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 אבן ספיר ראובן שמעון

 אדרת יעיש דדון
 אורה יגאל אבדר

 אשתאול אריה עובדיה
 בית זית גבריאל נרדי

 בית נקופה עו"ד זהר שדה
 בקוע ישראל אלוני

 בר גיורא דוד בוזגלו
 גבעת יערים יהודה בן אהרון

 גבעת ישעיהו ברק כץ
 גיזו מוטי חן

 הראל אבי פליישמן
 זנוח שלומי סעדון

 טל שחר מיקי פרנקוביץ
 יד השמונה יוסף בר דוד

 ישעי אלון ורדי
 כסלון שלום בוקובזה
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 עין רפה בהג'ת ברהום

 עמינדב משה מזון
 צובה שמואל שני
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 סדר יום:
 הודעות יו"ר: .1

 .3-4היערכות חוק לימוד חינם גילאי  1.1
 דיווח בינוי מוסדות חינוך ומעונות. ..1
 דיווח סיור ראשי מועצות במטה יהודה. 1.3
 דיווח תוכנית אסטרטגית לחינוך במגזר הדתי. 1.4
 פעילות אגף חברה ונוער. 1.1

 
 .1...4.1.אישור פרוטוקול המועצה מתאריך  ..

 
 ביקורת בישובים:מינוי ועדות  .3

 
 אסף בוטא במקום לידר זוהר שהתפטר.  -אשתאול  3.1

 
 צאדוק ברהום, מוחמד ברהום, מוסא ברהום. -עין רפה  ..3

 
 אלון שלום, כאמל טיבי, אלי בן הרוש. –נוה שלום  3.3

 
 שלום לרי לסטר, ד"ר דני שנית, אילן סקלי.  –מוצא עלית  3.4

 
 סבאג, אמיר אדלר.אפרת אליאסף, אייל  –הראל  3.1

 
 יעקב עציון, משה אבן, צבי צדרבוים. -בית מאיר   3.3
 
 

 נמרוד סופרי, מדיוני שי, אורן שפי. –מינוי ועדת בטחון  טל שחר  .4
 

אישור למבקר המועצה יואל ינון להרצות בקורסים של מרכז השלטון המקומי ומפע"ם לעובדי  .1
 רשויות.

 
 ..11.1.1לתכנון ובניה מתאריך אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה  .3

 
 ..1.....אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  .7

 
 תבר"ים .1

 
 9..., .1..אישור דוחות כספיים לשנת  .9

 

 .1.., 11..אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  ..1

   
 מועצה אזורית מטה יהודה. –הצגת מערכות מידע  .11

 
 שנים האחרונות במטה יהודה. 3 -הצגת השקעות פרויקטים ב ..1

 

 הרמת כוסית לקראת בואו של החג.  
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 סדר יום:
 הודעות יו"ר .1

מברך את נימרוד יפה במזל טוב לרגל יום הולדתו, מאחל בריאות אושר וימים טובים  :משה דדון
 בשמי ובשם כל חברי המליאה.

 

 .4-3היערכות חוק לימוד חינם גילאי  1.1
, בינוי גנים ומעונות יום לפי חוק 3-4המועצה נערכת לשנה הבאה לקליטת ילדי גילאי  :משה דדון

, זה דורש הגדלת כח אדם )סייעות וגננות(. מספר הגנים יגדל  3-4לימוד חינם לגילאי 
גני ילדים בכל יישובי מטה יהודה. מחלקת הבינוי במשרד החינוך  .11 -גנים ל  ..1 -מ

אני אנו מקדמים את ההליך מול משרד החינוך. נוספים  וגנים  11אישרה לנו הקמת 
מבקש כי אתם המשמשים כחברי מליאה תסייעו לנו מול ועדי האגודות לסיים את הליך 

מעונות כבר אושרו. כל מבנה  . -גנים ו 7 -הקצאת המקרקעין לטובת הגנים. יש כ
 שיאושר אנחנו נדאג לביצוע. מרבית התקציב הוא ממשרד החינוך.

 
 ווח בינוי מוסדות חינוך ומעונות.די ..1
אנו בתהליך בנייה בבית הספר האלה בנחושה, בית ספר תיכון צור הדסה, וממ"ד צור  משה דדון:

הדסה, בינוי גנים שאושרו באביעזר, לוזית, בר גיורא, בינוי עין רפה. אנו פועלים במרץ 
 לסיום הבינוי בסוף חודש יולי.

