,המטרה היא להוסי $נדב לבתי הספר בתחו"
האומנות והמוזיקה ,יד חרי $הוא יחודי ,וישנ" הקצבות לתרבות לפי
אזורי" ,מדובר בתהלי של בינוי קהילתי חדש.

1 .3
משה דדו:

גבולות שיפוט בישוב – ועד מקומי )תיקו גבולות מוניציפליי"(.
בחלק מישובי המועצה )כ 30 +ישובי"( אי קשר בי תחומי הישוב לקו
המוניציפאלי ,יש משמעות לטיפול ואחריות של הועד המקומי ,כאשר
הישוב לא נמצא בגבול השיפוט של הישוב ,המועצה יכולה להטיל
ארנונה .המועצה תפנה לועד המקומי והאגודה על מנת להכריז על
הישובי" כשטחי" מוניציפאליי".

גל כפרי:

שאילתא – גל כפרי – תשתיות מי" בישובי".
העלתי שאילתא למליאה ,מס' לא מבוטל של ישובי" שתשתית המי"
שלה" אינה תקינה ,ואנחנו נמצאי" בתקופה של חסכו במי" ,ולישובי"
אי את האפשרות לתת את התשלו" לשיפו #מערכת המי" ,אנחנו כמועצה
צריכי" להתייחס לתשתיות המי" ברצינות שלא יעלמו מי" ויחלחלו
באדמה.

משה דדו:

הנושא עלה בעיקר כאשר כפר אוריה רצו להשקיע את המיליו  2לתיקו
התשתיות בישוב ,אני הייתי רוצה להקי" צוות ע" גל ונימי לבדוק את
הנושא ולהביא לבדיקה ולדיו במליאה.
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מקסי" כה:

תשתיות המי" שייכות לאגודות ,המועצה הנהיגה בעבר ש30% +
השתתפות המועצה  70%הישוב ומשרד החקלאות ,תבר"י" הועברו
לישובי" על חשבו שיפור תשתית המי".

יגאל אבדר:

צרי להפריד את נושא תשתיות המי" מתקציב ההשקעות של הישובי",
ולהמשי במה שהיה בעבר  2/3השתתפות המועצה  1/3הישוב,

משה דדו:

הנושא מורכב ,אני רוצה לבדוק ולהביא נתוני" מדוייקי" ולהביא מסמ
מסודר למליאה ולמשרד החקלאות .אני מבקש להקי" את הצוות כדי
להכי את המסמ.

אלעמי אמיר :מציע לאמ #את המודל של רמת רזיאל ולהתייע #ע" דני מלכה מזכיר
הישוב.
הוחלט :להקי" צוות שיבדוק את נושא התשתיות ויביא ממצאי" לראש
המועצה ,ולאחר מכ לדיו במליאה ,חברי הועדה :גל כפרי ,נימי ,יהודה
ב אהרו ,דני מלכה ,זאב רפאל.
יגאל אבדר:

מזמי את חברי המליאה למופע  60שנה לישוב אורה שמתקיי" בתארי
 13.9.10אחר הצהריי" .נשלחו הזמנות לחברי".

משה דדו:

נושא חוק העזר לתשתיות יבדק בשנית ועל כ לא הובא לדיו במליאה
היו".

.2

משה דדו:
.3

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי 21.7.2010
ברק כ – #תיקו בנושא פצלי השמ .המליאה בקשה שהישובי" לא יחתמו
ע" חברת פצלי השמ ,בדיקת הנושא לאחר מת ההבהרות של חב' צנובר.
יובא בדיו למליאה לאחר סיו" הבדיקה של חב' צנובר.
הוחלט :לאשר.
אישור פרוטוקולי" ישיבות ועדת משנה לתכנו ולבניה מתאריכי":
.25.7.2010 ,30.6.2010
הוחלט :לאשר.

נושא עיקרי לדיו :פתיחת שנת הלימודים תשע"א – דיווח.
משה דדו:

היו" לאחר מסע ארו ,הצלחנו לחולל מציאות שלא הייתה כדוגמתה
במטה יהודה ,יו" של" שנפתח ללא תקלות ע" מערכת שעובדת ונותנת
מענה לכל פנייה ,מרמת הפדגוגיה ועד להסעות ,בזכות עבודה קשה של
צוות שעבד ללא לאות.
היו" נפתחו  3בתי ספר חדשי" .נפתח בית ספר חט"ב 3 ,כיתות ז' .מער
בינוי ובדק בית סגרנו את אזור הרישו" לצור הדסה ,בהחלטה מאוד קשה.
מערכות שלמות של סייעות וכח אד" ,התערבות ברמת תחומי עבודה של
בתי הספר ,ההורי" שותפי" ,עבודת צוות מדהימה .היו" כל עובדי
המועצה הסתובבו במוסדות החינו.

