
 

 

 כ"ז בניסן, תשפ"ב
 2022באפריל  28

 248178סימכון: 
 
 

 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 32/13/22פרוטוקול מס' 
 בקיבוץ צובה. 05.04.2022שלישי ד' בניסן תשפ"ב, שהתקיימה ביום 

  חסרו:  נכחו
 איציק זאדה אדרת ראש המועצה ניב ויזל

 אלמוג בן שלום  אשתאול  בר דוד יוסף יד השמונה 
 בן עבו יצחק בית מאיר  בן ברוך שמעון  כסלון 
 אלדד דוד עגור  דן נאמן  נחשון 

 אורי בן ברוך שדות מיכה רוני דוד  מסילת ציון 
 נורית יעקובוביץ  גבעת ישעיהו  בן אבו דוד  בית נקופה 

 דוד בוזגלו  בר גיורא גולדנברג אלעד  מבוא בית"ר
 גבריאל דהן  גפן  ראובן צמח  מוצא עילית

 דניאל אברהם  תרום  אביחיל זרביב  גיזו
 בני שמואל  תעוז  יניב שושני בית זית

 מרדכי רחמים  אביעזר  אברהם ברששת  מטע
 רובי ליאון  צור הדסה  אברהם גנון  לוזית 

 אבי פליישמן הראל ארמוזה יפעת נווה אילן
 סמאח סלאימה נווה שלום יואב ויצמן  מעלה  החמישה

 ירמי דוד  נוה מיכאל  ראובן שמעון  אבן ספיר 
 ורדי אלון  ישעי  שאול נהרי אורה
 נתן מדינה  מחסיה  דוד מלול  צובה 
 גבאי דוד  תירוש  ישראל אלוני בקוע 

 סגן ראש מועצה, צור הדסה שלומי מגנזי בן יהודה אהרון גבעת יערים
סגן ומ"מ ראש המועצה, טל  בני אלירז לולאי יפתח נחם

 שחר
 דוד דרומלביץ רמת רחל אחמד עבדאללה עין נקובה 

 קאחו רזיאלה צפרירים מתי קליגר  רמת רזיאל 
 גיא חן  צור הדסה  אילנה דוד  זכריה 

 שמעון קינן  עמינדב  חיים כהן  זנוח 
 ברהום יוסף עין ראפה סיידוף רוסי  כפר אוריה 

 רחל אלון מרגלית נס הרים  ימימה אליסיאן נחושה 
  משתתפים נוספים קוקי אסתר לחמן  נטף 

 מנכ"לית המועצה רחלי משה יהושע משה בובי שריגים 
 גזבר המועצה  משה אוחיון  טובול אפרת שלף  שורש 

 מבקר המועצה יואל ינון צחי ששון שואבה 
 עוזרת מנכ"לית עדי קמחי אלקון איזידור  קרית ענבים

 מנכ"ל החברה הכלכלית רונן קליין רן כוחן אברהם צרעה
 עוזר ראש המועצה פיני תורן משה פרץ צלפון 

 יועמ"ש עו"ד ורד כהן שני רביב כהן  נתיב הל"ה 

 דובר המועצה עמרי מנשה  
 מנהל אגף שירות ואסטרטגיה סיוון כהן טופל  
 מנהל אגף תפעול משה סויסה  
 עורך עיתון בקיצור יובל רובין  
 חברה כלכלית ערן אמזלג  
 כלכלן, חברת אורבניקס תומר  
    
    



 

 

 
 סדר יום

 הודעות יו"ר. .1

 .25648סימוכין: , 26.01.2022אישור פרוטוקול מליאה מתאריך  .2

 הוחלט לאשר.

שתתכנס ותקבע קריטריונים והנחות לאירועים  , וועדהועדת הנחות לחוגיםמינוי חברי  .3

 :מועצתיים וכדומה

 משה אוחיון, גזבר המועצה. (1

 עו"ד ורד כהן, יועמ"ש המועצה. (2

 רחלי משה, מנכ"לית המועצה. (3

 הוחלט לאשר.

 .רשות +הורים לפי פירוטפתיחת חשבון ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון  .4

ביטול בעלי זכות חתימה  בעלי זכות חתימה פרטי הבנק שם ביה"ס
 /הערות

 
 ביה"ס עין הרים

 

 חשבון הורים 
בנק הפועלים סניף 

599  
ן -גן טכנולוגי ח

192587 
 

מנהלת ביה"ס 
לילך זריהן ת.ז. 

