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בחירת ועדות המועצה.

סדר היום:
הודעות יו"ר.
.1
יעדי $ומטרות.
1.1
משה דדו :ראשית ברצוני לבר את חברי המליאה החדשי $והותיקי $ולאחל הצלחה לכולנו
ובמיוחד מבר אני על שילוב הדורות והמנהיגות מהעבר וההווה ,ברכות מיוחדות לעזריאל צדוק
ושמוליק שני מעמודי התוו של מטה יהודה .כחלק מהיעדי $המרכזיי $ברצוני להודיע שכראש
מועצה אוביל את המועצה לשקיפות מלאה ולאומ %להתמודד ע $המציאות כפי שהיא .כמו כ
הכוונה להוביל את דיוני המליאה לליבו סוגיות מהותיות לתושבי מטה יהודה .השרות לתושב
יעמוד כעוג מרכזי בהתנהלות המועצה ובודאי עבודת הפקידי $והנבחרי .$לא אאפשר מלחמות
אגו ויוקרה בי פקידי $וסגני – $המטרה של כולנו לשרת את התושבי.$
סוגיה מרכזית נוספת הינה תחו $החינו :המטרה ליצר מערכת חינו איכותית וטובה במטה
יהודה ובמקביל יצירת מרחב חינוכי ע $רשויות שכנות כגו מ.א .יואב ,רחובות ,ירושלי $מתו
מטרה ליצר מענה למגוו צרכי ,$כולל בי"ס צפית .בשלב א' מדובר על פתיחה ל 3 +ישובי .$יחד
ע $זאת לאחר הכנת שנת הלימודי $נחל בהתאמת תוכנית האב לחינו ליעדי $העתידיי.$
חובה עלינו לזכור שאי לאפשר מצב שנמצאי $ילדי) $כ (350 +שנוסעי $בטרמפי $וללא אחריות
של המועצה יש לזכור כול $ילדינו.
תחו $החינו כעוג בשרות לתושב מחייב התאמה למציאות החדשה .יצירת מערכת חינו
איכותית תחרותית באזור והשענות על מרחב חינוכי אזורי.
החינו במגזר הערבי – מחייב שינוי מדיניות .במש עשרות שני $השילוב ע $אבו+גוש לא יצר
הצלחה ונוצר תסכול של התושבי $ביחד ע $נתוני בגרות לא מחמיאי $של ילדינו .המסקנה הינה
בנית בית ספר חדש והצמחתו עד תיכו או פתרו אחר במקו $אבו+גוש.
תשתיות – נושא התשתיות והפיתוח יהוו נדב מרכזי בעשיה .נתתי הנחיה לגזבר להכי תקציב
ייחודי שמטרתו לסייע לישובי $בתקציב מיוחד לפיתוח ,המטרה בכל שנה לתקצב מס' ישובי$
בתקציב משמעותי ובהחלטיות.
יש לנו הזדמנות להוביל לכ שמטה יהודה כמועצה תהיה מובילה בניהול ושקיפות וכ אני
אפעל בנחישות.
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חובה להדגיש שמליאת המועצה מחוייבת ללב נושאי $מרכזיי $וקבלת החלטות בצורה
מושכלת ורצינית ובמיוחד דיו בנושאי $מרכזיי $וחיוניי $לתפקוד המועצה והאזור.
תחו $החינו :הלי שמחייב החלטות אמיצות ישנ בעיות אד הוק שצרי לפתור מייד ובמקביל
לפתח תפיסת החינו לעשור הבא ,החל מחודש אפריל נתחיל בפיתוח תוכנית האב.
סוגיות מרכזיות בחינו – בית ספר עי כר $משביח את איכותו ,ישנה התמקצעות שראויה
להערכה והערצה ,יש צור להשקיע עוד.
בית ספר הר טוב – ישנו תהלי של השבחת המערכת ,הנהלה חדשה ומעקב צמוד .ביה"ס הר
טוב מגיע כמעט לקצה יכולת הקיבולת.