נימי יפה:

השנה הזו עברנו מס' פרויקטי" שחלק" הסתיימו בהיק $גדול ,בצור הדסה
גמרנו תוספת של  6כיתות לבית ספר הדסי"  +פינה לימודית  4.5מש"ח,
ג עי רפה ,בני מדעי" בהר טוב ,בית ספר עי רפה עי נקובה  18מש"ח,
בני מנהלה הר טוב יוצא למכרז ,בינוי וחינו לשנת  2010בהיק $אדיר
ובתו כ נכנס בדק הבית ,לאחר התייעצות ע" הישובי" ,עשינו סדר
עדיפויות ,טיפלנו בבתי ספר וב 40 +גני" 10 ,גני" יסתיימו בסוכות ,בנוס$
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בנינו בית ספר וג ילדי" זמני בנחושה 5 ,כיתות מ +א' עד ה' ,ואוטובוס
מאדרת ,פתחנו בעזרת הישוב בר גיורא ג ילדי" ובית ספר ממ"ד בבר
גיורא במבני הציבור ותוספת של מבני" יבילי" ,צור הדסה בית ספר חט"ב
יחד ע" המבנה היש שבו יש כיתת מחשבי" ,מעורבות ההורי" חשובה כל
זה נעשה בחודשיי" האחרוני" בבדק בית.
מודה לשרית עוזרי ומשה ליאו ,לשרית הנמרצת והפקחית ,ומשה ליאו
ע" ניסיו העבר ,וצוות המשרד בס הכל שילוב של ותק ניסיו ויכולת
אדירה ומודה לכול" ,תודה לראש המועצה ,על הרצו הרב המשימה
מולאה בשמחה ובגאווה רבה.
משה דדו:

יש לנו  4בתי ספר זמניי" 2 ,בצור הדסה 1 ,בנחושה 1 ,בבר גיורא ושנה
הבאה אנחנו אמורי" לגדול קבלנו הרשאות לתכנו ובשנה הבאה זה כבר
שלב א' בכל בתי הספר צרי להיות בנוי ,אנחנו נערכי" כבר לשנה הבאה,
כבר בינואר פברואר נגדיר את תב"ר בדק הבית לשנה הבאה.

יוסי משה:

מס' תקלות קטנות ,דבורי" ב 2 +בתי הספר ,היתה עבודה טובה לקראת
הכנת פתיחת שנת הלימודי" ,אג $שיפור פני הכפר מסייע לכל עבודות
הפיתוח ה בצביעת כיתות ,סובות ,מעקות בטיחות ,מילוי חול בארגזי
חול ,יש מוטיבציה וחשק של העובדי" ,האג $סייע לאבות הבית בבתי
הספר .היה עיכוב קל בנושא ארגזי החול ,בשני" קודמות היה יוצא מכרז
של מילוי אספקת חול בגני ילדי" ,שהיה עליו להחלי $את החול היש
בגני הילדי" ,היו לנו ויכוחי" ע" הקבל והעבודה לא נעשתה לשביעות
רצוננו ,יש צור להחלי $את כל החול ,השנה האג $החלי $את ארגזי
החול בישובי" ,כל צוות האג $סייע ,הוצאנו את כל החול היש ,יש מס'
גני ילדי" שטר" הוחל $בה" החול מחר כל עובדי האג $יתנו כת $ונסיי"
את המשימה .מילה טובה לגזבר שבניגוד לפעמי" קודמות עיגל פינות ונת
חופש פעולה תקציבית .שנה טובה.