022774020 . 
 

מנהלנית מזל 
 סיידוף 

 .58397613ת.ז. 
 

 יו"ר וועד הורים
מלי תורג'מן ת.ז. 

015529381 
 

 
 
 
 
 

יו"ר וועד היוצאת לילי בן 
 עמי 
 036454502ת.ז. 

 
 

 הוחלט לאשר.

פתיחת כרטיס קומסיין למחלקת הביטחון עבור קב"ט המזלג, מר אלון קריאף ת.ז.  .5

031949696. 

 הוחלט לאשר.

, זאת בהתאם הסכם לחכירת חדר טרנספורמציה ביישוב מוצא עילית כריתת אישור .6

 .לחוו"ד היועמ"ש שהוצגה בפנינו

 הוחלט לאשר.

 במועצה אזורית מטה יהודה. העמדת רכב וחנייתואישור חוק עזר  .7

 הוחלט לדון בנושא זה במליאה הבאה. 

 

 

 

 



 

 

ועדת המכרזים מבקשת לאפשר לנהל מו"מ ללא מכרז מאחר והוגשה הצעה יחידה עם  .8

תיקונים מרובים שהובילה לפסילתה. הועדה מבקשת לנסות להשיג למועצה תוצאה יעילה 

 ומיטבית יותר. 

 :מצ"ב ההחלטה והבקשה

לאחר דיון שקיימנו ובשל העובדה כי בהצעת איילון אשר הוגשה על ידי הסוכן הוגשו 

ד וכן למכרז לא הוגש אומדן יסתייגויות רבות ולנוכח העובדה כי מדובר בהצעת יחה

לתיבת המכרזים אנו מחליטים על ביטול המכרז. בנסיבות העניין אנו לא מוצאים לנכון 

לערוך מכרז חדש אלא לבקש שמליאת המועצה תדון ותאשר פטור מקיום מכרז נוסף 

 שירותי הביטוח עבור המועצה.  ות לקבלתרוניהול משא ומתן, לצורך התקש

 הוחלט לאשר.

 

אישור עבודה נוספת עבור העובדת לאה בן נעים, העובדת כסייעת אישית בבית הספר  .9

 לביא.

 הוחלט לאשר.

 

 קביעת שמות רחובות לישוב טל שחר: .10

 ייעוד השם שם הרחוב מס"ד
 דרך המייסדות והמייסדים 1

קביעת שם לתוואי 
 רחוב חדש

 שניררחוב נחל  2
 רחוב נחל פארן 3
 רחוב נחל לכיש 4
 רחוב נחל ארנון 5

 הוחלט לאשר.

 

 קביעת שמות רחובות באזור התעשייה הר טוב: .11

 הר טוב א':

 ייעוד השם שם הרחוב מס"ד
 התעשיה 1

קביעת שם לתוואי 
 רחוב חדש

 המלאכה 2
 התנועה 3
 היצירה 4
 הבניה 5
 ההר 6

 הוחלט לאשר.

 ב':הר טוב 

 ייעוד השם שם הרחוב מס"ד
קביעת שם לתוואי  דולומיט 1

 קריסטל 2 רחוב חדש



 

 

 טופז 3
 בזלת 4
 יהלום 5
 חושן 6
 סלע 7
 ספיר 8
 אודם 9

 גרניט 10
 טורקיז 11

 הוחלט לאשר.

 פתיחת תב"רים: .12

  צמצום התרבות כלבים 1

 תקציב מקור מימון 

 239,150 משרד החקלאות 

 239,150 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  הכנת תצ"ר -עין ראפה ועין נקובה 2

 תקציב מקור מימון 

 1,850,000 משרד הבינוי והשיכון 

 1,850,000 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  תכנון קרית חינוך-עין ראפה ועין נקובה 3

 תקציב מקור מימון 

 464,688 משרד הבינוי והשיכון 

 464,688 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  2021שיפוץ מקוואת  4

 תקציב מקור מימון 

 138,429 משרד הדתות 

 138,429 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  בטיחות בדרכים בקרבת מוסדות חינוך 5

 תקציב מקור מימון 

 57,000 משרד התחבורה 

 24,428 קרנות רשות 

 81,428 סה"כ 



 

 

 
 הוחלט לאשר.