במקביל ישנה תפיסה חדשה של מרחב חינוכי והתחלנו במערכת קשרי עבודה ע $רשויות שכנות
כגו מ.א .יואב שמוכנה לקלוט  3ישובי $בשלב א' למעונייני – $טל שחר ,הראל ,נחשו.
נושא החינו מלווה באופ אישי על ידי ראש רשות ביחד ע $אג& החינו ומשרד החינו.
יש לזכור שמערכת החינו שלנו משתבחת ואני מצפה מבתי הספר לעשות הכל ,שכל ילדי מטה
יהודה יגיעו אליה $מבחירה.
נחמיה יוס& :הא $נפתח אזור הרישו $לצפית רק ל 3 +הישובי.$
משה דדו :כרגע ביה"ס צפית מוכ לקלוט  3ישובי $היסטוריי $הייתי בפגישת עבודה ישנו רצו
לפתח ביחד ע $מועצה אזורית יואב מרחב חינוכי משות&.
איאס שביטה :מבקש לתק את המושג המגזר הערבי ,יש לומר ישובי $ערביי.$
משה דדו :בנושא פיתוח יש לבנות תוכנית חומש תקציבי ,מבקש לאמ %נורמות של שקיפות
והתנהלות ברורה ,הגזבר יכי תוכנית מסודרת לאישור המליאה.
ניסי $גדסי :חזק ואמ.%
אבי פליישמ :מי יקבע את סדר העדיפויות.
משה דדו :המליאה תהיה הריבו במוב האמיתי אני מציע שאג& הפיתוח יבח לעומק את
הצרכי $של הישובי $ויביא הצעה להנהלה והמליאה.
עזריאל צדוק :צרי להכי תוכנית ישובי $יכולי $לקלוט.
משה דדו :הרעיו שאג& הפיתוח יכי תכנית ויביא להכרעה במליאה.
השיקולי $בועדות צריכי $להיות ענייני ,$אני מבקש מאנשי המליאה את $מנהלי $את המועצה
ולא את הישובי ,$צרי להביט בראש ובראשונה על טובת האזור והמועצה.
נוריאל גדליה :הא $אנחנו יכולי $לקבוע לצפית את מי לקבל מהישובי $במטה יהודה.
משה דדו :יש היסטוריה מהעבר ב 20 +שני $אחרונות למדו הישובי $האלו בצפית ,בסיכו$
ראשוני ה $בקשו להתחיל ע 3 $הישובי ,$מדובר ג $בהיסעי $ובעתיד תבח הרחבה.
גדליה נוריאל :הא $ישובי $בגפ ותירוש יכולי $ג $להיקלט.
נחמיה יוס& :לא מקובל עליי הסיכו $א $נעשה בעבר מחדל ואנחנו משרישי $אותו אנחנו חוזרי$
על טעות העבר ,לא חושב שצרי לסגור את הרשימה.
חוה שפיר :זה לא מחדל ,בית הספר נבנה לפני  30שנה ע"י הישובי $האלה.
ניסי $גדסי :לגבי התקציבי $לישובי $יהיה יותר קל א $תהיה תוכנית ל 5 +שני $כל שנה 10
ישובי.$
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משה דדו :מקובל ,ההצעה תהא חלק מתקציב המועצה
סל שירותי $ותקציבי הישובי – $ישנ $פערי $בהחזרי $מהמועצה לישובי $יש ישוב שמקבל
החזר של  500,000וישוב אחר  .0 30,000בקשתי מהגזבר שיכי הצעה שתובא לדיו שתכיל
בתוכה סל תקציב ראוי לכל ישוב שלא תלוי בחסדי המועצה כאשר כל ישוב יודע שיש לו
בתחילת שנה את הסכו $הנדרש ,בפיקוח אינטנסיבי וצמוד .המטרה לייצר לכל ישוב את
העוצמה ולאפשר למליאה להתעסק בדברי $החשובי.$
1.2

מינהלת אזורי תעשיה – סגירה.
