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א .1הודעות יו"ר
משה דדון :מאגרי מידע התחלנו בהקמת מאגר מידע מקיף במועצה ותכנון אסטרטגי הכלול,
כלים ומדדים מקרה של כל אגף מחלקה ובכל תפקיד ככלי מרכזי וניהול.
אמנת שרות – התחלנו בתהליך של בניית אמנת שרות שבה כל אגף מגדיר את
תפקידיו מטרותיו ,סוג השרות הניתן זמן תגובה ומענה במטרה שכל בית אב במטה
יהודה יקבל חוברת ברורה שמסבירה את השירותים שהמועצה מעמידה  ,העובדים
יצטרכו לעמוד בסטנדרטים גבוהים.
 3,500משפחות חדשות
יש לזכור שאנו לקראת גידול בהרחבות הישובים ,כ-
מצטרפות למועצה שמחייב הערכות בהתאם.
הסעות – שינויים וביטולים של קווים בהתאם ליכולת התקציב.
1.1
משה דדון :מח' התחבורה מכינה מערך היסעים לשנת תש"ע יהיו קוים מעט ארוכים ילדים
יצטרכו להמתין להסעה ,אנחנו נסייע בצורה של איסוף ופיזור אחד בלבד ,הכל
בהתאם ליכולת התקציבית שלנו.
במח' התחבורה ישנו איגום משאבים ,מינהל חינוך תחבורה והגזברות מתכננים
וחושבים איך ליעל ולתת מענה ,מדובר על הסעות שהם מחוץ לאזור הרישום.
שאילתה של אברהם ג'מו – נגישות נכים ללשכת ראש המועצה.
1.2
משה דדון :עד לבנית הבנין החדש שאנו נמצאים בהליכים ,נכה שיבקש להגיע ללשכת ראש
המועצה ,ראש המועצה נקבל אותו באגף הפיתוח.
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 1.3דיווחי ישיבות:
סיור מפקד מג"ב.
משה דדון:
התקיים סיור עם מפקד מג"ב הועלו נושאים בתחום הבטחון כגון :רבשים ,הגדלת
משרות ,תגבור סיורים ,צור הדסה .הוחלט על הקמת שולחן עבודה לתאום
ופעילות משותפת.
סיור שר החקלאות – שלום שמחון.
התקיים סיור במועצה בשבוע שעבר הצגנו את היעדים שלנו לעשור הבא ,שיקום
תשתיות תוכנית אב לחקלאות ,תקציבי פיתוח תוכנית אב לחקלאות תקציבים
יעודיים התקבלה הבטחה משר החקלאות לסיוע יחודי למועצה.
אברהם ג'מו :שלום שמחון בה לסיור בבית שלו ,במשך כל השנים ההנהגה והאזרח הכי קטן פנה
לשלום שמחון והוא תמיד עזר ,התנועה צריכה להיות דו סטרית אנחנו כאזור
צריכים לעזור לאיש ולהירתם לכל סיוע שיתבקש.
משה דדון :מברך ותומך בדברי ג'מו.
סיור מחוז ירושלים מינהל – אפרת שטראוס.
אפרת שטראוס וצוות משרדה סיירו בתחומי המועצה בנושא תכנון הם מוכנים
נוספים להשתתף ב 50% -במימון התוכניות .נושאים חשובים כאן פרוייקט גיזו ,סקר
רשות עתיקות ,פרוייקט שריגים ,מקב"ת ,היטלי השבחה ,נושאים שנמצאים על סדר
היום הציבורי.
סיור מחוז ירושלים מש .הפנים – רות יוסף.
מנהלת המחוז רות יוסף וצוות המשרד סיירו בתחומי המועצה ,דנו בעיות שיש בין
הרשות השכנה בית שמש ,למטה יהודה כאשר ישנה ועדת גבולות שאמורה
להכריע ויש דרישה להעברת הכנסות ,אנחנו רוצים למזער נזקים הצגנו את היעדים
ואת החוסן הכלכלי שלנו ,אמרנו שאנו רוצים את כל עודפי הארנונה להעביר
לפרוייקטים בישובים ,הצגנו תוכנית לחיזוק ישובים חלשים.
קרן יהודה.
1.4
משה דדון :גיוס תרומות מהמגזר השלישי ,המטרה לגייס תרומות ומשאבים חיצוניים ,הוקם
200
צוות לבנית המערכת ,התקציב היחידי שהמועצה תשתתף לפרוייקט יהיה
אש"ח לאחר בניית קריטריונים והצרכים המתאימים למועצה ,נגדיר מטרות חינוך
חברה מיזמים ירוקים וכו' רענן מרכז.
קודמת
.
תקציבי ועדים מקומיים – ישוב שלא הגיש תקציב התייחסות לפי שנה
1.5
 35תקציבים של ישובים ,ישוב שלא הגיש נעבוד לפי תקציב מאושר שנה
משה דדון :הוגשו
קודמת.
הקלנו בתקציב -נעביר  50%לכלל הישובים ,מי שלא יגיש תקציב לא יקבל את
המשך ההחזר .מי שהגיש את התקציב והדו"ח יקבל את מלוא ההחזר.
נעשה מערך מקיף לטיפול בישובים שבהם התקציבים קטנים ,נמצא קרן כדי
להשוות ,נקיים דיון מקיף בחיזוק הישובים הקטנים בהמשך וכן נקים קרן שתתן
מענה לפיתוח תעשייה ותיירות
מלגות
1.6
 700אש"ח תוך התחייבות לתת  50%משכר הלימוד
משה דדון :בקשתי להכין תקציב בסך של
לסטודנטים ,יש דחייה של חודש עד שנבדוק את גביית הארנונה ההכנסות ממשרדי
הממשלה ,יהיה תקציב גדול ,הסטודנטים הם ההון האנושי שלנו.
ועדת גבולות
1.7
– ירושלים רוצה לספח את שטח חקלאי של מטע דובדבנים ברמת רחל,
משה דדון :רמת רחל
אנו נאבקים כדי להתמודד שלא יספחו.
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אזור תעשיה הר טוב הוקם כמשותף ,הם רוצים שנגדיל ארנונה באזור תעשיה ב'
אנחנו במו"מ להעביר אדמות אחרות ,אנחנו לא רוצים שישנו את תעריפי הארנונה
לתעשייה ולישובים ,זוהי סוגיה קשה נביא לאישור המליאה ,כעקרון משרד הפנים
נוטה לטובת הערים.
התנגדויות לתמ"מ  1שינוי מס' 30
1.8
משה דדון :המועצה עושה כמיטב הבנתה ,שלחנו מכתב לכל ועדי הישובים ,אנחנו במשא ומתן
עם רחל זכאי בנושא ועדת קרקעות ,אנחנו ניקח את אנשי המקצוע הטובים ביותר
להוביל את האזור קדימה.
אני מבקש מחברי המליאה לפנות לועדי האגודות שזה הזמן להתנגד לכתוב חו"ד
מקצועית ,אנחנו נערכים .הצוות המקצועי פנוי ופתוח לסייע.
אריה עובדיה  :סיור מג"ב ישובי התפר ,יש גדרות בטחון פרוצות אין כסף לישובים לתקן,
והמועצה משיבה שאין תקציב.
משה דדון :אם הבטחון הוא חשוב תשקיע בבטחון את תקציב התשתיות מתוך  1מש"ח ,לכל
ישוב יש תקציב שידע לחלק אותו בהתאם לצרכיי הישוב ,כל ישוב ידע מה הוא
מקבל.
.2