שרונה בר נס :אני מבצעת מדיניות ,מינהל חינו מבצע מדיניות של מנהיג ,לאור מדיניות
זו מינהל החינו פועל ,אי אפשר להוביל מהל של מהפכה ללא גיבוי של
ראש מועצה שנות רוח גבית לאור כל הדר.
לפתיחת שנת הלימודי" תשע"א הוקצו משאבי" רבי" להקמת מוסדות
חינו ולשיפור התשתיות במבני החינו וה בשדרוג מערכת החינו עצמה,
בכל הקשור לתכני" פדגוגיי" ולתוכנית העשרה.
במסגרת ההכנות לקראת פתיחת שנת הלימודי" תשע"א הוקמה חטיבת
הביניי" בעי רפה ובעי נקובה ) ז' עד ט'( הוק" תיכו צומח בצור הדסה
הוק" בית ספר יסודי ממלכתי דתי בישובי המזלג והוק" ג" בית ספר
יסודי ממלכתי דתי בנחושה .בנוס $נפתחו גני" חדשי" בבית נקופה בבית
זית בכפר אוריה בנחושה בבר גיורא ובנס הרי".
כאמור ,לצד ההשקעה בתשתיות מערכת החינו  ,ביצעה המועצה
באמצעות מינהל החינו שורה ארוכה ומגוונת של פעילויות במטרה
לשדרג ולשפר את המערכת ,ע" דגש על שאיפה למצוינות.
בי אות הפעולות שבוצעו במערכת לגיל הר נית למנות את תוכניות
המעברי" +מהמעו לג ומהג לבית הספר ,תוספת כוח אד" )סייעות( בגני
הילדי" ,הכנסת תוכניות ההעשרה במסגרת קר קרב ,הקמת פורו" גיל
הר ,שדרוג סל התרבות המקנה יותר הצגות ,קונצרטי" ופעילויות אחרות
בתחו" התרבות ,תוכניות ההעצמה לסייעות גני הילדי" ,תוכנית קיימות
ותוכנית הגני" הירוקי" ועוד.
לכ יש להוסי $את מגוו הפעילויות שעשתה המועצה בכל הקשור
לשדרוג מערכת החינו בבתי הספר בי הפעולות נית למנות את העלאת
הישגי הבגרות בבית הספר הר טוב ובבית הספר עי כר" ,תקצוב פתיחת
הכיתות הקטנות )יחסית( הנותנות מענה פדגוגי איכותי ,הקמת והפעלת
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6
פורו" מנהלי בתי ספר ,ליווי וייעו #ארגוני לבתי הספר ,יוזמות ופרויקטי"
ייחודיי" בבתי הספר.
מתגבשת תוכנית אסטרטגית למערכת החינו במועצה ,אשר אמורה לתת
מענה לצרכי המערכת מחד גיסא ושל התלמידי" מאיד גיסא ,תו
התחשבות בשינויי" שחלו במרחב בשני" האחרונות ,ומתו התחשבות
בתחזית השינויי" שאמורי" לחול בעתיד .תתמקד בפעילות המועצה
האזורית ,באמצעות מינהל החינו ,בארבעה מישורי" עיקריי" :הקמה
ופתיחת גני ילדי" חדשי" ,הצטיידות ,בינוי וליווי פדגוגי ,הקמת ופתיחת
בתי ספר חדשי" ,הכנסת כיתות חכמות לבתי הספר ,פיצולי כיתות
למיטוב ההוראה והלמידה.
המועצה משדרגת את מערכת החינו בי הפעילות נית למנות את פתיחת
כיתות המצוינות בבתי הספר בעי כר" )כיתות מופת( הר טוב )מגמת
פיזיקה( ובחבל עדול" +תוכנית "מוכשרי"" הכנסת חינו אישי ,וג" שילוב
שני מחנכי" לשכבות ז' בבתי הספר התיכוניי" הר טוב ועי כר" ,הפעלת
בתי ספר מנגני" +בבית הספר אלו ,בית הספר השחר ,בית הספר אב
העזר ,הפעלת תוכנית קיימות ככלי לדיאלוג ערכי בכל בתי הספר,
הפעלת תוכנית "סמל" בעי רפה עי נקובה ,סל תרבות והעשרה אומנויות
ומוזיקלית ופעילויות העשרה והרחבת אופקי" במסגרת תוכנית קר קרב.
משה דדו:

החלטנו שתחו" החינו יהיה תחו" שהתושבי" יתנו בו אמו ,נעשו
מהלכי" לא פשוטי" ,השתתפתי בלא מעט מפגשי" ,אני מסופק שאי
בריחה ממערכת החינו של מטה יהודה ,בצור הדסה קבלנו החלטה שלא
מאשרי" יציאה של תלמידי" החוצה.
אנחנו מלווי" ומשקיעי" ,קלטנו סייעות ,אבות בית ,מזכירות ,ומנהלי",
הפכנו להיות משמעותיי" בתו מערכת החינו ,מי שבה אלינו נות את
החינו שאנחנו רוצי" ,אנחנו מובילי" חינו ערכי חינו למצויינות ,חינו
שלהורה יש כתובת ,כל מנהל שנבחר יודע שהוא כפו $לראש מינהל
חינו ,אנחנו יוצאי" בסקירה באמצעות עיתו בקיצור בנושא חינו.

שרונה בר נס :מציגה את ביצוע התקציב מינואר עד יוני שנראה את העשייה המשמעתית
שהקפדנו לא לחרוג מהתקציב ,יש לנו סייעות נוספות בגני" גדולי",
משרד החינו אשר לנו כאשר יש מספר רב של תלמידי" ,סיוע של משרד
החינו וסייעת חינוכית של המועצה בגני הילדי".
מקסי" כה:

יש מאות תלמידי" בחינו הדתי שאי לו מענה.

