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החליפו היום  פעילויות חינוכיות, הערב  ישתתפו בני הנוער במליאת המועצה, זאת לאחר שבמהלך
 צה בתפקידם ולמדו כיצד המועצה מתנהלת.את פקידי המוע

 
ימת בכפרים עין נקובה ועין רפה, אני גאה שמטה יהודה מהווה סמל לדו קיום הישיבה מתקי

ולשלום אמיתי בין העמים, בני הכפרים הם חלק בלתי נפרד מהמועצה ואני מודה להם על אירוח 
   מליאת המועצה. 
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אדוני ראש  לפתוח את דבריי בברכת ברוכים הבאים לעין נקובה אשמח, יו"ר ועד עין נקובה :אבו אסמעיל
המועצה מר משה דדון, חברי המליאה, חברי הועד, ראשי הועדים, צוות מטה יהודה אורחים 

אדוני הנכבד זו , תכבד לארח אתכם בכפר עין נקובה ובמיוחד בביה"ס עין נקובה עין רפהמ נכבדים.
את ישיבת המליאה בביה"ס בעין נקובה ובמיוחד ביום  גאווה גדולה בשבילנו שהחלטתם לקיים

תהיה שנת שלום  7163אני מאחל ששנת ,  7163והתחלת שנה חדשה שנת  7161הזה יום סיום שנת 
היום הזה הוא יום  שלווה אהבה בטחון אושר ברכה עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העמים.

 ובים:סטוריה  לעין נקובה ואני אדבר על כמה דברים חשיה
 היום הזה נותן לנו הרגשה שאנחנו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל וגם חלק בלתי נפרד  .א

 ממטה יהודה.
 היום הזה מוכיח  על שיתוף פעולה ועל דו קיום בין שתי העמים. .ב
 יש לי בקשה אישית מכל חברי המליאה, אנא לא ללחוץ על ראש המועצה שהוא משקיע  .ג

  31-ומי כמוכם יודע שעין נקובה היתה מוזנחת יותר מהרבה על עין נקובה, אתם יודעים 
    שנה וכמה שיעשה ראש המועצה יש לנו עוד הרבה חוסרים  בכפר ודרישות, אבל ראש 

 שנים. 61-שנה לא בשנה ולא ב 31המועצה לא יכול לתקן הזנחה של 
 תרשו לי לדבר כמה מילים איך נוסדה עין נקובה: .ד

 היו  6418ם שהיו נפגעים בשער הגיא במלחמת יום השחרור בשנת עין נקובה הייתה עוזרת ליהודי
 .נחים ליד בית נקופה ןהיו מקבלים עזרה ראשונה וטיפול מתושבי בית נקופה )ההורים שלנו(

  לבית נקופה עזבו את  יבהתושבי בית נקופה מהפחד מהכפרים הערבים שהם בסב 6418בשנת
מאירה את הכפר בלילה שכל תושבי בית נקופה הכפר והלכו לגור באבו גוש והיתה אישה זקנה 

 יהיה להם גאווה מלאה לאחר שירגע המצב לחזור בחזרה לגור בבית נקופה.
  511משפחות  71-החליטה המדינה לתת לתושבי בית נקופה אדמה חלופית ונתנו ל 6417בשנת 

 דונם. 5311דונם במקום 
 511 נפשות ובאותם  5111-הכפר שלנו מורכב מנפשות ועכשיו  611משפחות היו בערך  71-דונם ל

 נפשות. 5111נפשות הם גרים עליהם  611דונם שגרו עליהם  511-ה
  שמה של בית נקובה היה בית נקופה ב עד ששר הפנים דאז בורג החליף את השם  6421עד שנת

 לבית נקובה ב  הלעין נקובה בגלל שהיו מתבלבלים בכתובות בין בית נקופ
 אבו עיסאם זכרונו לברכה. זה היה בסיכום עם

  מרוב שהיהודים השכנים כמו קרית ענבים אז המוכתר שלהם ביקש מהתושבים לא לעזוב את
הכפר אבל מחוסר ברירה ברחו מהכפר לא בגלל היהודים אלה בגלל הכפרים שמסביב לבית 

 נקופה.
ועל כל עם  לסיום אני מאחל לכל חברי המליאה ישיבה מוצלחת, תודה רבה לכולם ושלום עליכם

 .ישראל
 

שנים המועצה  2שנים תלמידי עין נקובה למדו באבו גוש ולא ניגשו לבגרויות, מזה  1-2עד לפני  : משה דדון
ובקידום תוכניות הלימוד ית מוסדות חינוך ובתי ספר לילדי עין נקובה ועין רפה, ימשקיעה בבנ

גאים בתלמידים שלנו, השנה סיים מחזור א' של בית ספר המנוהל על ידי ברנקו  אנווההעשרה, 
 .וייס

 
 הודעות יו"ר. .1

  , מפקד מג"ב מחוז   11.11.11מפקד מחוז ירושלים משה אדרי   –דיווח פגישות בנושא בטחון  1.1
 4.11.11ירושלים  

תוכנית מקיפה ליצירת מערך  נושא ביטחון תושבינו הוא ראשון במעלה, אנו מקדמים ביצוע  משה דדון:
בטחוני בכל יישובי המועצה. בימים אלה אנו עורכים תוכניות מפורטות, ובמסגרת זו  הגשנו 

 בקשות למיגון בתי ספר וגני ילדים. 
מפקד מג"ב יבחן את סוגיית חדירת השב"חים באזור צור הדסה וביישובי קו התפר, ויציע לנו 

 פתרונות מעשיים.
 

מעדכן כי במהלך הכנס שנערך, הודיע לי מפקד מג"ב שיו"ר ועד נתפס מעסיק שב"חים בביתו 
הפרטי. זוהי התנהגות שאינה הולמת נציגי ציבור ויו"ר וועדים, עלינו לשמש דוגמא לתושבים, 

 ואני מבקש להקפיד הקפדה יתרה.  
 