משה דדו :בעבר לבית שמש ומטה יהודה נבנתה מינהלת משותפת מתו מטרה לייצר מסגרת
משותפת לארנונה אחידה לבית שמש ומטה יהודה המינהלת עד היו $מנוהלת  50אחוז על ידי
בית שמש ומטה יהודה .ב 2005 +הוחלט לסגור את המינהלת ,התקבלה החלטה שמנכ"ל
המינהלת ימשי לעבוד במימו של מטה יהודה .יש לציי שבאזור התעשייה במש שנה וחצי
האחרונות לא היתה בו כמעט פעילות .ההחלטה היא לסגור את המינהלת ,הסמכויות של אזור
התעשייה יעברו לחברה לפיתוח שלנו .בינתיי ,$נימי ישב כמנכ"ל המינהלת להעברה סמכות
וינהל ,עד שנבנה את החברה לפיתוח .חשוב וחובה עלינו שנדע מה קורה ,נגדיר מטרות .נבנה
חברה כלכלית ראויה ע $מנכ"ל וחשב ונוכל להתקד $קדימה .המטרה היא להחזיר את המשאב
אלינו ,מתו מטרה שאזור התעשייה יתקד $ויתפתח.
השירות לתושב – בשלושה שבועות אחרוני $התחלנו במסע הסברה פנימי לעובדי ,$שהשרות
לתושב הוא בראש סדר העדיפות ,כל תלונה מתנהלת מולי .אשמח לקבל כל ביקורת .התושב
הוא המרכז.
אני בטוח שאצל כולנו נמצא השכל והרצו ,תנצלו את ההזדמנות לשנות ולקד.$
יגאל אבדר :כחבר מליאה ,יש לנו זיקה לישובי .$נבחרנו על יד ,$באמירה שבאנו לנהל את
המועצה לאחר החלטת משרד הפני $שאי כפל תפקידי $אני מרגיש שאני נבחרתי לייצג את
הישוב בניגוד למה שאמר ראש המועצה.
היה נוהל שחבר מליאה שלא היה בועד היה מוזמ לכל ישיבת ועד על מנת שיהיה תיאו.$
בנושא החינו אני מוטרד ממה שנאמר לגבי האינפורמציה שמסרת .אתה אמרת שבבית ספר הר
טוב יש  150תלמידי $שלומדי $בחו .%מי ערב שברגע שאתה מאפשר לצאת מבתי הספר ומאחר
ויש זליגה של תלמידי $לבתי ספר אחרי ,$מי ערב שבעוד מס' שני $יישארו תלמידי?$
משה דדו :יש ועדת חינו ובעלי מקצוע ,שמתי לי ליעד .תיק החינו יהיה יו $יו $על שולחני.
אני רוצה את בית ספר עי כר $הכי טוב במדינת ישראל ,ורוצה שהתלמידי $יבואו לבית הספר
כי הוא טוב ולא כי כפו עליה .$לגבי המליאה אני מבקש מחברי המליאה לראות קצת מעבר
לישוב.
ניתנה הנחיה ברורה שבכל ישיבה בישוב של ראש המועצה ע $הועד יש חובה להזמי את חבר
המליאה .לגבי תפקידי של חבר מליאה אני מפנה את החברי $לחנ דיני המועצות להבי את
ההבדל ב ועד מקומי לחבר מליאה.

1.3

חובות ארנונה והיטלי ביוב  +חברי מליאה וחברי ועדי $מקומיי.$
משה דדו :חבר מליאה שחייב היטל ביוב ארנונה או חובות לא יוכל לכה כחבר מליאה ובוודאי לא
כחבר ועד מקומי ויו"ר ועד מקומי.