שרונה בר נס :המטרה שלנו היא לתת מענה לממ"ד ,ה" לומדי" ב 70 +בתי ספר ע" הקמה
של בתי ספר איכותיי" במטה יהודה ה" ישארו בבית ,במסגרת התוכנית
האסטרטגית אנו חושבי" על מהל של הקמת אולפנה ומענה לאוכלוסייה
הדתית.
מקסי" כה:

אנחנו שולחי" למוסדות חינו בירושלי" ואנו נזרקי" מבית ספר לבית ספר
אני רוצה שראש המועצה ית מענה רוצי" ללמוד במטה יהודה ולא מחוצה
לה .אני רוצה שלילדי" שלנו יהיה את הכלי" שבתי הספר מקבלי".

משה דדו:

החינו הדתי זו סוגייה מורכבת תבואו ותהיו שותפי" בעשייה של
התוכנית האסטרטגית.
הגעתי להסכ" שצפית יקלוט  4ישובי" ,עכשיו הוא קולט אות" ומבקש
תשלו" מיוחד ,אנחנו חייבי" לפתח מערכות איכותיות ברות תחרות ,על
מנת לייצר מערכת חינו טובה ,בתפיסת בית ספר תיכו צומח כאשר יש 5
בתי ספר ממ"ד טובי" אפשר לפתח אולפנה וישיבה למגזר הדתי ,חייבי"
להציג אלטרנטיבה טובה ביותר למגזר הדתי ,מטה יהודה תעזוב את
משכנה בטווח של מס' שני" ובית ספר אב העזר יהיה קרית חינו דתי
לכל ישובי המועצה,
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גל כפרי:
עזרי צדוק:

7
הציבור לא מכיר את העשייה ,צרי להוציא פליירי" קטני" בכמה שורות
לתושבי".
אני מבי את המחשבות בנוגע לחינו הדתי ,זה נכו שזה מורכב בגלל
הפיצול האידיאולוגי של החינו הדתי בסופו של דבר א" רוצי" שיקו"
ויצליח הנושא אפשר על ידי כ שבתי הספר הממ"ד שלנו ישארו בתו
המערכת של המועצה ע" חינו כפי שהוא רוצה,

שרונה בר נס :אנחנו קשובי" לאוכלוסייה שאיתה אנו עובדי" ,ובמסגרת התוכנית
האסטרטגית הקמת בתי הספר נבעו מתו השיחות בתוכנית ,בוגרינו יוכלו
להגיע לאולפנות וישיבות ,ברמה הדתית הגבוה הנדרשת.
רמי גבאי:

לא ראיתי התייחסות לחינו המיוחד.

שרונה בר נס :יש לנו  500תלמידי חינו מיוחד ,יש לנו כיתות לחנו מיוחד בכל בית ספר
שלנו וגני ילדי" ,במסגרת התוכנית האסטרטגית מתקיי" דיו משמעותי
בנושא החינו המיוחד ,ונדו בכובד ראש כדי לתת מענה הכי טוב
לתלמידי" שלנו.
משה דדו:

תודה לעובדי החינו עובדי הפיתוח וכל העובדי" והמסייעי" במלאכה.

בובי יהושע :מבקש להעביר בש" חברי המליאה תודה רבה לעובדי המועצה ,אתה זוכה
לתשובות היו" מעובדי המועצה ,יש תגובות בכל שעה ,יש היו" לעובדי"
את הכלי" לעבוד ,זה אות" עובדי" שרואי" את התוצאות היו" במועצה
כי $לשת $פעולה ושימשיכו כ.
אברה" ג'מו :שנת הלימודי" נפתחה ,ע" היערכות רבה ומגיע לשרונה תודה רבה.
.4

אישור מינוי וועדת בטחו וחירו" עי רפה :מוראד ברהו" ,בהג'ת ברהו",
עלא ברהו" ,עזא" ברהו" ,רבאח ברהו" ,כרי" ברהו" ,סאלח ברהו".
הוחלט :לאשר.

.5
יוסי משה:

אישור הקמת מרכז מחזור גז" בכפר אוריה.
היתה החלטה לטפל בגז" על ידי המועצה ,רכשנו משאית גז" ,אנחנו
רוצי" להקי" בתחו" המועצה  4מוקדי" לריסוק הגז" הראשו בכפר
אוריה על קרקע חקלאית ,אושר בועדה המקומית ומשרד החקלאות מבקש
את אישור המליאה ,הגשנו תוכניות.
הוחלט :לאשר.