 1111היערכות תקציב   1.1
, התקציב מכיל 7163אישרנו את תקציב המועצה לשנת במליאה שהתקיימה בחודש נובמבר,  משה דדון:

פעולות עתידיות שיש בהן יוזמה ומעוף לשנה הקרובה. שבוע שעבר התקבל מכתב ממשרד 
האוצר, שלנוכח הבחירות העתידות להתקיים השנה, יש לפעול בהתאם לתקציב שאושר לשנת 

נת לקיים את הנחיית משרד ( לכן אנו מעבירים חלק מתקציבי המועצה לחינוך על מ6/67) 7161
 האוצר.

 



 5עמוד  41/11/13  פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך

 

 
 

 דו"ח מבקר המדינה   1.1
ה  לחברי המליאה. הערות המבקר נלמדות על ידינו, יוקם דו"ח מבקר המדינמציג את עיקרי  :  משה דדון

צוות מקצועי אשר יבחן את האמור ויגיש המלצות לתיקון הביקורת. חלק גדול מהערות המבקר 
הביקורת, והיתר ילמדו על ידי הצוות המקצועי ויתוקנו. אציין רק תוקנו זה מכבר במהלך עריכת 

לעניין טענתם לכאורה המועצה בגירעונות, הם בוחנים את מצב ההלוואות יחד עם הלוואות 
הביוב, אשר כידוע לכם מוחזרות באמצעות היטלי ביוב, כל ההלוואות נלקחו בפיקוח ואישור 

 השלישית פרס לניהול תקין.משרד הפנים, לא לחינם קיבלנו זו השנה 
 

  11/11/11אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  .1
 : לאשר. הוחלט 

 
 .14/11/11אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה  .1

 : לאשר.הוחלט
 

 :אישור דוח"ות כספיים .1

 1111דו"ח כספי מועצה  1.1
 : לאשר.הוחלט

 

 .1/11-1  - 1דו"ח רבעוני   1.1
 : לאשר.הוחלט

 

  4/11-1  - 1דו"ח רבעוני   1.1
 : לאשר.הוחלט

 

 . 1111דו"ח כספי חברה לפיתוח לשנת   1.1
 : לאשר.הוחלט

 
 ניהול על ידי גל מרדכי –דיון מיוחד: חילופי שלטון בני נוער 

 סעיפים לדיון: 7בני הנוער יודעים מה הם רוצים, הם בקשו להעלות  :משה דדון
 

  העצמת מועצת נוער רשותית. .1
אני תלמידת , מאוד נהננו להכיר וללמוד על העשייה במועצה. בשם בני הנוער תודה על האירוח גל מרדכי:

 . שלטון אני מחליפה את ראש המועצה כיתה יא' בבית הספר הרטוב במסגרת יום חילופי
 של המועצה במוסד החניכים של תנועת בני המושבים. נציגהאני 

 אני נציגה במועצת התלמידים והנוער הארצית ואני דוברת מועצת התלמידים של המחוז 
 ההתיישבותי.

 הנושאים נבחרו בהתאם לדרישות בני הנוער, נערך סקר בין בני הנוער וכך נבחרו הנושאים:  
ני מבני נוער, המועצה היא גדולה, היום ב מורכבמועצת נוער רשותית, גוף שאנו מעוניינים להקים 

תן לבני הנוער מקום לקדם דברים ותית תירשהנוער ההנוער הבינו את העשייה המרובה, מועצת 
, נוער פעיל ומשמעותי, נוער מדהיםה, אנחנו רוצים לעזור לסייע,  מול המועצה, ולשיתוף פעולה

, אנו רוצים ולקדם את רצונות הנוערנוער מנהיג,  אנו רוצים לתת לבני הנוער מקום להתבטא 
 . הנוער הוא עתיד המועצהצור עבודה משותפת עם המועצה, לחזק את הקשר לי

 

 מציין כי רוב בעלי התפקידים הבכירים והמנהלים במועצה הינם בוגרים של תנועות הנוער. : משה דדון

 :  לאשר הקמת מועצת נוער רשותית.הוחלט
 

 קידום תוכניות פעולה עבור בני הנוער בשעות הפנאי. .4
 רשויות אחרות, בדקנו את הנושא הוא קיים בשבוע בקיץ שכולו מוקדש לנוער :שבוע נוער גל מרדכי:

ות, בילויים, טורנירים מועצתיים ועוד. אנו מעוניינים לתת במה הופעבמסגרת השבוע יתקיימו 
אנו מעוניינים לקדם פעילויות שונות,  .ערב להקות מקומיותולקיים  למוזיקאים של המועצה

 גיבוש ויצירת גאוות יחידה מועצתית, הכרות בין בני הנוערבתחומי הספורט, המוסיקה, ליצור 
 ר.פיתוח אישי של בני הנועכך בעצם נוביל ל 

 
 ז לנוער שבו יהיו פעילויות לנוער, המקום ישמש מרכאנו מעונייינים לקדם הקמה של   בית לנוער:

 , ולחדרי פעילות משך השנה. לסמינרים תנועתיים מקום

לתחזוקת כסף וכך נשתמש בלהשכיר את המקום, חשבנו לבחון אפשרות  המקום: תחזוקתל 
 .המקום יתוחזק וינוהל ע"י בני נוערהמקום, 
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רחיב את מעגלי הפעילות מעבר לתנועות , להיצור הזדמנויות למפגשים מועצתייםל המטרה:
 תחושת שייכות וגאוות יחידההנוער, יצור 

 :שלושת הפרוייקטים נוגעים בנושאים רבים שחסרים לנוערלסיכום 

 ? איך זה יעבוד, איך נגיע לשם יובל אליהו:
 
ברכות לבני הנוער, הנושא של מרכז נוער צריך להבחן, אני בעד הרעיון למרכז נוער, אני מציע  :דוד דרומלביץ

 .בנושא זהנו ושבמועצת הנוער הרשותית יד
 

מציע לך להעלות את ההצעה באופן עקרוני, תנצלי את הממונטום, תהיה החלטה עקרונית ולאחר  : ראובן צמח
 מכן אפשר להתקדם.