 
 הודה.דיווח סיור ראשי מועצות במטה י 1.3
ראשי רשויות, חשפנו בפניהם את העשייה הרבה  31 -ביום שישי האחרון קיימנו סיור ל משה דדון:

במועצה, חינוך, חברה, תיירות, תעשייה, החשיפה מובילה אותנו קדימה, אנחנו חוסן 
של מרכז המועצות, לא ייתכן שרוב ההחלטות במדינה הן לגבי הצפון והנגב. כיום 

גבולות מול הערים השכנות במספר של מועצות אזוריות, אנו התמודדנו הוקמו ועדות 
מול משרד הפנים, והגענו להסכמות ללא סיוע של מרכז המועצות, חרף העובדה 
שבראשית הדרך פניתי והבהרתי כי העניין חייב לעלות על סדר היום הציבורי של 

ברנו את החלוקה  המועצות. בסיור סיירנו עם ראשי המועצות באזור התעשייה והס
 עפ"י ההסכם שנחתם עם בית שמש.

 

 דיווח תוכנית אסטרטגית לחינוך במגזר הדתי.  1.4
 העל הדתי לחינוך מענה במתן שעסק, הציבור שיתוף לכנס  הגיעו תושבים  ... -כ משה דדון:

  .לחינוך האסטרטגית התכנית להמלצות בהתאם -יהודהבמטה   יסודי
 

 בראשה) דתי לחינוך הועדה ידי על התקבלה אשר, התכנית במסגרת ההמלצות אחת
והיו שותפים בה מפקח משרד החינוך, מנהלים, נציגי ציבור  -פזי בן שמריהו ר"ד עמד

והורים( הייתה הקמת מוסד חינוכי מעולה על יסודי שש שנתי ציוני דתי, המחנך 
 שצבר במידע ולשתפו זו להמלצה הדתי הציבור את לחבר מנת על לאהבת האל והאדם.

בשיתוף מנהלי בתי ספר, צוותים חינוכיים, נציגי  הכנס התקיים ובהמלצותיו הצוות
הנהגות ההורים והתושבים, הצוות המקצועי של המועצה, ראש מינהל החינוך ומנכ"ל 

רד מש מדיניות על לו הידוע את הכנס במהלך צייןאשר  כהן איציק ר"דחב' משאבי ידע 
מהיבטים שונים, וציין כי מדיניות משרד החינוך  -ח-תות אהחינוך בנוגע למעבר לכי

תומכת בהקמת בתי ספר שש שנתיים )חטיבת ביניים ותיכון( ומתנגדת, מסיבות 
ח' כפי שהיה נהוג בעבר.  -פדגוגיות וכלכליות, להקמת בתי ספר יסודיים לכיתות א'

תלמידים אחת הסיבות העיקריות להתנגדות נעוצה בפער התקציבי שנוצר לרעת ה
  וצוותי ההוראה.

 
 מנושא העולים השונים בתחומים דנו אשר לצוותים המשתתפים חולקו הערב במהלך

 דיון התקיים היתר בין. ואופיו הספר בית סוג בהם, המשתתפים בחירת פי על, זה
החינוך, מתן  בית במיקום, ואולפנה תיכון בהקמת, ובנות בנים בין להפריד האם בשאלה

מענה דתי ולימודי לכלל התלמידים והשילוב בין מערכת החינוך הפורמאלית לבלתי 
 31: יהודה במטה הספר בבתי הלומדים' ו כיתות בוגרי מספר להיום נכון פורמאלית.

 .בנות 37 -ו בנים
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 פעילות אגף חברה ונוער 1.1
מחר מתקיים כנס חלוקת מלגות באולם המופעים בצרעה, השנה מקבלים  – מלגות משה דדון:

 סטודנטים.  .3.,1מלגה 
 

בהיכל   .19:3בשעה   .1...1.3.מתקיים ביום ראשון  – פלוס .1ערב הוקרה לגילאי  
 המופעים בצרעה, החברים מוזמנים להגיע ולהנות ממפגש עם תושבי ומייסדי המועצה.

 
 במחנה נס הרים. .9/3/1.-1.יתקיים בתאריכים  – מחנה פסח 

 
 מתנדבים ממטה יהודה.  .11 -מתנדבים בשנת שרות כ ...1מציין כי בכל הארץ יש  

 
 .1...4.1.אישור פרוטוקול המועצה מתאריך     ..