.6
משה דדו:

שדרת הנשיאי" – ארזה.
שדרת הנשיאי" במתח" ארזה נמצאת במצב מוזנח מזה שני" ארוכות.
מדובר במתח" המיועד לשימור ,יזמי התוכנית לא קידמו את שימורו במש
שני" ארוכות.

חגית ישראל :בחודש נובמבר נשיא המדינה מתעתד להגיע לנטוע ע #בשדרה ,המצויה
כיו" במצב של הזנחה קשה וקיי" חשש ממשי להרס שלו .השדרה הרוסה
ולא מטופלת ,האתר סגור בגדרות ,אנחנו נרי" את הפרוייקט .יש סיוע של
שימור אתרי" ,בית הנשיא צרי לעזור מבחינה תקציבית .התקיימו מספר
ישיבות ע" יז" התוכנית  ,הכשרת הישוב ,על מנת שיקדמו את פעולות
השימור  ,א הדבר לא נעשה.
בהגת ברהו" :מוכ להיות שות $לנושא.
ראוב צמח:

השדרה נמצאת בגבול של ישוב ,הישוב לא יודע על כ דבר ,הישוב ישמח
לסייע.
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משה דדו:

8
צודק,מבקש לזמ את הישוב ולשת $בעשייה את נציג המליאה וחברי
הועד.
החלטה :על פי סעי) 14 $א( לתוספת הרביעית לחוק התכנו והבניה
רשאית הרשות המקומית לדרוש מ הבעלי" לבצע את עבודות התחזוקה
וא" הוא לא עושה כ לבצע את העבודות החיוניות למניעת הריסת האתר.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר לועדה המקומית ומהנדסת המועצה
לנקוט בפעולות על פי הסעי $האמור.

.7
מס'

מס'
תב"ר

1

3687

2

3788

3

3789

4

3790

5

3792

6

3740

7

3743

8

3745

9

3775

10

3776

11

3628

12

3629

13

3587

14

3769

15

3714

16

3713

17

3704

רשימת תבר"י" לסגירה:
שם תב"ר
תכנית אב
ומתאר הראל
נחם הפקת
שמנים
ארומטיים
מערות עדולם
שבילי אופניים
מחסיה-שבילי
אופניים
גבעת יערים-
תוכנית כפר
תיירות
צובה תוכנית
אב ומתאר
לישובים
שיקום רשת
מים נתיב
הל"ה
שיקום רשת
מים באורה
קורס שמנים
ארומטיים
קורס לקידום
מכירות
בניית כיתות
מקיף הר טוב
2007
בניית כיתות
מקיף הר טוב
2008
מועדון נוער עין
ראפה
רענון רכב
קב"ט
קרית ענבים
תאורת כביש
גישה
גבעת יערים-
תאורת כביש
גישה
טל שחר שיקום
כבישים
סה"כ

תקציב

הוצאות

הכנסות

גרעון/עודף

250,000

0

0

0

100,000

0

0

0

80,000

0

0

0

80,000

0

0

0

100,000

0

0

0

250,000

77,457

77,457

0

2,000,000

0

0

0

1,755,000

0

0

0

100,000

0

0

0

66,000

0

0

0

2,722,927

2,722,927

2,722,927

0

תבר נוצל במלואו

4,084,392

4,084,392

4,084,392

0

תבר נוצל במלואו

83,000

83,000

83,000

0

תבר נוצל במלואו

100,000

100,000

100,000

0

תבר נוצל במלואו

94,900

94,899

94,899

0

תבר נוצל במלואו

250,142

250,142

250,142

0

תבר נוצל במלואו

200,000
12,316,361

199,127
7,611,945

199,127
7,611,945

0
0

תבר נוצל במלואו

הוחלט :לאשר.
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הערות
התחייבות מ.
החקלאות בוטלה
התחייבות מ.
החקלאות בוטלה
התחייבות מ.
החקלאות בוטלה
התחייבות מ.
החקלאות בוטלה
התחייבות מ.
החקלאות בוטלה
יתרת התחייבות מ.
החקלאות בוטלה
לא יבוצע דרך התבר
הנ"ל-לסגירה
בתאום עם נימי
לא יבוצע דרך התבר
הנ"ל-לסגירה
בתאום עם נימי
לסגירה בתאום עם
נימי
לסגירה בתאום עם
נימי

9
.8
8.1

תבר"י":
עדכו ש" תב"ר  3597אחזקת גינו בגני ילדי" לאחזקה וגינו בגני ילדי"
ובמוסדות חינו
הוחלט :לאשר.