 
 .הוחלט להביא להצבעה את נושא מבנה הנוער

 
   התקיימה הצבעה:

 קידום תוכניות פעולה עבור בני הנוער בשעות הפנאי.: פה אחד לאשר  הוחלט
 

שעות, לאחר מכן  5הפעילות שהתקיימה היום במועצה. הצוותים שתפו פעולה במשך  מתארת את    בצלאל:לי 
המועצה התקיים טורניר בין בני הנוער לעובדים, היה יום משמעותי וחשוב למדתי להכיר את 

 , מטה יהודה זה הבית שלי.להיות כאן במועצה, אני גאהובעלי התפקידים 
 

ערכי בהשתתפות בפעילויות של בני ייחודי ויש משהו  לכל הפועלים להצלחת יום זה. ה רבהתוד : משה דדון
אני גדלתי בתנועת נוער לכן אני מעריך ומוקיר את הפעילות הברוכה, הנוער בתנועות הנוער. 

על החשיבות המרבית למדתי מבני הנוער הערכים והחינוך ליצירת קהילה ותרומה חברתית. היום 
" כל שתבקשו לו יהי" שיש ללכידות הקהילתית, וליצירת תשתית חינוכית ערכית וחברתית. 

 בהצלחה.
 

 קוצין. –מסע שורשים  .7
בעבר קיימה המועצה בשיתוף עם הסוכנות היהודית פרוייקט סיורי מורשת בפולין, קוצ'ין   רענן אהרונסון:

שנה, קבלנו פניות מתושבים לארגן  11קוצ'ין חוגגים ומרוקו. מאחר והשנה הישובים של עולי 
שוב מסע. המסע בן שבועיים, ומטרתו חיבור לשורשים ולמסורת העדה הקוצ'ינית ואנו מבקשים 

 לחדש את הפרוייקט.
  : לאשר.הוחלט

 
 אישור משלחת חינוך ללונדון. .8
מתקיים בלונדון סמינר בנושא מנהיגות ופריצת דרך במחשוב בתי ספר, התקדמנו המון בתחום  : משה דדון

רשויות,   71 -הטכנולוגי בבתי הספר ועדיין יש לנו מה ללמוד ולהשתפר, משתתפים בכנס כ
במסגרת הסמינר יוצגו מערכות טכנולוגיות תומכות ומסייעות להתפתחות התלמיד. מטרת 

הכיר ולהמליץ על טכנולוגיות חדישות שיש להטמיע במועצה ובבתי ההשתתפות בכנס הנה ל
 הספר, על מנת להשתייך למובילים בקדמה ופיתוח העתיד. 

 
כחלק מהבנייה וייצוב של מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ברמה הארצית בתחום של  שרונה בר נס:

וך, אנו מבקשים להוציא חדשנות פדגוגית ושימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים בתחום החינ
 .73/6/63עד  71/6/63משלחת רשותית לסמינר למידה בלונדון בתאריכים 

 
אשר אליו מגיעים אנשי חינוך  SHOW  BETTבמועד זה מתקיים בלונדון כנס חדשני בינלאומי  

מכל קצוות תבל על מנת להתעדכן בחידושים האחרונים בתחומים הנוגעים לטכנולוגיות למידה 
מתקיימת תערוכה בין לאומית יחודית במסגרתם נוכל להיחשף להתפתחויות בתחום, הן  וכמו כן

 אשר יתמקד   APPLEברמה התיאורטית והן ברמה המעשית, במקביל מתקיים כנס של חברת 
 

בתיאור התנסויות של מנהלי בתי הספר מהעולם המובילים בתחום טכנולוגיות הלמידה. וכמובן 
ת יתקיימו סיורים לימודיים בבתי הספר אשר מקדמים מצויינות שבנוסף לכנסים ולתערוכו

ערכית וחדשנות פדגוגית וטכנולוגית, כמו גם הרצאות בנושא מנהיגות ופריצת דרך בחשיבה 
 ובעשייה החינוכית. 

 
הסמינר יכול לתרום לנו רבות בתהליכי הלמידה וההעצמה הפנים רשותיים לשם המשך תהליכי  

שייה החינוכית הרשותית, במסגרתו נוכל להיחשף לטכנולוגיות חינוכיות חדשות ופריצת דרך בע
 מן המובילות בעולם בתחום החינוך, ללמוד על תהליכי שינוי בבתי ספר העצמת מנהיגות חינוכית 
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וחיבורים לקהילה, אני רואה בכל אלה הזדמנות ייחודית ללמידה ופיתוח מקצועי אשר לא תשנה  

 במתכונת זו.
התוכנית הומלצה ומלווה על ידי ד"ר אתי כוכבי בוגרת מכון מנדל, אשר עסקה רבות בפיתוח  

, סמינר זה מוצע על ידי ארגון מנהלי אגפי החינוך 76 -תוכניות למידה מותאמות למאה ה
בישראל, אני מאמינה כי משלחת זו יכולה להוות בסיס להכנסת מנהיגות חינוכית קהילתית 

ישיר לתהליכי העצמה והתמקצעות של הנהלות בתי הספר כפי שאנו  במטה יהודה והמשך
מובילים מזה מספר שנים בפורום המנהלים מתוך תפיסה כי מנהיגות מחוייבת, מקצועית 

 וערכית הינה הבסיס לפיתוח ויצירת מנהיגות בקרב צוותי החינוך התלמידים והקהילה. 
 
לי תפקידים רלוונטיים לסמינר זה לשם אי לכך אני פונה לאפשר יציאת משלחת הכוללת בע 

 קידום המערכת החינוכית באופן מיטבי.
 

החברים המשתתפים: ערן אוחנה מנהל קשרי חוץ )בעלות מלאה של המועצה( שרונה בר נס, אורה 
 . $  511 השתתפות העובד  $ למשתתף,  6111 -עלות הסמינר כמרדכי, ענבל בן שלום, 

 : לאשר.הוחלט
 

 עדכון גזבר המועצה. –בישובים גביה מרוכזת   .4
מבקש לעדכן כי ישנם ועדי יישובים שגובים ארנונה במסגרת האצלת הסמכויות שהענקנו להם,   משה דדון:

ובוחרים מסיבות שונות שלא להעביר למועצה את מלוא הסכום זאת בניגוד לחוק. אני מבקש 
ים, וועד אשר ייבחר שלא להישמע להוראות היועצת המשפטית שנכתבו ונשלחו את כלל הוועד

 להישמע להוראות, תבוטל סמכותו לגבייה, והמועצה תדאג לגביה ישירה מאת התושבים.