 

  בדק בית מוסדות חינוך 6

 תקציב מקור מימון 

 4,000,000 קרנות רשות 

 4,000,000 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  פיתוח בישובים 7

 תקציב מקור מימון 

 8,000,000 מלוות מבנקים 

 8,000,000 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  בטיחות כבישים בישובים 8

 תקציב מקור מימון 

 3,000,000 קרנות רשות 

 3,000,000 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  אולם ספורט-נחושה 9

 תקציב מקור מימון 

 2,799,225 משרד התרבות והספורט 

 3,000,000 מפעל הפיס 

 1,000,000 קרנות רשות 

 6,799,225 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  תשתיות מחשוב בית מועצה 10

 תקציב מקור מימון 

 500,000 קרנות רשות 

 500,000 סה"כ 

 
 לאשר.הוחלט 

 

  הצטיידות בתי ספר 11

 תקציב מקור מימון 

 800,000 מפעל הפיס 

 800,000 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  הצטיידות גני ילדים 12

 תקציב מקור מימון 



 

 

 200,000 מפעל הפיס 

 200,000 סה"כ 

 
 הוחלט לאשר.

 

  פסולת חקלאית 13

 תקציב מקור מימון 

 49,500 משרד להגנת הסביבה 

 5,500 קרנות רשות 

 55,000 סה"כ 

  הוחלט לאשר. 
 

 עדכון תב"רים: .13

1 
החלפת מרכזיות חשמל -4196תב"ר 

    בישובים

 תקציב מקור מימון 
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 700,000 250,000 450,000 קרנות רשות  

 700,000 250,000 450,000 סה"כ 

     

    סימון כבישים והתקני בטיחות-4048 תב"ר 2

 תקציב מקור מימון 
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 39,063 28,919- 67,982 משרד התחבורה 

 45,915 28,919 16,996 קרנות רשות  

 84,978 0 84,978 סה"כ 

     

    עין הרים שיפוץ אולם-4511תב"ר  3

 תקציב מקור מימון 
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 300,000  300,000 מפעל הפיס 

 600,000 300,000 300,000 קרנות רשות  

 900,000 300,000 600,000 סה"כ 

     

    בדק בית מקוואות -4524תב"ר  4

 תקציב מקור מימון 
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 350,000 150,000 200,000 קרנות רשות  

 350,000 150,000 200,000 סה"כ 

     



 

 

   תכנית אזורית כוללת אשכול עדולם-3866תב"ר  5

 תקציב מקור מימון 
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 2,213,389 1,613,389 600,000 מנהל מקרקעי ישראל 

 1,200,000  1,200,000 משרד החקלאות 

 2,350,000  2,350,000 קרנות רשות  

 5,763,389 1,613,389 4,150,000 סה"כ 

     

    אדרת הרחבות ועבודות פיתוח-4505תב"ר  6

 תקציב מקור מימון 
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 3,357,630 157,630 3,200,000 השתתפות בעלים 

 3,357,630 157,630 3,200,000 סה"כ 

     

    הר טוב מגרש כדורגל-4472תב"ר  7

 תקציב מקור מימון 
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 2,279,745  2,279,745 טוטו 

 3,000,000 3,000,000  מפעל הפיס 

 2,000,000  2,000,000 קרנות רשות 

 7,279,745 3,000,000 4,279,745 סה"כ 

     

    בי"ס הר טוב התקנת מזגן-4618תב"ר  8

 תקציב מקור מימון 
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 165,000  165,000 משרד המדע, התרבות והספורט 

 135,000 135,000  קרנות רשות 

 300,000 135,000 165,000 סה"כ 
 הוחלט לאשר.

 סגירת תב"רים: .14

 :2021שנת 

מס' 
 שם תב"ר תבר

תקציב 
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות מאושר

4295 
סימון כבישים 

 הסתיים 0 83,304 83,304 100,433 והתקני בטיחות

4333 
בדק בית ומבני 

 הסתיים 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 חינוך

4060 
בי"ס הר טוב ציוד 

 הסתיים 0 177,254 177,254 199,300 חדר כושר
    5,299,733 5,260,558 5,260,558 0   

 הוחלט לאשר.



 

 

 :2022שנת 

מס' 
 שם תב"ר תבר

תקציב 
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות מאושר

4113 

סימון כבישים 
בטיחות והתקני 

 הסתיים 0 76,751 76,751 83,909 2014

4153 

תכנון צור הדסה 
נתיב הלה מערכת 

 הסתיים 0 2,560,109 2,560,109 2,612,500 ביוב

4145 
צור הדסה הסדרת 

 הסתיים 0 4,702,497 4,702,497 4,702,500 כביש
    7,398,909 7,339,357 7,339,357 0   

 הוחלט לאשר.