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריכים24.6.09 ,5.7.09:
הוחלט :לאשר.

ב .נושאים מרכזיים לדיון:
פתיחת שנת הלימודים תש"ע – סקירה.
.1
משה דדון :ראש המועצה צוות המועצה וחברי מליאת המועצה מאחלים לשרונה בהצלחה
בתפקידה החשוב במועצה.
שרונה בר נס :מספרת על עצמה והתפקידים שאותם בצעה בעבר ,המוטו שלי לתת הזדמנויות
לאנשים ללמוד ולהשכיל ,בעבר יועצת חינוכית תואר ראשון ושני ביעוץ חינוכי,
בעבר מנחה פרוייקט מיכאל ,חינוך אצלי הוא בנשמה.
המטרה – "מטה יהודה מוביל חינוך".
החזון :מינוף מערכת החינוך למקומות גבוהים מאד אין סיבה שלא ,מעורבות הורים
היא חשובה ,המטרה להוביל את החינוך במטה יהודה למקומות גבוהים ,מוצגת
מצגת לחברים עם הסבר על הנעשה במינהל החינוך מטה יהודה ,תודה גדולה
לחיים אברהם שעובד במועצה כשלושה עשורים ,שמלווה אותי ומסייע לי בכל
הנדרש.
יגאל אבדר :מאחל הצלחה ,את נכנסת לנושא מבחינתי הכי חשוב מבלי לפגוע באחרים ,נושא
שעד לפני חודשיים היה טעון אני מלווה את החינוך מאז שילדיי התחנכו במטה
יהודה במאבקים וחוסר הבנה ,לפני חודשיים היתה מליאה ,שאם היתה בימים ההם
לפתוח אזורי רישום זה לא יקום.
אייאס שבטיא  :מבקש להוריד את המילה מגזר ערבי ,לכתוב במקום ישובים ערביים ,חסרים לי
שני דברים ,נושא הגזענות ערבים ,חילוניים קיבוצים ומושבים ,והשני כל נושא
האלימות במדינה ובחינוך .הנושא יועלה בועדה החינוך.
אברהם ג'מו :בישיבה הראשונה עלה נושא ערבים יהודים וסיכמנו שמדברים על כל המגזרים
כתושבים .במצגת היפה דיברה על  3500תלמידים שלומדים מחוץ לאזור ,האם
מדובר על התלמידים החזקים יותר,
שרונה בר נס :לא בהכרח.
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משה דדון :רוב התלמידים הטובים לומדים במטה יהודה ,עין כרם והר טוב ,לעולם מטה יהודה
לא תוכל לתת מענה לכולם כדוגמת בית ספר אומניות.
נחמיה אברהם :איך את משתפת את חברי המליאה שהם חברי ועדת החינוך,
משה דדון :הועדה לא מתכנסת עד שהיא נבחרת ,היא תוביל את תוכנית האב לחינוך היום
נאשר את הועדות ומספטמבר הועדות יתחילו להתכנס באחריות מזכיר המועצה
ומנהל המחלקה.
ועדת חינוך תתכנס תבדוק את המטרות ובכל סוגיות החינוך ובכך נתקדם.
ראובן שמעון :האם ניתנה מחשבה לילדים לימי שישי.
אבי פליישמן :הישוב שלי נלחם שהתלמידים שלנו יהיו בצפית ,זה לא בושה ללמוד מטובים ,חסר
לי המידע לגבי חינוך בלתי פורמלי.
אלחנן גוטריימן :הבנו שמינהל החינוך מתחתיו יהיו  3אגפים.
משה דדון :אי אפשר להעמיס על מינהל החינוך כרגע את המטה החברתי ומטה הרווחה.
יעיש דדון :מבקש שועדת חינוך תשב לפחות אחת לחודש.
ששון סיידוף  :מאחל הצלחה לשרונה ,ההצלחה שלך היא גם שלנו .בהמשך למצגת בקשת שיעזרו
ההורים והמנהלים אך החשוב ביותר לא החלפת עובדי מועצה שעבדו במחלקה גם
בשנים הקודמות ,ואני פוחד
משה דדון :הוגדרו תחומים לכל עובד ,שרונה מנהלת את התחום הפדגוגי ונושא התפעול חיים
אברהם ,נצטרך לגייס עובדים נוספים ,כל נושא חינוכי הוא בידי אנשי מקצוע.
שימו לב להגדרות התפקידים במבנה החינוך ,יהיה שינוי רדיקלי ,לא חייב לפטר
עובדים אפשר להעבירם לתפקידים אחרים .אני מבקש לכבד את כל העובדים.
שמאי ועלני :מבקש מששון להתנצל.
אברהם גמו :אסור לפגוע בעובדי המועצה ,מי שנתן הנחיות בעבר לעובדים כבר לא נמצאים
אתנו במערכת.
 400עובדים כולם נאמנים ומסורים ,ראויים ומעורכים ,אני נותן צאנס
משה דדון :במועצה כ-
לכולם ,כרגע כולם מתיישרים מנהלי אגפים מנהלי מחלקות עובדים מבוקר עד
לילה ,נכון צריך למקצע להכשיר ולעיתים גם לעודד את העובדים.
אני מבקש להודות לעובדים ,אני מצדיע לכל העובדים שנרתמים לקידום והצלחת
המועצה ,לפתיחת שנת לימודים כתקנה ,בסופו של יום העובדים הם המוציאים
לפועל.
יובל לוי :ברכות ובהצלחה ,מהם הקריטריונים לקבלת מלגות ומה התקציב שהמועצה
מקדישה.
משה דדון :קבעתי