 
מש"ח, והשאר נגבה מעסקים. מתוך הסכום הכולל גביה מרוכזת  21-הגביה מהתושבים היא כ   משה אוחיון:

ישובים שגובים רק מש"ח, יש  51 -מש"ח, והגביה הפרטנית בסך כולל של כ 11 -הנה בסך של כ
 מחלק מהתושבים והיכן שישוב נתקל בבעיית גביה המועצה מסייעת בידו לבצע את הגבייה.

 
)"צו המועצות  6438 -לצו המועצות המקומיות  )מועצות אזוריות(, התשי"ח 15בהתאם לסעיף  :ורד כהן

מועצה, זאת האזוריות"( האצילה המועצה לועדים המקומיים סמכות לגביית כספי ארנונה של ה
 מלבד גביית כספי מיסי הועד המקומי.

 
יובהר, כי הכספים אשר נגבים על ידי הוועדים המקומיים מכח הסמכות אשר הואצלה להם, 
הינם כספים של המועצה לכל דבר ועניין והינם חלק בלתי נפרד מהכנסות המועצה בגין הטלת 

 מיסי ארנונה על תושבים המחזיקים בנכסים בתחומה.
 

)ג( לצו המועצות  18ם לחוות דעתה של היועצת המשפטית, אשר מושתתת על הוראות סעיף בהתא
האזוריות והפסיקה, על הוועדים המקומיים להעביר את הכספים אשר נגבים על ידם ככספי 

 ארנונה של המועצה מיד בסמוך לאחר גבייתם.
 

פים אשר נגבים על ידו אי לכך ובהתאם לזאת, הועד המקומי נדרש להעביר למועצה את כל הכס
בקשר לכספי ארנונה של המועצה מכח הסמכות אשר הואצלה לו, מיד בסמוך למועד גבייתם, 

 מבלי לעכב ו/או לקזז כספים כלשהם מסכומי הגבייה, בגין כל טענה שהיא.
 

אי העברת הכספים כאמור לעיל, על ידי הועד המקומי, תגרור נקיטת הליכים של המועצה כנגד 
 המקומי, לרבות שלילת סמכות הגבייה.הועד 

 
 למה מביאים להחלטת מליאה? הרי בסמכותנו להחליט על ביטול ההאצלה. :דוד דרומלביץ

 
המועצה תפעל בדרכים אחרות, תעקל את החשבונות, אנחנו רוצים גיבוי ערכי, יצאו מכתבים לכל  :משה דדון

 הוועדים. 
 

 .לשימועוראים ליו"ר הועד עושה קונצים, למה לא קועדים, אם והמועצה אחראית על ה דוד אבו:
 

אנחנו כבר אחרי השלב הראשוני במסגרתו נקראו היישובים לשיחה עם הגזבר, במידה והעניין  :ורד כהן
 ישנה הגזבר יפעל בהתאם להחלטת המליאה.

 
כויות אני מבקש שנקבל החלטה לפיה יישוב שלא יפעל בהתאם להוראות, תבוטל האצלת הסמ :משה דדון

 לגביית ארנונה. 
 

 : לאשר.הוחלט
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במקום אורן נחמיה,  11114144שינוי מורשה חתימה בית ספר מתתיהו: גב' נטלי מוזס ת"ז  .11
 . 474811מס' חשבון   441בנק פועלים סניף 

 : לאשר.הוחלט
 

 התפטרות מקסים כהן חבר המליאה נציג הישוב בית מאיר. .11
 מקריא את מכתב ההתפטרות של מקסים כהן:  :משה דדון

 
מטעם היועמ"ש של הריני להודיעך על התפטרותי מחברותי במליאת המועצה. בהתאם לחו"ד 

משרד הפנים בעניין חשש לקיום ניגוד עניינים בין היותי חבר מליאה לבין עו"ד ורד כהן )בתי( 
חברותי במליאת המועצה. שהינה היועצת המשפטית למועצה, הריני להגיש את התפטרותי מ

 ראה הודעה זו כהחלטתי הסופית. 
 

בהזדמנות זו ברצוני להודות לך על שיתוף הפעולה ועל שניתנה לי האפשרות לתרום מחלקי  
לטובת תושבי המועצה האזורית מטה יהודה, אני מאחל לך ולחברי המליאה המשך עשייה 

 ברוכה. 
 

לאחל למקסים המשך עשייה והצלחה, לאיציק והתפטרותו של החבר מקסים כהן  : לאשרהוחלט
 בן אבו ברוך הבא למליאת המועצה.

 
 בקשה להצטרפות המועצה כחברה באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה. .11
הישוב החכיר את המקום לקבלן חיצוני, איגוד  באדמות שדות מיכה יש את מטמנת חרובית,   : יוסי משה

רים את הזבל שלנו גם יערים דרום יהודה שהם מנהלים ומפעילים את המקום, אנחנו מעב
  מנה, אנו מבקשים להצטרף לאיגוד על מנת שנוכל לקבל את השירות.למט

 
 הנציג של המועצה באיגוד. יהיה יוסי משה אנו מבקשים לאשר כי  :משה דדון

 ?האם יש לנו חובות כלפי האיגוד :ששוןצחי 

 על הפינוי אך בפועל יש הנחה לרשויות שהן חברות באיגוד והמחיר ביםכן אנחנו נהיה מחוי : יוסי משה
 לתשלום נמוך יותר.   

מתוקף תפקידי כיועצת משפטית של המועצה, הריני לפנות אליכם בקשר עם הנושא שבנדון  :ורד כהן
 כדלקמן:

אחרונה את האפשרות להצטרף כחברה באיגוד ערים דרום יהודה. תפקיד האיגוד המועצה בחנה ל
הוא לסייע לרשויות לפעול, ככל הדרוש, לשמירה על איכות הסביבה ולשיפורה ולעשות למניעת 

 מפגעים סביבתיים בתחומו לרווחת חיי התושבים. כמו כן מנהל האיגוד מטמנה להטמנת פסולת.