 : לאשר.הוחלט   
 
 מינוי ועדות ביקורת בישובים:      .3

 
 אסף בוטא במקום לידר זוהר שהתפטר –אשתאול  3.1

 .: לאשרהוחלט

 

 צאדוק ברהום, מוחמד ברהום, מוסא ברהום. -עין רפה  ..3

 : לאשר.הוחלט

 

 אלון שלום, כאמל טיבי, אלי בן הרוש. –נוה שלום  3.3

 : לאשר.הוחלט

 

 שלום לרי לסטר, ד"ר דני שנית, אילן סקלי.  –מוצא עלית  3.4

 : לאשר.הוחלט

 

 אדלר.אפרת אליאסף, אייל סבאג, אמיר  –הראל  3.1

 לאשר. הוחלט:

 
 יעקב עציון, משה אבן , צבי צדרבוים –בית מאיר  3.3 

 לאשר. הוחלט:

 
השבוע התקיים כנס של חברי ועדת הביקורת בסיוע אגף מבקר המועצה, כדי לסייע  משה דדון:

 לחברי הביקורת להגיש דו"ח נכון וראוי.
 

שנבחרו אין להם מושגי יסוד מבקש לציין שיש בעיה רצינית שחברי ועדת הביקורת  :אבי פליישמן
 בביקורת.

 
 נמרוד סופרי, מדיוני שי, אורן שפי. –מינוי ועדת בטחון  טל שחר  .4

 לאשר. הוחלט:

 בקורסים של מרכז השלטון המקומי ומפע"םבשכר אישור למבקר המועצה יואל ינון להרצות  .1
 שויות.לעובדי ר

 לאשר. הוחלט:
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 ..11.1.1אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  .3
 : לאשר.הוחלט

 

 ..1.....אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  .7
 : לאשר.הוחלט

 
 בר"ים:ת  .1

 שיקום תשתיות לוזית רוגלית גפן וצרעה 8.1     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 600,000 משרד החקלאות

  

 
 600,000 קרנות רשות

  

 
 1,200,000 סה"כ

  

 
 לאשר. הוחלט:

   

 פינות עבודה -ישיבת אמי"ת נחשון  8.2     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 35,200 משרד החינוך

  

 
 35,200 סה"כ

  

 
 לאשר. הוחלט:

   

 אביעזר –בניית גן ילדים  8.3     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 668,930 בינוי  -משרד החינוך 

  

 
 26,000 הצטידות –משרד החינוך 

  

 
 62,543 תכנון –משרד החינוך 

  

 
 550,527 קרנות רשות

  

 
 1,308,000 סה"כ

  

 
 לאשר. הוחלט:

   

 בר גיורא -בניית גן ילדים  8.5     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 668,930 בינוי  -משרד החינוך 

  

 
 26,000 הצטידות –משרד החינוך 

  

 
 62,543 תכנון –משרד החינוך 

  

 
 550,527 קרנות רשות

  

 
 1,308,000 סה"כ

  

 
 לאשר. הוחלט:

   

 

 
 

 צור הדסה -פארק מרכזי שלב א'  8.6   
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 11,484,000 משרד השיכון

  

 
 11,484,000 סה"כ

  

 
 לאשר. הוחלט:
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 תיירות 8.7
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 500,000 קרנות רשות

  

 
 500,000 סה"כ

  

 
 לאשר. הוחלט:

   

 2102פרוייקט ווינר לקהילה  8.8     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 250,000 טוטו –קרן המתקנים 

  

 
 112,500 קרנות רשות

  

 
 362,500 סה"כ

  

 
 לאשר. הוחלט:

   

     

 
 עדכון תברים:

   

 ביה"ס תיכון צור הדסה - 2782תב"ר  8.9     
   

 
 הגדלה שלב א'

   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 
 2,361,340 6,945,120 מפעל הפיס

 

 
 0 3,620,960 משרד החינוך

 

 
 0 1,000,000 קרנות רשות

 

 
 2,361,340 11,566,080 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

   

 בינוי חדש עין ראפה - 3102תב"ר  8.10     
   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 
 708,621 20,309,747 משרד החינוך

 

 
 0 500,000 קרנות רשות

 

 
 708,621 20,809,747 סה"כ

 

 

 לאשר. הוחלט:
 

 שיפוץ אנדרטת הל"ה - 2703תב"ר  8.11   
   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 
 140,000 205,000 הבטחוןמשרד 

 

 
 140,000 205,000 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

   

 תוכנית התקשוב הלאומית במוסדות חינוך - 2321תב"ר  8.12     
 

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 
 141,600 2,653,200 משרד החינוך

 