 700אש"ח כל סטודנט יקבל ,הסכום יהיה אחיד.

אריה עובדיה :המצגת שהוצגה לגבי החינוך בין היתר מעונות וגיל הרך ,יש ישובים רבים שלאחר
שעות הפעילות בגן  ,אין פתרון לשעות אחר הצהריים.
שמאי ועלני :שרונה עשתה רושם ראשוני טוב.

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 26.8.09

עמוד  5מתוך15

מוטי חן :מאחל הצלחה ,לקחת עלייך תיק כבד מאוד ,לגבי יוזמות מנהלי בתי ספר האם את
תלווי את התהליך של בית הספר.
שרונה בר נס :משיבה לחברים לשאלותיהם ,אני מרגישה מצויין לציין את המגזר הערבי מבחינתי
זה בה מתוך הערכה וכח ,אך מוכנה לקבל את הצעתך.
אלימות – אי אפשר לדבר על מצע ערכי מבלי לדבר על הומניות גזעניות צדק
חברתי ,אי אפשר ליצור תלמיד שיהיה בגור שישתלב בחברה דמוקרטית זה הבסיס
שלנו.
התלמידים שלומדים מחוץ למטה יהודה הם מכל המגזרים.
אני יודעת שיש רצון עז לכנס את ועדת החינוך
מהשטח אני אשמח להוביל את הועדה.

– זה הרצון לשמוע את הציבור

חינוך בלתי פורמלי לא בתחומי אך שיתוף הפעןלה מתייחס לנקודה זו ,הקשר הוא
יום יומי שוטף והדוק ,הילד לומד בבוקר והוא ממשיך עם פעילויות,
יקום מטה חברתי שיכיל בתוכו חינוך פורמלי בלתי פורמלי ומח' הרווחה.
מלגות – מי שיתרום בקהילה יקבל מלגה.
יוזמה חינוכית  -ההצעה נשקלת ביחד עם המפקחים ,יש לנו מטרות על המנהל
מסביר רציונאל ויש ליווי לאורך כל הדרך.
לגבי צהרונים – קבענו פגישה שמינהל חינוך יחד עם המזכיר נגבש מדיניות לגבי
צהרונים ,לגבי השנה הנוכחית הצהרונים יהיו באחריו ועדי הישובים ,לקראת שנת
הלימודים הבאה לאחר חשיבה יתקבלו החלטות ונחשוב מה לעשות בהמשך.
לימודים ביום שישי – מבחינת תפיסת עולם מנהל בית הספר הוא הכח המוביל
בשטח ולצדו הנהגת ההורים ,באותו שבוע שערכתי הכירות עם מנהלי בתי הספר
ערכתי היכרות גם עם ועדי ההורים ולהם יש אמירה ,יש ישיבות משותפות ושם
צריך להחליט על פעילויות בימי שישי קודם בבית הספר ואח"כ בישובי המועצה.
.2

קריטריונים לתקציבי פיתוח לישובים.