-טן של הרשויות המקומיות המאוגדות בו כיום: רחובות, יבנה, נסתחום האיגוד הוא שטח שיפו
 ציונה, מזכרת בתיה, קריית עקרון וגן רווה. 

הצטרפות לאיגוד הערים יכולה לסייע למועצה בהיבטים הסביבתיים בתחומי עיסוקו וסמכויות 
לשנע את של האיגוד, ובכלל זה להוזיל עלויות של הטמנה באופן משמעותי, ככל שתבחר המועצה 

 הפסולת לאתר המטמנה שאותה מפעיל האיגוד.

, על 6417 -התאם לתקנות איגודי ערים )דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים(, תשכ"בב
מליאת המועצה להחליט אם ברצונה להגיש בקשה לשר להגנת הסביבה להצטרף כחברה לאיגוד 

 ערים לאיכות סביבה דרום יהודה. 

שהיא מבקשת כי  הנציג כמו כן, באם מעוניינת המועצה להצטרף לאיגוד, עליה להחליט על 
 יאושר מטעמה במועצת האיגוד.

לאשר הצטרפות המועצה לאיגוד ערים איכות הסביבה דרום יהודה, ואישור נציג  הוחלט:
 המועצה יוסי משה באיגוד.
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 :  מינוי ועדות .11

הצטרפות החברים איתן מוסקוביץ טל שחר, רני מנור טל שחר,   – ועדת תרבות נוער וספורט 11.1
 אורן נחמיה תעוז. 

 
  .מציע לצרף לועדות בני נוער, ביחוד לועדת תרבות נוער וספורט : דוד דרומלביץ

 חברים מבני הנוער. 1-1השינויים בועדת הנוער, ולהוסיף  : לאשרהוחלט
 
 יוסי יתח. –החלפת יו"ר הועדה במקום ברק כץ   - ועדת תיירות 11.1

 .: לאשרהוחלט
 

 הוספת החבר דוד גבאי מתירוש. –ועדת קרקעות   11.1
 .: לאשרהוחלט

 
יו"ר, דפנה אשתר,  –יעקב ממן   –מיגור אלימות )ח(  והמאבק לנגע הסמים )ר(  :איחוד ועדות 11.1

 שמחה חדד.סיון כהן, שלהבת, יאיר אברהם, אלון ורדי, משה רגב, הדס דוד עו"ס, שאול נהרי, 
 : לאשר.הוחלט  

 
 ותעשייתיים מטה יהודה בע"ממינוי דירקטורים בחברה לפיתוח מרכזים כפריים  11.1

   בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים נדרש אישור המועצה למינויי הדירקטורים בחברה, 
 תוך פירוט חילופי הדירקטורים: 

 סיימו את תפקידם כדירקטורים בחברה:

  עובדי מועצה

  סיים את תפקידו כגזבר המועצה. –מתי קליגר 
  סיימה את תפקידה כמהנדסת המועצה. –חגית טרופיאנסקי 

 

 עובדי מועצה: משה אוחיון, פיני תורן וגילי אהרוני. 5במקום העובדים כאמור מונו, 

, פג 7111-ו"התשס(, עירוני בתאגיד העירייה נציגי) העיריות על פי הוראות תקנות – הציבורנציגי 
 תוקף כהונתם וימונו נציגי ציבור חדשים, כמפורט להלן.

 הרכב הדירקטוריון החדש:

 חברי מועצה

  ראש המועצה –משה דדון 

  סגן ראש המועצה –יוסי משה 
  סגן ראש המועצה –נמרוד יפה 

  המועצה חבר–צחי ששון 
 עובדי מועצה

  גזבר המועצה –משה אוחיון 

  מהנדסת המועצה –מיכל נאור ורניק 
  מנהל מערכות מידע –גילי אהרוני 

  מנהלת אגף חברה ונוער –שלהבת מיכאל 
 נציגי ציבור

 בנימין דוד 

 דוד מלול 
 גבי נרדי 

 שמחה תמרה 
 

ותעשייתיים מטה של הדירקטורים בחברה לפיתוח מרכזים כפריים לאשר מינוי ההרכב החדש   הוחלט:
 .יהודה בע"מ
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אישור התקשרות עם בתי השקעות: במסגרת השקעות כספי הפיתוח של המועצה, נבחר היועץ  .11
 1אמיר נוביק שביצע עבור המועצה הליך התמחרות בין בתי ההשקעות : עם סיום ההליך נבחרו 

 ת, פעילים.בתי השקעות : אקסלנס, פסגו
 .: לאשרהוחלט

 
 אישור הסכם שכירות בפטור ממכרז עם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.  .11

מתוקף תפקידי כיועצת משפטית של המועצה האזורית מטה יהודה, הריני לאשר כי אין מניעה   : ורד כהן
בהסכם  "(,הרשותמשפטית להתקשר עם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול )להלן: "

)להלן:  68, 62, 61חלקות )בחלק(  147211בגוש  61שנים בנוגע לנכס הידוע כמגרש  3 -שירות ל
 "( ובפטור ממכרז.הנכס"

 בהתאם, להלן חוות דעתנו לעניין זה:

 3 -מטרת השכירות הינה הפעלת מוסד לגמילה מסמים ואלכוהול, ותקופת ההסכם הינה ל .6
 שנים.

הרשות מתחייבת, על פי הסכם השכירות, לשלם למועצה דמי שכירות בגובה דמי החכירה  .7
 לרמ"י בגין הנכס.

צו )להלן: " 6438-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 84ע"פ סעיף  .5
"(, לא תתקשר המועצה בחוזה להעברת מקרקעין אלא בהתאם המועצות האזוריות

 להוראות שבתוספת השנייה.

לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות מונה את סעיפי הפטור ממכרז, ולפיו  5סעיף  .1
מועצה אזורית רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז, אם החוזה הוא מסוג החוזים 

, למדינההמקרקעין מועברים ()א( קובע: "7)5קטן -המפורטים בסעיף, כאשר סעיף
 ."לשירות התעסוקה, לרשות מקומית או לאיגוד ערים

: 66.66.7116בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, מר אליקים רובינשטיין מיום  .3
, אף בהיותה מאוגדת כתאגיד על פי גוף מגופי המדינההרשות למלחמה בסמים היא "

 ", ולפיכך, עמדתנו היא כי ההתקשרות עם הרשות פטורה ממכרז.דין...