ההחלטה היא משמעותית לא יכול להיות ,שאד $שחייב כס& לארנונה ינהל את כספי התקציב מארנונה.
הנושא בטיפול ואחריות הגזבר +החברי $צריכי $לשמש דוגמא.

.2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתארי .4.2.09
אני מתנצל שוב שהפרוטוקול לא הגיע לחלק מהחברי.$
הוחלט :לאשר.
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.3

מבנה ארגוני.
משה דדו :מסביר את התהלי .ע $כניסתי לתפקיד נפגשתי ע $כל מנהלי האגפי $וקיימנו סמינר
שבו הדגשנו את היעדי $והמטרות הנגזרות מהתפיסה החדשה .במקביל נערכו מפגשי $שלי ע$
מס' מועצות מובילות .המשמעות הינה לקחת אחריות ולבצע לפי המבנה המוצע  +כל המכרזי$
יחלו במכרז פנימי וא $לא ימצאו מועמדי $יצא החוצה .תפקיד המבקר עומד על פי קריטריוני$
שנקבעי $על ידי משרד הפני.$
יצירת האג& לשיפור פני הכפר והסביבה כמטרה שכל נושא האחזקה השוטפת )חשמל ,תברואה
גינו( באג& זה על מנת לתת מענה מקצועי מרוכז.
אג& פיתוח – האג& יתמקד ויעסוק בהכנת תוכניות פיתוח ,השגת משאבי $במטרה להוביל את
מטה יהודה בנושא התשתיות ביוב ומי $באחריות נימי יפה.
מחלקת תיירות וחקלאות – כפופה לאג& הפיתוח .המטרתה לקד $את התיירות בצורה ברורה
ומקצועית תו רצו ליצירת חקלאות ותיירות ייחוידות לאזור.
הועדה המקומית – ישנו תהלי של שדרוג מקצועי ויש כוונה לאפשר במש כשנתיי $יעו%
מקצועי להסדרת הבעיות בנושא בינוי ותכנו במטה יהודה.
אג& כספי $וכלכלה – באחריות הגזבר.
אג& מינהלה רכש ובטחו – חיי $ב דוד .זהו אג& שנות סיוע לכל עובדי המועצה וישובי
המועצה .מודל שנבנה מלמידה מרשויות אחרות באר %ומתפקד טוב.
מטה חברתי – תחו $הרווחה והחינו מחייב מקצועיות והתמקצעות החינו מהווה את הליבה
של המועצה.
אני מציע  3אגפי – $חינו בתחו $בצורה רצינית ומקצועית ,אג& נוער חברה ודת שמטרתו
לייצר תוכנית רבתית רבת היק& .המודל יבנה על ידי צוותי $מקצועיי ,$ורווחה כג& מקצועי
וייחודי.
דליה יונאית :מנהל אג& החינו בדר כלל צרי להיות מעל תרבות חברה וחינו.
משה דדו :המבנה המוצע לווה באמצעות משרד הפני .$קיבלתי אישור לכ להוציא מכרז
למנהל אג& חינו רציני.
הועדה המקומית– אושרו לנו  3עובדי $נוספי $כדי שנקלוט אות $בתהלי חיצוני ,פיקוח ,רישוי
עסקי .$חגית הכינה מודל שהמטרה היא לייצר עבודה ראויה .מטה יהודה הכפילה עצמה בשני$
האחרונות .ישנו תהלי ניוד פנימי ויציאה לפנסיה של מס' עובדי ,$מדובר על מס' משרות
שאושרו על ידי משרד הפני.$
מבקש לתת לי ולצוות המקצועי את המנדט ,כדי להתחיל בעבודה מקצועית מידית לשינוי.
דליה יונאית :אני רוצה להבי את הרציונאל ,מנהל האג& צרי לשבת למעלה וצרי לשבת
מתחת מנהל לחינו ,תרבות ,גני $ורווחה.