נימי יפה :מוצגת הנוסחא שבאמצעותה יחולקו כספי הפיתוח לישובים .,המדדים לניקוד
והמדד המשוכלל הסופי .כמו כן הבהיר כי כל מה שאינו קשור לתשתיות נוקה ועל
כך שמקורות הכספים אף הם נבחנו.
הערך שניתן לכספי מועצה גבוה יותר מהערך של כספים שהגיעו ממקור אחר.
מדד משוקלל
מדדים לניקוד
אינדקס לניקוד
22%
כל  100אש"ח =  20נק'
קרנות רשות
44%
22%
כל  100אש"ח =  10נק'
מקורות חוץ
19%
כל  10מגרשים =  4נק'
נחלות ומשקי עזר
38%
19%
כל  10מגרשים =  6נק'
מגרשים בהרחבה
6%
כל  100אש"ח =  20נק'
פחת קרנות רשות –  5%לשנה
6%
כל  100אש"ח =  10נק'
פחת מקורות חוץ –  5%לשנה
19%
כל  100אש"ח =  20נק'
פחת השתתפות בעלים – 5%
6%
לשנה
אנחנו נעביר את הטבלה למזכירויות הישובים ,ולחברים נקבל הערות הארות
ותיקונים ,הטבלה לא סופית יכול להיות שיש טעויות כל תזוזה תשנה את הניקוד.
אני מודה לברק ,טלי וקטי מאגף הנהח"ש עשו עבודה מדהימה היקף עבודה אדיר
ועצום שנדע להשתמש בו בעתיד ,הם ילוו אותנו בהמשך.
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משה דדון :מבקש מהחברים לזכור ,אנחנו מנהלים מועצה ולא ישוב אישי ,אני מבקש מהחברים
לא לשאול על הישוב ,יש לנו יכולת סיכוי ואפשרות להוביל מועצה שקופה
וראויה תוך ויתורים ,קבענו חצי מיליון כי הפערים מחייבים לאתר עוד מקורות.
אני מודה לנימי שלקח אומץ ציבורי ,אני מבקש מחברי המליאה שכולם עברו
מערכת בחירות והבטחנו לתושבים את שהבטחנו אנחנו מנסים להוביל שכל מה
שהובטח יקויים ,נושא התשתיות הוא משמעותי ,לא חייבים להשקיע את כל
המיליון בשנה ,הישוב צריך לחשוב ולהוביל במעשה חכם.
יגאל אבדר :אני מופתע לחיוב ,כל הכבוד ,רעיון כביר ,אני מבין שמתחילים מהניקוד הנמוך
לגבוה ,קודם דברתי על משרד החקלאות איך זה מתייחס ,מה לגבי משרדי ממשלה
ומי קובע מי יקבל ,זה החשוב ?
משה דדון :התקציבים במשרדי ממשלה ,הם יעודיים בהתאם לבקשות של המועצה ,כל תקציבי
משרדי הממשלה שאנחנו מסיגים יכנסו לפול הקיים ,אנחנו חייבים לעשות סדר/
ששון סיידוף :כל הכבוד בהתחלה נבהלתי ,אני מברך פעם ראשונה שיש צדק ,בהצלחה.
עזריאל צדוק :לאחר הסקירה של החינוך אני מקווה שבעוד שנה נאמר שהצליחו אגף החינוך
וראש המועצה ,ההרגשה שלי שמה שהוצג בענין נושא התשתיות ותקציבי
השקעות ,זה דבר מהפכני משנת  1964שקמה המועצה' מי שקבל היה מי שלחץ
והשפיע ,צריך לברך על הגישה שהיא אמיתית ,ולי לא אכפת שהישוב שלי או
ישוב שכן ימתין ,צריך להשקיע במי שלא קיבל קודם.
נחמיה אברהם :אני מוריד בפני נימי את הכובע ,אני מברך כל מי שיגור במטה יהודה יוכל לומר
שהוא גר במטה יהודה ולאו דווקא ינקוט בשם של ישובו.
ישראל אלוני :מברך ,כמות התושבים בישוב האם נכנס הפרמטר והותק של הישוב ,והאם חשבתם
לעשות שיש דברים שחייבים להיות באישור ,יש נושאים שהישוב לא יכול להחליט
על דעת עצמו כמו בניית מבנה ספורט.
דן קאומפן :מבקש לשאול מה הצפי להשקעות בצור הדסה ?
משה דדון :מבקש לא להתייחס לישובים אנחנו מנהלים מועצה ולא ישוב אישי.
שלומי סעדון :איך מחליטים על השימוש בכסף ?
מקסים כהן :חלק מהבעיות בישובים זה ההנהגה בתוך הישובים ,המנהיגות בישובים לא היתה
רצינית ,חלק מהבעיות של הישובים זה נושא התכנון ,אין תכנון לכבישים ומדרכות
והשקעות וחלק גדול מהסכום ילך לתכנון ,אי אפשר לבקש בקשות מהמועצה ללא
תוכניות ,הכספים הם לא מעטים.
משה דדון :אנחנו לא מאשימים אף אחד ,התשתיות וההשקעות זה לא חלק של ועד ,ועד שלא
ישתף פעולה נבצע לפי ראות עיני אגף הפיתוח ,אם הישוב לא מגיב אנחנו נקח
אחריות ונבצע.
יעיש דדון :היות וחברי המליאה נבחרו כדת וכדין ,אני מציע שחברי המליאה ישאו באחריות
הן לחיוב והן לשלילה.
משה דדון :חבר המליאה לא יכול להיות שותף בהחלטות הישוב.
ראובן צמח :אם הבנתי נכון ,הגודל רועץ על הישוב ,אם על כל נחלה מקבלים נקודות יש ישוב
שיש בו מס' מועט של בתים ויש ישוב שיש בהם הרבה נחלות.
דוד גבאי :מברך על הנוסחה ,מקווה שתהווה דרך להמשך.
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מבקש שהמועצה תזדרז ולא תמשוך את הבקשות.
שרית גל :האם היתה התייחסות למוסדות אזוריים בחישוב ?
יוסי בר דוד :האם את הפרוייקטים הישוב יוכל לבצע ?
אבי פליישמן :הייתי מבקש שברמת הפיקוח יהיה מעוגן וכתוב ,האם אפשר שישוב שמקבל מכתב
מסודר האם יוכל לעשות בתקציב פעילות כלכלית אחרת במקום.
נימי יפה :לא התכוונתי להנהלת העבר ,אני חוזר למהלך שאני ומשה ליאון חשבנו ,ישובים
שחשבו והציגו לנו פרוייקטים שנהפוך לעבודה אמיתית ,ישוב שלא מתכנן לא
יקבל .הנקודה היא לדבר להסביר ולעזור ולהיפגש עד שתצא עבודה מהישוב זה
חלק מהתהליך.
 1/3ההשקעות שיגיעו מהמשרד יגיעו
לגבי משרד החקלאות :בהשקעה צריך לשים
לישובים ,רעיון משרד החקלאות הוא פיילוט ,ההשתתפות של המועצה היא חשובה
וכל ישוב שפונה אליי ,תאמרו שיש השתתפות של המועצה ,הפיילוט זה שווה ערך
לישובים הבאים שיכנסו בעתיד 17 ,ישובים מכל הארץ.
לא הצלחתי להפריד בין הישוב הותיק לחדש ,עשיתי סקר לא הצלחתי ,והחלטתי
לעבור לנחלות ,נחלות זה משמעות ,ויש ערך אמיתי ,שווה ערך לנושא של תושבים.
וותק – יש צפיפות כמעט כולם הוקמו באותם שנים זה לא משמעותי הערך הוא
אפסי.
הישוב צריך לדעת למה ולמי להפנות את הכספים אנחנו נסייע נתכנן ,ונתן את
השירותים אנחנו עם היד על הדופק לא יצאו כספים להצעות לא ברורות והצעות
שאין להם משמעות ,אנחנו נדע לנתב את החשוב בתוך המיליון.
– אפשר להעזר במשרד החקלאות ,אנחנו לא נכנס לרמות האלו,
תכנון ישובי
המטרה היא לעבוד במיליון  ₪יש מספיק פרוייקטים שאפשר לקדם בעלות זו.
לגבי מוסדות ציבוריים
ישוב.