 רות שבנדון.נוכח האמור, אין כל מניעה משפטית להתקשר בהסכם השכי .1

 : לאשר.הוחלט
 

 :1111תבר"ים לסגירה לשנת  .61

 

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

 

 תב"ר הסתיים 0 500,000 500,000 500,000 הראל כבישים ותשתיות 3993

 

 תב"ר הסתיים 0 7,650 7,650 10,000 רכש עזרים למרכז הפעלה 3827

 

 תב"ר הסתיים 0 70,000 70,000 70,000 יבילמבנה -לביא ממ"ד 4112

 

 תב"ר הסתיים 0 350,000 350,000 350,000 בי"ס קרוב מבנה יביל 4110

 

 0 0 0 350,000 פחים טמונים מבוא ביתר 4065

ההתחייבות 
הוסבה 

לפרויקטים 
 אחרים 

 

 תב"ר הסתיים 0 200,000 200,000 200,000 כפר אוריה מבנה ציבור 3994

 

 תב"ר הסתיים 0 99,875 99,875 100,000 פיתוח בתי עלמין 4076

 

 תב"ר הסתיים 0 499,536 499,536 500,000 גפן הסדרת מרכז ישוב 3855

 

   0 1,727,061 1,727,061 2,080,000   סה"כ
 

 לאשר. הוחלט:
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 תבר"ים: .17

 הסדרת כביש-צור הדסה 62.6
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 4,500,000 והשיכוןמשרד הבינוי   
  

 

 4,500,000 סה"כ  
  

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 בית העם -מבוא ביתר 62.7
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 417,384 מינהל מקרקעי ישראל
  

 

 417,384 סה"כ
  

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 עגלות אשפה 62.5
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 500,000 קרנות הרשות
  

 

 500,000 סה"כ
  

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 תיקוני כבישים 62.1
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 500,000 קרנות הרשות
  

 

 500,000 סה"כ
  

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 

 עדכון תב"רים:
   

 בניית גן ילדים בר גיורא -5433תבר  17.5
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 1,002,881 109,765 893,116 משרד החינוך

 

 629,919 50,035 579,884 קרנות רשות

 

 1,632,800 159,800 1,473,000 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 תרום גן ילדים -1616תבר  17.6
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 1,584,984 792,492 792,492 משרד החינוך

 

 700,000 מלוות מבנקים
 

700,000 

 

 קרנות הרשות
 

315,016 315,016 

 

 2,600,000 1,107,508 1,492,492 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:
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 פארק מרכזי צור הדסה -5431תב"ר  17.7
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 16,484,000 משרד הבינוי והשיכון
 

16,484,000 

 

 קרנות הרשות
 

3,247,000 3,247,000 

 

 19,731,000 3,247,000 16,484,000 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 נווה אילן גן ילדים -1148תב"ר  17.8
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 1,521,696 792,492 729,204 משרד החינוך

 

 0 -870,796 870,796 קרנות הרשות

 

 1,521,696 78,304- 1,600,000 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 גיזו הקמת מועדון פיס לנוער -5473תב"ר  17.9
  

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 939,800 מפעל הפיס
 

939,800 

 

 708,063 מילוות מבנקים
 

708,063 

 

 קרנות הרשות
 

191,351 191,351 

 

 1,839,214 191,351 1,647,863 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 מועדום פיס לגיל הזהב נחשון -5685תב"ר  17.10
  

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 821,037 מפעל הפיס
 

821,037 

 

 130,651 מילוות מבנקים
 

130,651 

 

 798,312 447,686 350,626 קרנות הרשות

 

 1,750,000 447,686 1,302,314 סה"כ

 

 

 לאשר.: הוחלט
 

   
 בניית בי"ס טל שחר -5485תב"ר  17.11

   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 2,757,378 מפעל הפיס
 

2,757,378 

 

 1,647,697 647,697 1,000,000 קרנות הרשות

 

 4,405,075 647,697 3,757,378 סה"כ

 

 
  לאשר. הוחלט:
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 גן ילדים אורה -1162 תב"ר 17.12
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 757,473 משרד החינוך
 

757,473 

 

 54,625 מילוות מבנקים
 

54,625 

 

 1,281,502 612,975 668,527 קרנות הרשות

 

 2,093,600 612,975 1,480,625 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 שלב גממ"ד נחושה  -1171תב"ר  17.13
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 3,071,898 משרד החינוך
 

3,071,898 

 

 914,179 מילוות מבנקים
 

914,179 

 

 1,522,423 661,638 860,785 קרנות הרשות

 

 5,508,500 661,638 4,846,862 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 בי"ס הר טוב – 1176תב"ר  17.14
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מימון מקור

 

 2,944,269 מפעל הפיס
 

2,944,269 

 

 1,937,994 מילוות מבנקים
 

1,937,994 

 

 2,738,450 738,450 2,000,000 קרנות הרשות

 

 7,620,713 738,450 6,882,263 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 מבוא ביתר גן ילדים -1611תב"ר  17.15
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מימוןמקור 

 

 1,584,984 משרד החינוך
 

1,584,984 

 

 865,016 מילוות מבנקים
 

865,016 

 

 קרנות הרשות
 

150,000 150,000 

 

 2,600,000 150,000 2,450,000 סה"כ

 

 
 לאשר. הוחלט:

 
   

 על יסודי צור הדסה -5827תבר  17.16
   

 

 תקציב מעודכן תקציבעדכון  תקציב מקור מימון

 

 27,062,465 מפעל הפיס
 

27,062,465 

 

 4,996,924 משרד החינוך
 

4,996,924 

 

 4,033,415 834,350 3,199,065 מילוות מבנקים

 

 6,373,383 834,350- 7,207,733 קרנות הרשות

 

 0 -1,673,000 1,673,000 משרד הפנים

 

 42,466,187 1,673,000- 44,139,187 סה"כ

 

 
 : לאשר.הוחלט
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 שואבה מועדון נוער -5862תב"ר  17.17
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 מפעל הפיס
 