8.2

הגדלת תב"ר  3840בס  133אש"ח עבור:
פסטיבל היי –  50אש"ח משרד החקלאות 55 ,אש"ח מש.התיירות .קורס
קואפרטיבי" –  28אש"ח משרד החקלאות.
הוחלט :לאשר.

8.3

תב"ר פירוק והחלפת אסבסט בגני ילדי" משרד החינו .2 416,000
הוחלט :לאשר.

8.4

תב"ר תכנית לכפר תיירות בצפרירי" :השתתפות בעלי"  ,2 80,000מש.
החקלאות  2 120,000ס"ה .2 200,000
הוחלט :לאשר.

8.5

תב"ר יריד איכות הסביבה בצור הדסה –  2 100,000משרד לאיכות
הסביבה  ,2 50,000השתתפות בעלי" – ועד מקומי צור הדסה ,2 25,000
קרנות רשות .2 25,000
הוחלט :לאשר.

8.6

תב"ר תוכנית אזורית כוללת אשכול עדול" –  800,00אש"ח ,המימו300 :
אש"ח משרד החקלאות 500 ,אש"ח קרנות רשות.
הוחלט :לאשר.

8.7

תב"ר תוכנית ישובית עבור מושב טל שחר –  156אש"ח מש .החקלאות,
 104אש"ח השתתפות מושב טל שחר.
הוחלט :לאשר.

8.8

תב"ר שיפו #אנדרטת הל"ה  170אש"ח – משרד הבטחו.
הוחלט :לאשר.

.9

אישור מליאה לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר.
ביה"ס תיכו צור הדסה +בצור הדסה ,פרטי הבנק :פועלי" סני $מבשרת ציו.
מורשה חתימה :חזי שגב מס' ת.ז 055613798 .מנהל בי"ס.
מורשה חתימה :סיו שמואל מס' ת.ז 065677759 .מזכירת בי"ס.

הוחלט :לאשר.
ביה"ס "לביא" ממ"ד צור בבר גיורא .פרטי הבנק :דיסקונט סני $ביג בית שמש.
מורשה חתימה:רוית גדנק מס' ת.ז 05914501 .מנהלת בי"ס.
מורשה חתימה:אתי ברששת מס' ת.ז 059022905.מזכירת בי"ס.

הוחלט :לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתארי 1.9.10
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ביה"ס ממ"ד נחושה +בנחושה .פרטי הבנק :דיסקונט סני $ביג בית שמש.
מורשי חתימה :שרה דמסקי מס' ת.ז 22449201 .מנהלת בי"ס.
מורשי חתימה :ענת חיו מס' ת.ז 059787572 .מזכירת ביה"ס.

הוחלט :לאשר.
ביה"ס השחר ח +הורי" פרטי הבנק :דיסקונט סני $ביג בית שמש
 56208663מנהלת בי"ס
מורשי חתימה:רינה רביד מס' ת.ז56208663 .
מורשי חתימה:אור שפי מס' ת.ז 029304425 .יו"ר הנהגת הורי".

הוחלט :לאשר.
ביה"ס היסודי הר+טוב פרטי הבנק :פועלי" סני 692 $בית שמש
מורשי חתימה :חוה מגדל ת.ז 058367954 .מנהלת בי"ס
מורשי חתימה :מאיה אליהו ת.ז 032277675 .מזכירת בי"ס.

הוחלט :לאשר.
.10

משה דדו:

אישור היטל מיסי" לשנת :2010

מס'
1

הישוב
גבעת יערים

2
3

נוה שלום
אבן ספיר

מס ועד מקומי
מגורים למ"ר )*(
11.04
2.1
10
6.8

סך התקציב
1,445,000
מעל  100מ"ר
2,719,250
635,000

תקציב גבעת יערי" יורד מסדר היו" ,הישוב היחיד שמקבל החזר ארנונה
 20%ולא  15%כמו שאר הישובי" ,בבית משפט נקבע שאנו חייבי" להחזיר
.20%
הישוב היה צרי להחזיר לתושבי" בגי גביית יתר ,נגרמו נזקי" לישוב
הועד היה צרי להחזיר כספי" ,בקשתי למצוא דר לפיצוי הישוב ,מר
זכריה אבידר בקש להגיע למליאה היו" ,בגלל רגישות הנושא שלא יהיה
ישוב חריג בקשתי להביא להחלטת מליאה לאחר כתיבת מכתב ולהחזיר
את גבעת יערי" לחיק המועצה ,זוהי סוגייה קשה ולא הוגנת ,שכל
הישובי" יהיו שווי" ,מסתכ" ב 80 +אש"ח בשנה.