– הישוב ירוויח ואנחנו יודעים לעשות את ההפרדה בין

חשוב לי המשוב שלכם על הנתונים ,החומר יועבר לישובים במהלך שבוע הבא.
ישראל אלוני :לא נתת תשובה לגבי סדרי עדיפויות.
נימי יפה :נבחנו הפרמטרים של גודל אוכלוסיה וגיל הישוב ,לקבי אוכלוסיה אין אפשרות להפריד
את ואכלוסית ההרחבות והישוב הותיק ,רוב הישובים בערך באותו גיל והפרמטר אינו משמעותי.
משה דדון :לגבי ישובים אנחנו נגיב לעניין ,לאחר בדיקה כרגע אין לי תשובה.
–  1נמנע (ראובן צמח)

התקיימה הצבעה :מי בעד אישור התוכנית
כל היתר בעד.
הוחלט :לאשר את תוכנית.
ג .כללי:
.1

מינוי רכז נגישויות.
הוחלט :לאשר את שמעון בוסקילה ,קצין בטיחות של המועצה כרכז נגישות
במוסדות החינוך במועצה.

חיוב פינוי אשפה לעסקים.
.2
משה דדון :הארנונה של המועצה היא בין הנמוכות בארץ.
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יוסי משה :לאחר בדיקה יסודית ומעמיקה ,העיקרון הוא שהמועצה מפנה את האשפה מבתי
 1996שקבעה
התושבים ללא חיוב .לעומת זאת מעסקים הייתה החלטה משנת
שמועצה תחייב את העסקים שמהם אנחנו מפנים ,ב 60% -מהעלות .בפועל זה לא
התבצע ,חייבו בפועל רק כ 30% -מעלות המועצה .כשמדברים על פינוי אשפה
מעסקים זה פינוי על ידי קבלנים חיצונים ,בדקנו את כל העסקים והסכום הגיע לכ-
 1996הייתה  400אש"ח וזה פער עצום,
 1,300אלש"ח בשנה .ההחלטה משנת
ההצעה היא שהמועצה תציע שירות לעסקים לפיו היא תגבה את סך העלות
מהעסקים .פרסמנו מכרז לפינוי אשפה קבלנו תוצאות נוחות וטובות ,הפינוי הוא
מכלל המועצה ,ואם יש עסק שרוצה לפנות בעצמו זו החלטה שלו.
אנחנו מציעים לכל בעלי העסקים שיפנו באמצעות המועצה.
משה דדון :פינוי אשפה לעסקים זה שרות שלא חייבים לתת ולא חייבים לקחת ,מבקש להוסיף
שנקבל החלטה הפינוי יחל מה 1.9.09 -יש בתוך ישובי המועצה מוסדות ,האגף
לאיכות הסביבה יבדקו ויכינו הצעה לישובים.
יגאל אבדר :כמה יעלה פינוי של מכולה באמצעות המועצה ?
יוסי משה :על פי תנאי המכרז הקבלן שזכה ומבצע בפועל ,אלו עלויות המועצה לפינוי
אשפה.
 .1עגלה  360ליטר.
 ₪ 33.70לחודש.
עלות פינוי
 425ק"ג ₪ 42 = ₪ 105 X
עלות הטמנה
 ₪ 75לחודש.
סה"כ עלות
 .2עגלה  660ליטר
 ₪ 66.20לחודש.
עלות פינוי
 850ק"ג ₪ 84 = ₪ 105 X
עלות הטמנה
–  ₪ 150לחודש.
סה"כ עלות
 .3מכולה  6קוב'.
 ₪ 343לחודש.
עלות פינוי
 6טון ₪ 525 = ₪ 105 X
עלות הטמנה
 ₪ 970לחודש.
סה"כ =
 .4מכולות
עלות פינוי
הטמנה

 14קוב'  24קוב'  +דחסנים.
 ₪ 750לפינוי.
 ₪ 105לטונה.