838,650 838,650 

 

 593,681 מילוות מבנקים
 

593,681 

 

 קרנות הרשות
 

466,108 466,108 

 

 1,898,439 1,304,758 593,681 סה"כ

 

 
 : לאשר.הוחלט

 
   

 צור הדסה מועדון נוער -5861תב"ר  17.18
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 2,450,000 838,650- 3,288,650 מפעל הפיס

 

 1,470,439 משרד הפנים
 

1,470,439 

 

 נגישות-משרד הפנים
 

100,000 100,000 

 

 תאורת לדים-משרד הפנים
 

150,000 150,000 

 

 ופיתוחבינוי -משרד הפנים
 

1,423,000 1,423,000 

 

 345,317 834,350- 1,179,667 מילוות מבנקים

 

 10,123 קרנות הרשות
 

10,123 

 

 5,948,879 0 5,948,879 סה"כ

 

 
 : לאשר.הוחלט

 
   

 תכנית אזורית כוללת אשכול עדולם -5811תבר  17.19
  

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 300,000 החקלאותמשרד 
 

300,000 

 

 1,000,000 500,000 500,000 קרנות הרשות

 

 600,000 -400,000 1,000,000 מנהל מקרקעי ישראל

 

 1,900,000 400,000- 1,800,000 סה"כ

 

 
 : לאשר.הוחלט

 

 עדכוני תקציב .18   
 

 עדכון תקציב חינוך
         הכנסות 
 חדשתקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 
 -75 -75 0 השתת' . איכות הסביבה הטמעת עקרונות  1313200/990 
 75- 75- 0 סה"כ הכנסות   
         הוצאות 
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 
 94 94 0 הטמעת עקרונות-עבודות קבלניות 1813200/754 
 41 15- 56 השתת' בטיולים צור הדסה 1813209/814 
 296 -4 300 איכות הסביבה-עבודות קבלניות 1712301/751 
 431 75 356 סה"כ הוצאות   
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 עדכון תקציב חינוך

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 292 14 278 בי"ס הדסים-קבלנים 1813209/750 
 131 18 113 בי"ס קרוב-קבלנים 1813210/750 
 237 60 177 בי"ס צומח צור הדסה-קבלנים 1813212/750 
 78 2- 80 בי"ס צור הדסה לביא-קבלנים 1813213/750 
 421 86 335 בי"ס אור-קבלנים 1815310/750 
 110 26 84 בי"ס אלון-קבלנים 1813207/750 
 403 82 321 בי"ס עין הרים-קבלנים 1813204/750 
 180 26 154 בי"ס נחושה-קבלנים 1813211/750 
 190 174- 364 ציוד וריהוט בתי ספר חדשים  1813200/932 
 0 41- 41 השתת' בטיולים צור הדסה 1813209/814 
 117 50- 167 עין ראפה -קרן קרב  1813206/811 
 35 -45 80 בי"ס קסם -קרן קרב  1813214/811 
  

 

 

2,194 0 2,194 
  

 

      
 עדכון תקציב חינוך 
         הכנסות 
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 
 

 0 הלוואת פיתוח-העברה מקרן פיתוח 1130000/590
-

3,000 3,000- 
 

 0 סה"כ הכנסות  
-

3,000 -3,000 
         הוצאות 
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 
 22,583 2,000 20,583 ח.רגיל הסעות קבלנים 1817800/750 
 16,092 1,000 15,092 ח.מיוחד הסעות קבלנים 1817810/750 
 38,675 3,000 35,675 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב רווחה      
         הכנסות 
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 
 85- 85- 0 מועדונים מועשרים -השתת' מש' הרווחה  1344405/930 
 -330 -78 -252 מעשי"ם -השתת' מש' הרווחה  1345202/930 
 415- 163- 252- סה"כ הכנסות   
         הוצאות 
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 
 133 133 0 מועדונים מועשרים 1844405/840 
 440 98 342 מעשי"ם 1845202/840 
 442 -68 510 מועדוני ותיקים 1844503/782 
 1,015 163 852 הוצאותסה"כ    
  

 : לאשר.הוחלט
 
 
 
 
 
 



 16עמוד  41/11/13  פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך

 

 
 
 
 
 

 1111/11אישור דוחות כספיים לשנת   .14

                 

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

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת

עודף/גר
 -עון

 הערות מצטבר

 243- 5 388 393 רו"ח ערן כהן 31/12/2013 אביעזר 1
 יתרת חוב במגמת

 ירידה

  85 8- 1637 1629 בןעז מקלר 31/12/2013 אורה 2

  99 3- 276 273 ערן גולני 31/12/2013 בקוע 3

  185 93 462 555 ברית פיקוח 31/12/2013 בר גיורא 4

5 
גבעת 

  144 128 385 513 גלית חכם 31/12/2013 ישעיהו

 19- 29 255 284 א. בצלאל 31/12/2013 זנוח 6
 יתרת חוב במגמת

 ירידה

 97- 8 749 757 ברית פיקוח 31/12/2013 מסילת ציון 7
יתרת חוב במגמת 

 ירידה

  248 192 1514 1706 אלימלך בנימין 31/12/2013 טל שחר 8

  62 24 824 848 אמנון מקייטן 31/12/2013 נחושה 9

  27 450 412 862 נהמי הילית 31/12/2013 נחם 10

 55- 3 1660 1663 ושות'ר. סלמן  31/12/2013 נטף 11
יתרת חוב במגמת 

 ירידה

  56 56 838 894 ברית פיקוח 31/12/2013 נתיב הל"ה 12

  1083 721 9904 10625 ירון שמיר 31/12/2013 צור הדסה 13

 31/12/2013 קרית ענבים 14
הרשקו פרקש 

 15- 0 1508 1508 ושות'
-הגרעון שולם ב

7161 

 31/12/2013 שואבה 15
הלוי  מידד
  39 59 851 910 ושות'

  973 152 640 792 אלישר ליפשיץ 31/12/2013 תרום 16
 

 : לאשר.הוחלט
 

 אישור היטלי מיסים ותקציב ועד מקומי בישובים: .11

        