 :עדכוני תקציב .15

 העסקת עובדים כנגד הכנסה -עדכון תקציב חינוך 

         הכנסות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 120 120 0 העסקת עובדים כנגד הכנסה 1313260440

 120 120 0 סה"כ הכנסות 

         הוצאות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 120 120 0 עובדים כנגד הכנסההעסקת  1813260110

 120 120 0 סה"כ הוצאות 

     
 תוכניות מ. החינוך -עדכון תקציב חינוך 

         הכנסות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 16 1 15 הכלה והשתלבות הדסים-השתת' מ. החינוך 1313209925

 509 509 0 ספרבאים בטוב בתי -השתת' מ. החינוך 1313200921

 832 832 0 צימצום פערים בבתי ספר-השתת' מ. החינוך 1313200920

 160 160 0 תוכן דיגיטלי בבתי ספר-השתת' מ. החינוך 1313200922

 108 108 0 אתגרים-השתת' מ. החינוך 1313200927

 1,625 1,610 15 סה"כ הכנסות 

         הוצאות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 0 15- 15 הכלה והשתלבות-בי"ס הדסים 1813209815

 16 16 0 הכלה והשתלבות בי"ס הדסים-שכר 1813209111

 491 491 0 באים בטוב בתי ספר-פעולות 1813200812

 18 18 0 באים בטוב בתי ספר-שכר 1813200111

 531 531 0 צימצום פערים בבתי ספר-פעולות 1813200811



 

 

 301 301 0 צימצום פערים בבתי ספר-שכר 1813200112

 160 160 0 תוכן דיגיטלי בבתי ספר-פעולות 1813200813

 108 108 0 אתגרים-פעולות 1813200817

 1,625 1,610 15 סה"כ הוצאות 

 עדכון תקציב נוער

         הכנסות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 53 7- 60 השתת' הורים/יישוב קורסי הדרכה 1328220420

 53 7- 60 סה"כ הכנסות 

         הוצאות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 553 7- 560 הסעות לפעילויות נוער 1828201710

 553 7- 560 סה"כ הוצאות 

 עדכון תקציב סמינר ועדים

         הכנסות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 362 362 0 השתת' ישובים / משתתפים בסמינר ועדים 1269000423

 362 362 0 סה"כ הכנסות 

         הוצאות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 712 362 350 סמינר ועדים 1613000781

 712 362 350 סה"כ הוצאות 

 עדכון תקציב פינוי אשפה

         הוצאות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 2,923 53- 2,976 עבודות קבלניות -פינוי גזם  1712300755

 8,613 53 8,560 עבודות קבלניות  -פינוי אשפה  1712300750

 11,536 0 11,536 סה"כ הוצאות 

     
 עדכון תקציב גש"ש

         הכנסות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 78 78 0 תכנית גש"ש-השתת' מפעל הפיס 1326401740

 78 78 0 סה"כ הכנסות 

         הוצאות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 28 28 0 עבודות קבלניות -סמינר פרוייקט גש"ש  1826401750



 

 

 29 29 0 שוטף עבודות קבלניות -פרוייקט גש"ש 1826401751

 10 10 0 הסעות -פקוייקט גש"ש  1826401710

 11 11 0 כיבודים -פרוייקט גש"ש 1826401511

 28 78 0 סה"כ הוצאות 

     
 התנסות מדעית טכנולוגית -עדכון תקציב חינוך 

         הכנסות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 60 42 18 ההתנסות מדעית טכנולוגית-החינוךהשתת' מ.  1313200925

 25 25 0 ההתנסות מדעית טכנולוגית-השתת' בתי ספר 1313200421

 85 67 18 סה"כ הכנסות 

         הוצאות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 85 85 0 עבודות קבלניות-התנסות מדעית טכנולוגית 1813200752

 0 18- 18 הצטיידות מדע וטכנולוגיה 1813200930

 85 67 18 סה"כ הוצאות 

 עדכון תקציב מדריכי מוגנות

         הכנסות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 58 58 0 השתתפות ברנקו וייס בשכר מדריכי מגנות 1269000495

 58 58 0 סה"כ הכנסות 

         הוצאות

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 
 מעודכן

 58 58 0 מדריכי מוגנות ברנקו וייס  -שכר  1613206110

 58 58 0 סה"כ הוצאות 
 הוחלט לאשר.
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 2019שנת 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר

 31/12/2019 מחסיה 

יהודית 
-קריסטל
 639- 4- 477 473 רוא"ח 

נס 
 31/12/2019 הרים

אורן דניאלי 
 103 185- 800 615 רוא"ח -

 הוחלט לאשר.