מכולת דחס שמוצבת בבתי מלון ומסעדות מגיעה לאתר עם
שמבקש עזרתנו פעמיים בשבועיים או פחות,

 10טון ,יש מפעל

יגאל אבדר :לגבי ה 360 -ליטר האם זה לחודש ?
יוסי משה :לחודש.
יגאל אבדר :האם הפסולת היא בתוך משטח ואתם מפנים עם המנוף ?
יוסי משה :אנחנו מפנים ללא גביית תשלום מדובר על מכולות וכלי אצירה שמוצבים
בישובים.
שלומי סעדון :מי מספק את המכולות.
יוסי משה :כל בעל עסק מחוייב להציב מכולה ליד העסק.
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יעיש דדון :לגבי אתר המטמנה בשדות מיכה ,להנמיך עלויות הפינוי למטמנה.
משה דדון :אני דואג לשדות מיכה ולמועצה ,מתנהל משא ומתן קשיח עם בעלי המטמנה ,אני
הודעתי שעד ה 15.9.09 -הם צריכים להוזיל בעלויות ההטמנה ,בראש ובראשונה
אנו מדברים על המועצה האזורית מטה יהודה.
ישראל אלוני :אני רוצה לברך ובדקתי במקומות אחרים ומבקש לפטור מוסדות חינוך.
משה דדון :לא מחייבים מוסדות חינוך אלא עסקים
שרית גל :אבקש להבהיר כי למועצה אין חוק עזר מתאים לפיו היא מחייבת באגרת פינוי
אשפה .המועצה כאן מציעה שירות לעסקים והוא ניתן לביצוע רק כנגד הסכם
שבמסגרתו העסק יבקש את השירות הזה מהמועצה תמורת תשלום.
חיים בוזגלו :אם העסקים מחוייבים בארנונה למה צריך לחייב אותם פינוי אישי לעסק ?
משה דדון :הארנונה של המועצה היא גם כך מאוד נמוכה ולפי בדיקת האגף לשיפור פני
הכפר ,מדובר בשירות שיהיה משתלם לעסקים .מי מרוצה יקח מי שאינו רוצה יפנה
בעצמו או יביא קבלן אחר.
התקיימה הצבעה :פה אחד הוחלט בעד על פינוי אשפה לעסקים.
הוחלט :על חיוב פינוי אשפה לעסקים.
.3

הסכם תשתיות – תרום – עו"ד שרית גל
עזרי צדוק יצא מן הישיבה.

משה דדון :התכוונו להביא בפניכם היום לאישור את הסכם התשתיות עם מושב תרום ,בהסכם
היה ניסיון ללכת לקראת הישוב ולאפשר לו לצאת לדרך עם ההרחבה .במהלך
המו"מ למדנו מהעיתונות שהמינהל עצר את ההרחבה .הישוב היה מודע ולא שיתף
את המועצה זה אומר חוסר אמון וניצול של רצון טוב .שרית ונימי הפכו עולמות
לאישור הסכם התשתיות.
לאור זה אני מבקש להעביר ההחלטה הבאה לאישור :דיון בהסכם התשתיות היה
בהנהלת המועצה השבוע ואושרה חתימה עליו .בינתיים התברר כי המינהל
הקפיא את ההרחבה .לפיכך המלצתי היא כי לאחר שהמינהל יעביר אישור בכתב
כי הסיבה לעיכוב ההרחבה הנה החתימה על ההתחייבות הבלתי חוזרת וחתימה
על הסכם תשתיות עם המועצה בלבד ,כפי שהסביר בפני עו"ד גל הישוב ,תשקול
המועצה לחיוב חתימה על הסכם התשתיות ומתן התחייבות בלתי חוזרת.
המועצה מביעה מורת רוח מכך כי הודעה על ההקפאה של המינהל נודעה לה מעל
דפי העיתון ולא על ידי הישוב.
משה דדון :המשמעות היא שכאשר המינהל מבקש לתת אחריות בלתי חוזרת ,אנחנו נקבל כל
מה שצריך הסכמי פיתוח ערבויות וכל המשמעויות של ההרחבה ,אנו נביא לאישור
המליאה ב 16.9.09 -אם יוסדר הענין.
ראובן צמח :לא מבין את הנעשה ?
שרית גל :כשנביא בפניכם את ההסכם לאישור נערוך בפניכם סקירה מרחיבה על משמעות
ההסכם .ככלל ,המינהל דורש מישובים כיום ,בהתאם להחלטה  959של המינהל ,כי
המועצה תחתום על התחייבות בלתי חוזרת כלפי המינהל לפיו היא אחראית
לתשתיות .בשל כך ,אנו חותמים על הסכם תשתיות עם הישוב ,מבקשים ערבויות,
כתבי שיפוי ועוד .אנו נסקור בפני חברי המליאה את הנושא בכללותו בצורה
מורחבת .מדובר בסוגיה מורכבת.
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יגאל אבדר :האם חתמתם עם ישובים אחרים בעבר ?
משה דדון :בישוב לוזית ,אך שם זה לא היה לפי

 .959בעבר המועצה חתמה עם מבוא בית"ר.

שרית גל :היום היה אמור להתקיים דיון בנושא הרחבת תרום ובו רצינו להסביר את
הרציונאל של ההרחבות ,בגלל מה שנודע לנו אתמול ולאחר שיחה עם סגן מנהל
המחוז ,עד שלא נלמד את הנושא ונבין מה הסיבה להקפאה ,לא נביא את ההסכם
לאישורכם .כרגע מאחר ואנו נמצאים בחוסר ידיעה ,איננו רוצים להביא בפניכם
את ההסכם אלא לבקש כי
משה דדון :ישוב שעובד עלינו לא נשחק איתו את המשחק .הישוב לא סיפר שהמינהל הקפיא
את ההרחבה למרות שקיבל מכתב .תשתפו אותנו על מה שקורה בישובים ,הכנו
הסכם עם מלחמות קשות ,והמינהל מפרסם בעיתון שאין אישור ,התחלנו מסלול
שכולו עומד להתרסק.
הוחלט :לא לאשר את הסכם התשתיות עד לקבלת הסבר מהישוב ואישור בכתב
מהמינהל כי הסיבה היחידה לעיכוב ההסכם הנו התחייבות המועצה.
אם יובהר כי המכשול היחיד הנו חתימת המועצה על  , 959כפי שמציין המושב,
תשקול המועצה לחיוב חתימה על הסכם התשתיות.
.4

אישור מענק קרן היסוד – הקמת מתקן משחקים בצור הדסה.
הוחלט :לאשר.