משה דדו :מנהל אג& החינו ינהל את  3האגפי.$
יהושע משה )בובי( :הא $המבנה הארגוני יבוא לועדת מנגנו הא $כ זה עובד.
משה דדו :ועדת מנגנו לא מאשרת מבנה .המבנה ארגוני  +הוא מקצועי ולא איוש משרות,
הכוונה לקחת את הקיי $ולהגדיר היעדי $בצורה מובנית וברורה ומחולקת בהתא $לצרכי$
הנדרשי.$
ניסי $גדסי :מי יהיה אחראי על הועדי $המקומיי.$
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משה דדו :מזכיר המועצה יטפל באופ צמוד כחלק מתפקידיו כולל פיקוח .הוא לא יתעסק ברכש
ובמינהלה.
זיוה גל  :אותו אד $חיצוני שאתה שוכר יהיה מנהל של  3האגפי.$
מוטי ח  :מכרזי $חיצוניי ,$למה הכוונה.
משה דדו :הנוהל הינו לבצע מכרז פנימי בתו הארגו ואח"כ חיצוני ואינני יכול לקבוע שרק
מתושבי המועצה.
אושרה ההצעה של המבנה הארגוני.
דליה יונאית :מתנגדת.
הוחלט :לאשר – 1) .מתנגדת – דליה יונאית(.

.4

אישור נציגי $למליאת רשות ניקוז לכיש וירקו – נימי יפה ,יוסי משה.
משה דדו :אנחנו חברי $ברשות הניקוז ירקו ולכיש אני מציע את  2הסגני.$
הוחלט :לאשר פה אחד.

.5

האצלת סמכויות ועדי $מקומיי.$
משה דדו :מגדיר את הסמכויות הניתנות לועדי $החדשי.$
הרעיו להעביר סמכויות לועדי ,$מקריא את הנוסח – לכתוב את המלל מהאצלת הסמכויות.
חוה שפיר :הרשימה הזו נראית מייתרת חלק מפעילויות מסויימות שאגפי $עושי $כמח' ספורט,
משה דדו :חלק מהפעילויות חייבות להיות אזוריות ,נות דוגמא לפעיליות כמו מסעות אופניי,$
הצגות.
התקציב שהועדי $מקבלי $הוא לביצוע הפעולות האלה ,החזר הועדי ,$התקציב משמש משאב
לפעילויות אלה ,לא קבענו את האחוזי $מהתקציב לכל נושא זה צרי להשאיר לכל ועד.
חיי $בוזגלו :את דוגמא על עצמי ,אני לוקח תקציב מהאגודה וג $לועד המקומי ,אני בויכוח ע$
הועד המוניציפלי אי לנו הרחבה ,אני אומר שבמושבי $אחרי $את $גורמי $למלחמות בי ועד
אגודה ומקומי.
יעיש דדו :תברואה וניקיו – למעט פינוי אשפה ,אני מציע כולל גז.$
משה דדו :אנחנו  3שבועות בתפקיד .א $הגז $חשוב אנו נבצע ,במסגרת התקציב אנו נשכיל
לחזק את הישובי $החלשי $והחזקי .$הועדות יביאו את ההצעות ,נושא הגז $הוא מוכר.
יגאל אבדר :אתה  3פעמי $הזכרת שההחזר לועדי $הוא  20אחוז .הא $אני מבי שההחזר
לועדי $הוא  20אחוז ,כרגע המועצה מחזירה  5% + 15%גביה.
משה דדו :ראשית אני מבקש מהותיקי $להסביר את הנושא לעומק.
אני מצפה שנעשה עבודה מקצועית למע העניי .המטרה היא לייצר את כללי המסגרת ג$
לחברי המליאה החדשי $והחלטות תקציביות מושכלות.הנושא ידו בו' תקציב.