יהודה ב אהרו :אני הייתי שות $בעבר ,נכו שאנחנו שוני" מכל ישוב ,כי היתה החלטה
של המועצה בגיבוי של המח' המשפטית של המועצה ,ועלתה טענה ש+
 20%זה חלק מהמס ,אני רוצה שמהיו" לא נגבה יותר מישוב אחר ,הישוב
של" כספי" רבי" על הוצאות של בתי משפט .מבקש להזמי את זכריה
למליאה הבאה ,שיביא את דבריו בפני המליאה.
משה דדו:

החלטנו להשקיע בתשתיות והשקעות בישובי" ,אני רוצה לפתור את
הבעיה הערכית בפני הציבור.

יגאל אבדר:

מי נהנה מה? 5% +

משה דדו:

התושבי" נהנו ,ושלמו פחות ארנונה למועצה.
הוחלט :היטל המיסי" והתקציב של גבעת יערי" ירד מסדר היו".
אושרו תקציבי" והיטלי מיסי" של הישובי" נוה שלו" ואב ספיר.
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אישור דוחות כספיי":

הכנסות

הוצאות

עודף/גרעון-
לשנה
המבוקרת

עודף/גרעון-
מצטבר

1

ברית
אשתאול  31.12.2009פיקוח

528,000.00

395,000.00

133,000.00

-145,000.00

2

כפר
אוריה

3

נוה
מיכאל

שם
הישוב

דו"ח ליום

מבוקר
ע"י

ברית
 31.12.2009פיקוח

295,000.00

285,000.00

10,000.00

-202,000.00

ברית
 31.12.2009פיקוח

143,502.00

184,111.00

-40,609.00

-387,470.00

193,000.00

233,000.00

-40,000.00

-40,000.00

677,866.00

716,247.00

-38,381.00

203,040.00

4

עגו'ר
רמת
רזיאל

6

בית זית

ברית
 31.12.2009פיקוח
ברית
 31.12.2009פיקוח
עידו
איסק-
 31.12.2009רו"ח

257,100.00 3,803,290.00 4,060,390.00

7

נטף

רוחמה
סלמן-
 31.12.2009רו"ח

949,072.00

992,738.00

-43,666.00

-131,494.00

8

מחסיה

31.12.2009

184,098.00

301,532.00

-117,434.00

-409,775.00

9

טל שחר

31.12.2009

954,000.00

735,000.00

219,000.00

140,000.00

5

 10אורה

31.12.2009

 11נוה אילן
גבעת
 12ישעיהו

31.12.2009

בית
 13מאיר
 14תעוז

31.12.2009

ברית
פיקוח
אלימלך-
בנימין
רו"ח
ברית
פיקוח
ברית
פיקוח
ברית
פיקוח

ברית
 31.12.2009פיקוח
ברית
 31.12.2009פיקוח

78,000.00 1,471,000.00 1,549,000.00

97,328.00

688,000.00

688,000.00

0.00

395,000.00

358,000.00

37,000.00

125,000.00

255,000.00

283,000.00

-28,000.00

-766,000.00

284,747.00

269,462.00

15,285.00

162,207.00
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תהליך
טיפול
בגרעון
מצטבר
תהליך
טיפול
בגרעון
מצטבר

248,000.00
0.00

הוחלט :לאשר.

הערות
תהליך
טיפול
בגרעון
מצטבר
תהליך
טיפול
בגרעון
מצטבר
תהליך
טיפול
בגרעון
מצטבר
תהליך
טיפול
בגרעון
מצטבר

תהליך
טיפול
בגרעון
מצטבר

12
.12

עדכוני תקציב:

עדכון תקציב הפעלת בתי ספר חדשים תשעא
שם הסעיף
מס' סעיף
בי"ס ממ"ד צור הדסה-השתת מת
 1313250/920החינוך
 1313250/420בי"ס ממ"ד צור הדסה-ביטוח תאונות
 1313250/491בי"ס ממ"ד צור הדסה-קרן קרב
 1313250/490בי"ס ממ"ד צור הדסה-סל תרבות

עדכון תקציב חדש

תקציב
-14
0
0

 1315610/930בי"ס על יסודי צור הדסה -השתת מ .החינוך -50
0
 1315610/420בי"ס על יסודי צור הדסה -עצמיות

0
-1
-3
-1

0
-3

-14
-1
-3

- 50
-3

1313252/920
1313252/420
1313252/491
1313252/490
1111000/100

בי"ס ממ"ד נחושה-השתת' מ .החינוך
בי"ס ממ"ד נחושה-ביטוח תלמידים
בי"ס ממ"ד נחושה-קרן קרב
בי"ס ממ"ד נחושה-סל תרבות
ארנונה
סה"כ הכנסות