  
 



 

 

 :2020שנת 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  

עודף/גרעון
לשנה  -

 המבוקרת
עודף/גרעון

 מצטבר -

 31/12/2020 מחסיה 

יהודית 
-קריסטל
 221- 422 320 742 רוא"ח 

 31/12/2020 בר גיורא
נפתלי שלו 

 377 237- 599 362 רוא"ח 

 31/12/2020 תרום
אלישר 
 503 38 796 834 רו"ח -ליפשיץ

גבעת 
 31/12/2020 יערים

ישראלי 
-ושות' 

 426- 78- 1140 1062 רוא"ח 

 31/12/2020 ישעי
מ.ביתן 
 187 120 380 500 רוא"ח 

 31/12/2020 צלפון
-ברית פיקוח
 49 35- 577 542 אורן דניאלי

גבעת 
 31/12/2020 ישעיהו

-ברית פקוח
 3 21 542 563 גלית חכם 

 31/12/2020 צרעה
אלי 

 299 0 382 382 בירנבוים 

מבוא 
 238 162 1005 1167 גבי אחרק  31/12/2020 ביתר

 31/12/2020 זנוח
א. בצלאל 

 122 51 321 372 ושות'

עין 
 31/12/2020 נקובא

משה סיטון 
 2157 492 778 1270 רוא"ח 

 31/12/2020 שורש
בועז מקלר 

 497- 54- 4627 4573 ושות'
 הוחלט לאשר.

 
 

 :2022תקציבי ישובים  .17
 

 הישוב מס'
סך 

 עלות  תפקיד  מס' משרות  מגורים למ"ר )*( התקציב 
 126 מזכיר  50% 13.09 591 גבעת ישעיהו 1

 60 ר.קהילה  0%        
 63 ענקית  40%        
 18 ע.ניקיון  שעתי         
              

 85 ענקית 50% 7.69 350 זנוח 2
              

 103 מזכיר 50% 11.11 1,275 מבוא ביתר 3
 191 (2ע.כללי ) 100%        



 

 

 93 רכז נוער  50%        
 278 (6ע.צהרון)          
              

 12.76 873 נס הרים 4
לא מועסקים 

     עובדים
              

 54 קב"ט  64% 11.62 796 עין נקובא 5

        75% 
ע.ניקיון 

 65 רחוב 

        50% 
ע.ניקיון 
 53 מתנ"ס 

 57 מזכירה  50%        
              

 90 ענ"ק  100% 15.58 530 צלפון 6
        25%   48 
              

 77 ענ"ק 50% 13.22 699 שואבה 7
              

 77 מזכירה 33% 15.71 1,080 שריגים 8
 89 ר.תרבות  50%        
 82 קב"ט  33%        
 24 מנקה  20%        
 102 ביטחון  80%        
              

 28 מזכירה  25% 8.32 467 ישעי 9
 106 רב"ש  100%        
 8 ע.ניקיון  שעתי         
 77 ע.אחזקה שעתי         
              

 13.71 639 נחשון 10
לא מועסקים 

     עובדים
              

 7.69 350 צפרירים 11
לא מועסקים 

     עובדים 
              

 12 ע.אחזקה 19% 18.19 390 נחם 12
 61 ע.אחזקה 24%        
              

 7.69 350 שדות מיכה 13
לא מועסקים 

     עובדים 
              

 72 ענק  50% 13.98 390 מחסיה 14
              

 10.93 958 קרית ענבים 15
לא מועסקים 

     עובדים 
              



 

 

 53 מזכירה  50% 21.01 570 בר גיורא 16
 92 ע.גינון  100%        
 81 ענק"ית  50%        
              

 60% 11.19 1,726 שורש 17
מנהלת 

 131 חשבונות 
 109 מזכירה 50%        
 110 (2ע.חצרן ) 100%        
 20 מנקה  20%        
 127 שומר 100%        
 125 שומר 100%        
 42 רב"ש 30%        
 16 גביה  10%        

 הוחלט לאשר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________                                        ___________ 

  ניב ויזל                               רחלי משה
 המועצה  ראש                המועצה  מנכ"לית



 

 

 

 

 