שמואל שני :האצלת סמכויות ביוב – נושא הביוב אחזקת הביוב חוק העזר מאפשר למועצה
להאציל כשהועד המקומי מבקש יש בחוק העזר את האפשרות.
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ראוב צמח :אנחנו חיי $במצב שבו המועצה מתנערת מאחריותה .היו $הגענו למצב שפע $הועד
היה עושה למי שיש לו כס& .פתאו $אני רואה שאנחנו צריכי $לטפל בכבישי ,$כנראה שלא
הבנתי ס התקציב שהיו $יש בישוב אמור לכלול ,אני מצפה שהועדי $יהיה לה $מעמד וסמכות
לייצר את המסגרת של השירותי $והתקציב ,אי ספק שצרי לשנות לקחת ולהעביר אחריות.
הוחלט :לאשר האצלת הסמכויות לועדי .$יצאו מכתבי $לישובי.$
גבאי רמי :לדעתי צרי לבדוק את כל ההתנהלות ג $מול הישובי $הקטני.$
ד קאופמ :נושא הבטחו חשוב וצרי להוסי& תקציבי.$
משה דדו :צרי לדו  ,יש ישובי $שעושי $ויש ישובי $שלא יכולי $לעשות ,לש $כ יש ועדות
שהכל יונח על השולח ,צרי לתת סמכויות וועדי.$
.6

הסעות תלמידי $מחו %לאזור המיפוי.
שינויי $בתקציב :העברה  1מש"ח עבור הסעות מחו %לאזור המיפוי.
משה דדו :בעבר התקבלה החלטה שכל התלמידי $לומדי $אצלנו ולא נתנו מענה ל350 +
תלמידי $שלומדי $מחו %למיפוי שבתי הספר במועצה לא עוני $על הצרכי $של התלמידי ,$וה$
נרשמו ונוסעי $באופ עצמאי לבתי הספר.
המשמעות להסעת התלמידי $היא עלות של  1מש"ח .נפגשתי ע $מנהלי בתי הספר של מטה
יהודה וה $מברכי $על היוזמה .התלמידי $שנוסעי $בטרמפי $באזור ההר אנו רואי $כל בוקר
את התלמידי $עומדי $בתחנות בכניסה לישובי .$אנחנו נתמודד על כל תלמיד וילד ועל מנת
לסיי $את הפרשייה שתלמידי $נוסעי $בטרמפי ,$זה בכפו& לאישור משרד החינו .יגאל צרפתי
הבטיח לשקול ולמצוא סיוע תקציבי .הקיצו %שיציע הגזבר יובא למליאה הבאה מהיכ מורידי$
פעילויות .יש אפשרות למצוא את התקציב המתאי.$
ישראל אלוני :אי יקבעו הקריטריוני ?$לדוגמא ילדי בקוע לומדי $ברחובות או בבית שמש.
משה דדו :כרגע יש לנו  350תלמידי .$אני רוצה להוביל מהל משולב ,בתי הספר שלנו קיבלו
מנדט לנסות ולהשיב אלינו את הילדי ,$דה פקטו ה $מוזנחי $והמועצה לא יודעת מה קורה
את.$
רמי בראל :כל אלה שקיבלו אישור לימודי חו %יש קבוצה שמקבלת הסעות .אתה מדבר על
הקבוצה שלא מקבלת הסעות?
משה דדו :באג& החינו יש אישורי לימודי חו ,%לחלק נתנו ע $הסעות ולחלק ללא הסעות .אני
מדבר על עקרו ובמקביל להשבחת מערכת החינו שלנו ,הכוונה להרחבת אזורי הרישו.$
יהודה ב אהרו :יש הסעות שכבר מסיעות ומגיעות לאזורי .$אני מבקש לשלב ולהסיע בהסעות
הקיימות.
משה דדו :ננצל את כל המער בצורה טובה ויעילה.