תבר"ים:
.5
 5.1תב"ר הנגשת  2כיתות לליקוי שמיעה  +מזגן בבית ספר השחר– – ₪ 60,000
משרד החינוך.
הוחלט :לאשר.
 5.2תב" ר שיפוץ אולם ספורט בי"ס ישיבת נחשון –  - ₪ 100,000השתתפות הרשות
 ₪ 40,000מקרנות הרשות ,רשות הספורט.₪ 60,000
הוחלט :לאשר.
5.3

תבר  – 3777העתקת בסיס צובה
מקור מימון תקציב מאושר הגדלה
0
₪ 25,000
מ.הפנים
₪ 25,000
0
מ.הבטחון
₪ 25,000
₪ 25,000
סה"כ
הוחלט :לאשר.

5.4

מועדון נוער צור הדסה –  1,500,000ש"ח המימון :מפעל הפיס ₪ 726,877
משרד הפנים  ,₪ 730,000קרנות הרשות ₪ 43,123
הוחלט :לאשר.

5.5

מועדון נוער שואבה – מפעל הפיס ₪ 705,110 -
הוחלט :לאשר.

5.6

תבר  – 3806ישובים
מקור מימון תקציב מאושר הקטנה
קרנות הרשות ₪ 200,000 ₪ 4,200,000
הוחלט :לאשר.

תקציב לאחר הקטנה
₪ 4,000,000

5.7

תבר  – 3801בדק בית בנין המועצה
תקציב מאושר הגדלה
מקור מימון
₪ 200,000
קרנות הרשות ₪ 400,000
הוחלט :לאשר.

תקציב לאחר הגדלה
₪ 600,000
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5.8

תבר  – 3555סריקת חומר ו.ב.ע.
מקור מימון תקציב מאושר תוספת תקציב לאחר תוספת
₪ 150,000
₪ 50,000
קרנות הרשות ₪ 100,000
הוחלט :לאשר.

5.9

תבר  – 9021צור הדסה בניית גני ילדים
הגדלה
תקציב מאושר
מקור מימון
₪ 229,032
₪ 1,205,430
מ .החינוך
הוחלט :לאשר.

תקציב לאחר הגדלה
₪ 1,434,462

5.10

תבר  – 3039הקמת מועדון פיס לנוער – כסלון
הגדלה
תקציב מאושר
מקור מימון
₪74,511
מפעל הפיס ₪ 682,321
0
קרנות הרשות ₪ 250,000
₪ 74,511
₪ 932,321
סה"כ
הוחלט :לאשר.

תקציב לאחר הגדלה
₪ 756,832
₪ 250,000
₪ 1,006,832

5.11

תבר  – 3799תשתיות למיחזור בישובים – הגדלת תבר ב 20% -השתתפות בעלים/רשות
התבר נפתח רק בגין השתת .מ .איכות הסביבה בגין השתתפותם ללא התייחסות ל20%
השתתפות בעלים/רשות:
סה"כ
הגדלה
תקציב
מקור מימון
340,800
0
איכות הסביבה 340,800
70,000
70,000
השתתפות בעלים 0
15,200
15,200
0
קרנות הרשות
426,000
85,200
340,800
סה"כ
הוחלט :לאשר.

5.12

עדכון תקציבי בתבר  – 3250בניית בי"ס הר-טוב את הגרעון הסופי בתבר הנ"ל בסך
 ₪ 393,957לסגירה מקרנות הרשות כמפורט להלן:
תקציב לאחר תוספת
תוספת
תקציב מאושר
מקור מימון
₪ 16,056,385
₪ 474,744
₪ 15,581,641
מפעל הפיס
₪ 393,957
₪ 393,957
₪0
קרנות הרשות
₪ 16,450,342
₪868,701
15,581,641
סה"כ
הוחלט :לאשר.

 5.13תב"ר  3408מועדון עין נקובה – יש לבצע קיר תומך בצמוד למועדון הנוער בעין נקובה.
עלות הביצוע הינה  ₪ 308,692כולל פיקוח ,היתרה בתב"ר  . ₪ 160,734על כן יש
להגדיל את התב"ר ב: ₪ 148,000-
תקציב מאושר
₪ 627,000
₪0
₪ 627,000

מקור מימון
מ .הבינוי והשיכון
קרנות הרשות
סה"כ

הגדלה
0
₪ 148,000
₪ 148,000

תקציב לאחר הגדלה
₪ 627,000
₪ 148,000
₪ 775,000

הוחלט :לאשר.
 .6עדכוני תקציב:
מס' סעיף
1269000/420
1721000420
1721000421
1721000422
1721000423
1721000424
1721000425
1721000426
1721000427

שם הסעיף
מרכיבי בטחון -השתתפות מ.
החינוך
סה"כ הכנסות
אחזקת גדרות
כבישי אספלט
ריסוס דרכי בטחון
אחזקת תאורה
צריכת תאורה
שער חשמלי
ביתן שמירה
מחסני נשק
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תקציב

עדכון

תקציב
חדש

-543
-543
40
8
43
66
194
39
3
20

7
7
0
0
-1
2
4
0
0
0

-536
-536
40
8
42
68
198
39
3
20
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1721000428
1721000540
1721000780
פינוי אשפה
מס' סעיף
1212300/710
1714300/750
1712300/751
1746000/750
מס' סעיף
1111000/100