-22
0
0
0
-70,922
-71,008

0
-1
-4
-1
-458
-472

-22
-1
-4
-1
-71,380
-71,479

1813250/750
1813250/110
1813250/810
1813250/420
1813250/441
1813250/811
1813250/812
1813250/780

בי"ס ממ"ד צור הדסה
בי"ס ממ"ד צור הדסה-שכר
בי"ס ממ"ד צור הדסה-הקצבות
בי"ס ממ"ד צור הדסה-תחזוקה
בי"ס ממ"ד צור הדסה-ביטוח תאונות אישיות
בי"ס ממ"ד צור הדסה-קרן קרב
בי"ס ממ"ד צור הדסה-סל תרבות
בי"ס ממ"ד צור הדסה-שונות

44
0
0

13
42
4
5
1
6
1
7

57
42
4
5
1
6
1
7

1815610/750
1815610/110
1815610/530
1815610/810
1815610/420
1815610/441
1815610/812
1815610/780

בי"ס על יסודי צור הדסה-הערכות והוצאות חד פעמיות 108
0
בי"ס על יסודי צור הדסה-שכר
בי"ס על יסודי צור הדסה -רכב
בי"ס על יסודי צור הדסה -הקצבות
בי"ס על יסודי צור הדסה -תחזוקה
בי"ס על יסודי צור הדסה -ביטוח תאונות אישיות
בי"ס על יסודי צור הדסה -סל תרבות
בי"ס על יסודי צור הדסה -שונות

-41
256
20
9
9
1
2
57

67
256
20
9
9
1
2
57

1813252/750
1813252/110
1813252/810
1813252/420

בי"ס ממ"ד נחושה
בי"ס ממ"ד נחושה-שכר
בי"ס ממ"ד נחושה-הקצבות
בי"ס ממ"ד נחושה-תחזוקה
בי"ס ממ"ד נחושה-ביטוח תאונות
אישיות
בי"ס ממ"ד נחושה-קרן קרב
בי"ס ממ"ד נחושה-סל תרבות
בי"ס ממ"ד נחושה-שונות
סה"כ הוצאות

0
43
7
7

67
43
7
7

1
9
2
11
472

1
9
2
11
691

1813252/441
1813252/811
1813252/812
1813252/780
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עדכון תקציב יד חריף
מס' סעיף
1825000/754
1825200/110
1825000/531
1825000/532

שם הסעיף
יועץ יד חריף-עבודות קבלניות
משכורות יד חריף
רכב ליסינג-מנהל יד לריף
רכב דלק ושונות-מנהל יד חריף
סה"כ הוצאות

תקציב
0
1,350
36
24
1,410

עדכון תקציב חדש
144 144
1,239 -111
17
-19
10
-14
1,410
0

עדכון תקציב שכר אגף פיתוח
שם הסעיף
מס' סעיף
 1613000/320מזכירות פיצויים
 1741000/110משכורות  -אגף פיתוח
סה"כ הוצאות

תקציב
500
550
1,050

עדכון תקציב חדש
418
-82
632
82
1,050
0

עדכון תקציב אופק תשע"א
שם הסעיף
מס' סעיף
 1191000/911מענק איזון כללי
סה"כ הכנסות
 1813250/110משכורות אופק
סה"כ הוצאות

תקציב
-29,738
-29,738
300
300

עדכון תקציב חדש
-29,769
-31
-29,769
-31
331
31
331
31

הוחלט :לאשר.

הרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשע"א
משה דדו:

מבר את חברי המליאה וצוות המועצה שתהיה זו השנה שאנו הכי רוצי"
שנצליח למצות את עצמנו בתפקידינו הציבוריי" ,שנצליח להיות ראויי"
להיות מנהיגי" של הדור הצעיר שפתח היו" את שנת הלימודי".

בהגת ברהו" :מאחל שנה טובה של הצלחה ובריאות.
משה דדו:

תזכורת  +בחודש אוקטובר יוצאת משלחת ברית ערי" תאומות לנומברכט
שבגרמניה ,הלינה בבתי" וכרטיס הנסיעה בעלות מלאה על חשבו הנוסע,
בחודש יוני יתקיי" יריד תיירות של גרמניה ,צרפת וישראל ,מתמקדי"
בפעילות של הנוער ,יש קבוצת נוצרי" בגרמניה שרוצי" להוציא נסיעה
לפולי 3 ,ימי" במטה יהודה לסדנאות הכנה לבני הנוער ,ולאחר מכ 3
בני הנוער של הארצות יסעו יחד לפולי,
הישיבה ננעלה בשעה 19:15
__________________

_________________

רענן אהרונסון

משה דדון

מזכיר המועצה

ראש המועצה
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