 מגורים למ"ר )*( סך התקציב ישובים  

 15.03 500 אביעזר 1

 9.32 447 אדרת 2

 19.26 1,667 אורה 3

 24.21 3,036 בית זית 4

 7.45 441 בית מאיר 5

 12.78 346 בקוע 6

 11.72 463 גבעת ישעיהו 7

 7.62 316 הראל 8

 12.46 743 זכריה 9

 6.74 220 זנוח 10

  4.24והיתר  24.43מר' ראשונים  011 1,108 טל שחר 11

 17.18 507 כפר אוריה 12

 12.70 1,098 מוצא עילית 13

 12.52 752 מסילת ציון 14
 

 : לאשר.חלטהו



 17עמוד  41/11/13  פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך

 

 

 

 

 מגורים למ"ר )*( סך התקציב ישובים  

 10.93 991 מעלה החמישה 15

 15.92 375 נחם 16

 16.69 400 נטף 17

 7.15 415 נס הרים 18

 17.01 2,552 נתיב הל"ה 19

 6.74 220 עגו'ר 20

 11.28 825 עמינדב 21

 6.85 220 צפרירים 22

 24.71 1,248 רמת רזיאל 23

 9.78 2,550 רמת רחל 24

 12.52 714 שריגים 25

 6.54 220 תירוש 26

 13.68 739 תרום 27
 

 : לאשר.חלטהו
 

 עמותה לחינוך שינוי שם: החברה העירונית לקידום החינוך במטה יהודה. .11
 אנחנו מבקשים להחליף את שם העמותה לחברה עירונית לקידום החינוך במטה יהודה : רענן אהרונסון

 : לאשר.הוחלט
 

 נושא עיקרי לדיון: מבנה ארגוני/אמנת השרות. .11

 

 אמנת השרות
אמנת השרות נוסחה בעקבות תהליכים שהוטמעו בעבודת המועצה מאז השקת אמנת השירות  :משה דדון

 ולאור חידושים משמעותיים שנוספו לעבודת המועצה. 7161בשנת 
 

, למדנו והפקנו לקחים ואנו 7161לאחר חמש שנים של מתן שירות על בסיס אמנת השירות 
חוזרים היום עם אמנת שירות חזקה יותר, טובה יותר וטכנולוגית יותר, אשר תסייע בידינו לשפר 

 עבורכם משמעותית את השירות. 
 

אינטרנט מחודש, כיום עומדים לרשותנו מגוון ערוצי תקשורת נוספים ומתקדמים כגון אתר 
עמודי פייסבוק מועצתיים, אפליקציה מועצתית מתקדמת ותוכנות חדשות, המשדרגות את עבודת 
המוקד ואגפי המועצה. מגוון ערוצי התקשורת שהקמנו, הפכו את השירות למקצועי יותר וקיצרו 

 משמעותית את זמני ההמתנה והמענה לפניותיכם.
 

ות החדשה מסכמת תקופה של פעילות ארגונית רחבה אשר נועדה לבסס : העבודה על אמנת השיררענן אהרונסון
תפישת שירות ותרבות ארגונית המתמקדת בתושב. ביחד עם העובדים המסורים ומנהלי האגפים 
יצרנו תקן שירות איכותי, בנינו כלים טובים למעקב ולבקרה אחר איכות השירות והעמידה בזמני 

 התקן. 
 

ות חדשנית וייחודית המעמידה את המועצה האזורית מטה יהודה בשורה יצרנו אמנת שיר משה דדון:
 הראשונה של  הארגונים המעניקים שירות מקצועי, איכותי ואדיב. 

 
 שנים, נעשו ניתוחים  3: מציג את תהליך האמנה החדש ומזכיר את התהליך של האמנה שנעשה לפני רענן אהרונסון

 ובדיקה מקיפה.
 

 מבנה ארגוני
המבנה הארגוני הוא תעודת הזהות של הארגון, הוא מאפשר לזהות ולאפיין את הדיוקן הייחודי  :משה דדון

של כל ארגון, אנו עורכים שינויים במבנה הארגוני, למעל ייעול והתייעלות, ולמען איכות השירות.  
 נעשתה עבודה משך שנה שלמה אשר יצרה בסופו של יום מבנה ארגוני חדש ויעיל. 

 
ציגה את עצמה, אנו מובילים תהליך לשינוי ארגוני עם חשיבה אסטרטגית מתוך חזון ראש מ :ציפורית

 המועצה ליצוק מבנה, תהליך חשיבה לעומק, המובל על ידי ראש המועצה.
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ערכנו רצף תהליכי חשיבה, בדקנו את הצרכים השונים באגפים, ישבנו עם מנהלי האגפים, דברנו 
וחות עד שגובשה טיוטה, מתוך חשיבה מה מתאים ונכון למטה עם העובדים, ערכנו סיעור מ

 יהודה, גיבשנו מתווה ויצרנו תהליך מול המנהלים, לקביעת המבנה הארגוני חשיבות רבה, יש 
המון יתרונות יש הקשבה לדינמיקה של האזור והצרכים של התושבים, התהליך הוא ביטוי 

 לאמירה מובילים באיכות החיים. 
 

 חברים את הנקודות של השינויים במבנה הארגוני.מציגה בפני ה
 

המליאה מקימה ועדות, לועדות יש חלק לא מבוטל בעשייה , מה הסיבה שלא בא לידיי ביטוי  :דוד דרומלביץ
 באמנה, ליד כל אגף יש ועדה שיושבת מול מנהל האגף.

 
הוועדה הרלבנטית. אנו מגישים את  הוועדות תצורפנה למבנה הארגוני, כך שבכל אגף תצויין משה דדון:

 המבנה לאישור משרד הפנים, עם קבלת האישור ניידע את חברי המליאה.
 

 ברכות לבני הנוער, ובהצלחה לכולנו.  –סוף מעשה במחשבה תחילה  –כך בונים עתיד  
 

 בהצלחה. –: לאשר השינויים במבנה הארגוני, ואמנת השרות החדשה למועצה הוחלט  
 
 
 
 

  14:11הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 

____________    ____________ 
 משה דדון     רענן אהרונסון 
 ראש המועצה     מזכיר המועצה

 
 

 