1712300/750
1712300/754
1712300/752
1857000/423
1815600/812

כביש כורכר
קשר
אחזקת גדרות אלקטרוניות
סה"כ הוצאות

56
12
62
543

55
12
51
536

-1
0
-11
-7

תקציב חדש
עדכון
תקציב
שם הסעיף
אשפה
פינוי
בעלים
השתת.
820
120
700
סה"כ הכנסות
820
120
700
עבודות קבלניות-וטרינר
25
25
0
עבודות קבלניות-מיחזור
65
65
0
עבודות קבלניות-גינון
30
30
0
סה"כ הוצאות
120
120
0
תקציב חדש
עדכון
תקציב
שם הסעיף
גביה  -ארנונה
63,999 1,110 62,889
סה"כ הכנסות
64,799 1,110 62,889
פינוי אשפה-עבודות קבלניות
3,800
225
3,575
היטל הטמנה
720
270
450
עבודות קבלניות-אתר אשפה (חרובית)
1,700
325
1,375
סולר למקוואות
270
90
180
עין כרם-הקצבה יעודית
900
200
700
סה"כ הוצאות
8,290 1,110
6,380

פסטיבל היין
תקציב

עדכון תקציב חדש
-40 -40
0
-40
-40

מס' סעיף
1252000/960

שם הסעיף
השתת .מ .החקלאות פסטיבל היין
סה"כ הכנסות

0

1752000/751
1791000/110

עבודות קבלניות-פסטיבל היין
מזכורות-ועדה חקלאית
סה"כ הוצאות

0
220
0

מס' סעיף
1813250/110
1817800/750

שם הסעיף
אופק 9-12/09
ח.רגיל הסעות קבלנים
סה"כ הוצאות

תקציב עדכון
142
212
-142 13,948
0 14,160

140
-100
40

140
120
260
תקציב חדש
354
13,806
14,160

הוחלט :לאשר.

ראובן צמח :איך קורה שבית ספר מגיע לגרעונות
משה דדון :בדקנו מהיכן הגרעון ,קבענו תקציב ברזל ,המנהלים חתומים על אחריות אישית של
מנהל החל מ 1/9/09 -העמדנו חשב ומלווה חשבונות מטעם המועצה לכל בית ספר,
אתה צדוק שהמנהלים פעלו ללא כיסוי ,העבר לא חשוב ,כל בית ספר יתנהל
כמשק סגור.
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 .7אישור דוחו"ת כספיים:
הערות

מבוקר ע"י

הכנסות

הוצאות

עודף/גרעון-
לשנה
המבוקרת

עודף/גרעון-
מצטבר

בועז מקלר

1620529

1653425

32896

3677

אביעזר

31.12.2007

ברית פיקוח

296,160

304,033

-7,873

-218,020

צובה

31.12.2007

ברית פיקוח

1,026,000

1,026,000

0

0

אורה

31.12.2008

ברית פיקוח

1,277,238

1,198,407

78,831

170,343

31.12.2008

ברית פיקוח

278,829

316,133

-37,304

-692,101

31.12.2008

ברית פיקוח
רוחמה סלמן,
רו"ח

283,716

305,898

-22,182

90,311

773,437

797,392

-23,955

-80,915

שם
הישוב
שורש

בית
מאיר
מבוא
ביתר
נטף
נוה
אילן
צלפון
בית
זית

דו"ח ליום
31.12.08

31.12.2008
31.12.2008

ברית פיקוח

532,000

527,000

5,000

0

31.12.2008

ברית פיקוח
עידו איסק,
רו"ח

283,739

530,552

-246,813

-219,705

417,681

577,453

-159,772

57,164

31.12.2008

מזכיר המועצה בודק את התקציבים ,יש גרעונות בגלל סכסוכים של ועד אגודה
ומקומי .חייבים לאשר דו" ח רואה חשבון מאושר בכפוף לבדיקה.
הוחלט :לאשר.

 .8אישור מתן שמות לרחובות באשתאול
הוחלט :לאשר.

.9

– שמות של נחלים.

אישור היטל מיסים ותקציבי ועדים מקומיים לשנת:2009

מס'

הישוב

סך התקציב

מס ועד מקומי
מגורים למ"ר (*)

1

בית זית
ישעי
כפר אוריה
מבוא ביתר
נחם
עין נקובא
שורש
תרום
בר גיורא
יד השמונה
נוה אילן
נחשון
נוה מיכאל
צובה
שואבה
תעוז

1,892,000
233,000
266,500
275,100
310,000
310,000
510,000
387,000
436,000
124,000
682,000
595,000
123,000
2,632,000
435,000
226,000

21.24
6.09
6.09
8.57
14.40
6.20
8.86
12.17
16.61
6.64
7.85
10.85
6.64
10.46
10.45
8.86

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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גרעון
בנכסים
נטו בסך
של כ-
644,000
 ₪לסוף
שנה.

17
18
19
20

אדרת
טל שחר
זכריה
אביעזר

250,000
724,000
725,000
268,500

8.26
30.42
11.08
8.05

)*( סוגים אחרים כמפורט בצו הטלת המיסים
)**( התקציב וצו ההטלה מונח לעיון במזכירות המועצה
יגאל אבדר :מבקש לבדוק מה עם תקציב אורה ,הגשנו תקציב ולא מופיע ,גם מוצא וגם אורה,
משה דדון :ישובים שהגישו ובטעות לא נכנסו נאשר ונאשרר מחדש במליאה הבאה באישור של אגף
התקציבים.

 .10ועדות ביקורת:
–דוד תורגמן ,יהודית גרגיר ,יהושע גבאי.
עמינדב
בית זית – אליהו מורד ,אורן זלקינד ,עמיר שרמן.
הוחלט :לאשר
אישור רשימת ועדות
.11
משה דדון :חבר שלא יגיע ל 3 -ישיבות רצופות ,חברותו בועדה תבוטל ,ותנתן הזדמנות לחבר
אחר שמוכן לתרום.
הוחלט :לאשר רשימת הועדות ,הועדות יחלו להתכנס בתחילת ספטמבר ,בהצלחה.
הישיבה ננעלה בשעה

20:15

_____________
משה דדון
ראש המועצה
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