 
 100,000 0 קרנות רשות

 

 

 
 לאשר. הוחלט:
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 :.1..אישור דוחות כספיים לשנת   .9

 

 

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

 -עודף/גרעון
 לשנה המבוקרת

  -עודף/גרעון
 מצטבר

 10\12\31 זנוח 1
אתי בצלאל 

  4,998.00     ₪   33,903.00-   ₪   231,013.00   ₪   197,110.00 ₪  ושות'

  84,004.00   ₪   48,760.00    ₪   98,583.00     ₪   ₪147,343.00   ערן גולני 10\12\31 בקוע 2

  6,111.00     ₪   88,683.00-   ₪   328,378.00   ₪   ₪239,695.00   מידד הלוי 10\12\31 עין רפא 3

 

 
   9...דוחות כספיים לשנת 

 

 31.12.2009 בקוע 1
-ערן גולני

₪     14,289- 105,895 91,606 רו"ח 35,244 

 

 
  1...דוחות כספיים לשנת 

 

  3,765.00-     ₪   163,509.00 ₪   159,744.00 ₪  ערן גולני 08\12\31 בקוע 2
 ₪       

49,533.00  
 
 

 : לאשר הדוחות הכספיים.הוחלט
 
 

 :11..שור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת אי    ..1

    
 מס ועד מקומי מגורים למ"ר סך התקציב  הישוב מס'

 9.68 2913 נוה שלום 32

 
 :.1..לשנת  אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי

 
 מס ועד מקומי מגורים למ"ר סך התקציב  הישוב מס'

 12.35 595 אשתאול 1

 12.33 220 גפן 2

 7.32 304 הראל 3

  4.11מ"ר   .1מעל ₪,  .3..3מ"ר  .1עד    1,069 טל שחר 4

 11.76 219 לוזית 5

 9.72 639 נחושה 6

 11.05 1,330 צובה 7

 6.47 220 צפרירים 8

 11.11 821 שואבה 9

 6.47 161 עין רפא 10

 12.94 523 תרום 11

 9.27 310 נחשון 12

 15.29 333 נחם 13

  

  
 
 הוחלט: לאשר.
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 מועצה אזורית מטה יהודה. –הצגת מערכות מידע     .11
בקדמת הטכנולוגיה ונחשבים כרשות מובילה במחשוב, ובחינוך  היום אנחנו נמצאים :משה דדון

 בישובים ובמועצה, המצגת תוכיח זאת.
 

מציגה את מערכות המידע המשודרגות בכל תחומי המועצה, בגנים במוסדות החינוך  : גילי אהרוני
 ובמועצה.

 
 שנים האחרונות במטה יהודה. 3 -הצגת השקעות פרויקטים ב    ..1

מצאתי לנכון להציג בפניכם את העשייה המשותפת שלנו במליאה ובמועצה בתחום  משה דדון:
פרוייקטים במטה יהודה שבוצעו בתאום עם   ..3 -מש"ח ב 34 -התשתיות, הושקעו כ

הישובים. נושא התשתיות הינו אחד מהעוגנים המרכזיים. באחת המליאות הבאות נציג 
שמעותית בנושא גזם, ניקיון , ששם מתחוללת מהפכה מאת נושא איכות הסביבה

לבדיקת הנושא, מדובר למינכן למשלחת ת רחובות, פרוייקטים של מחזור, המועצה יוצא
בפרוייקט גדול, אנשי מקצוע מהמועצה יוצאים בתחום המחשוב, המשפטי, הכספי 

 ואנשי מקצוע נוספים, נעדכן בהמשך.
 

 להלן השקעות שנתקבלו: 
 

  10,599,204.25                           מפעל פיס

  6,728,717.35                             משרד פנים

  9,769,249.70                             משרד תחבורה

  6,402,088.05                             משרד  חקלאות

  925,960.49                                משרד דתות

  3,245,448.02                             משרד השיכון

  314,047.81                                משרד הבטחון

  220,761.66                                המשרד לאיכות הסביבה

  502,232.77                                טוטו

מקורות חוץס"ה                              38,707,710.10  

  26,292,289.90                             קרנותס"ה   

 
 

 הרמת כוסית לקראת בואו של החג 
 בחג שמח, להמשך עשייה פורייה והצלחה.ראש המועצה מברך את החברים 

 
 

  20:00 הישיבה ננעלה בשעה
 
 
 

______________    _____________ 
 משה דדון    רענן אהרונסון 
 ראש המועצה    מזכיר המועצה