עזריאל צדוק :שתדעו שרוב בתי ספר התיכוניי $הדתיי $אי לה $פתרו במטה יהודה ועובדה
המקו $שבו אנו יושבי ,$זה היה קמפוס של החינו הדתי .המועצה הפקירה את הנושא ,וכיו$
תלמידינו נוסעי $על חשבונ $הפרטי .מה שראש המועצה מבקש זה לתק את הפג $דבר שהוא
בשוליי.$
שלו $בוקובזה :הא $המיליו  0יתנו מענה לכל בעיות ההסעות ,אני מבקש להפסיק את הנוהל
שמסיעי $תלמידי $על בסיס מקו $פנוי.
יגאל אבדר :אני רוצה להבי :כל מי שלומד מחו %לבתי הספר האזוריי $יקבל הסעה ,או הא $זה
חלק ואיזה חלק ,אני רוצה להבי.
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משה דדו :אנחנו מסיעי $תלמידי אזור תיכו באזור ההר – שלומדי $בירושלי $בחילוני –
בויאר ,ליאדה ,אורט.
במגזר הדתי – גבעת וושינגטו ,רחובות ,קבוצת יבנה אלו הקבוצות העיקריות ,תיכוניי $שלא
צריכי $את המועצה ואז ה $יוצאי $ללמוד בחו %ואני לא רוצה להפקיר את הקבוצה הזו.
מוטי ח :אתה רוצה להחזיר את כל התלמידי $האלו שיחזרו למטה יהודה איפה נקלוט אות$
ואי מענה לחינו הדתי.
משה דדו  :התשובות להחזיר ולא יבואו לדיו בועדת חינו ובמסגרת תוכנית האב לחינו.
רמי גבאי :זה דבר מצויי לבדוק תקציב שהוא  217מש"ח נמצא פתרו להסעות התלמידי ,$אני
רוצה להעיר שג $ביסודי בתו צור הדסה מבית הספר לבתי $מסויימי $זה חצי שעה הליכה
לילד .אני מבקש להסיע ג $את הישובי $הסמוכי $שיבואו ללמוד בבית הספר בצור הדסה.
משה דדו :זה יבוא לצוות המקצועי לבדיקה – מתו ראיה מערכתית.
מקסי $כה :הא $זה ג $לסקטור החרדי ,ה $לא לומדי $במסגרות החינוכיות של המועצה.
יגאל אבדר :אתה הגדרת את התקציב לקבוצה מסויימת במליאה הבאה תאמר כמה חסר ולתת
מענה לכל התלמידי $ולא רק לחלק.$
ישראל אלוני :אני מציע לאשר את המיליו  0ובועדת חינו לפתור את הבעיה ביחד ע $ועדת
החינו שקוד $יאשרו את המיליו  0ולשנה הבאה להכי תוכנית אב לשני $הבאות.
משה דדו :אני מקבל את ההצעה ,לא סת $בקשתי מיליו  0ביקשתי רשימה מאג& חינו של
התלמידי $שלומדי $מחו %לאזור שלנו לפי הישובי $זו הרשימה לשנה זו.
לגבי החרדי – $סוגייה מורכבת כל הכללי $שחלי $על הממ"ד והממלכתי לא חלי $על החרדי.
החרדי $לא מעוניני $שאנחנו נסיע ואנו משתתפי $בהחזר לכל תלמיד ,כי אצל $אי פיקוח ה$
מסיעי $בצורה לא בטיחותית .בתוכנית האב נשתדל לתת המענה.
יוסי בר דוד :יש בית ספר במבשרת ציו בית ספר הראל .פניתי שיקלוט את תלמידי מטה יהודה,
וה $לא מוכני $בית ספר הראל בטווח הקרוב תצטר עוד תיכו.
אני מבקש מי לאשר את ההצעה להקציב  1מש"ח להסעות.
הוחלט :פה אחד אושר.
.7

אישור מורשי חתימה לחברה לפיתוח – משה דדו ,מתי קליגר ,נימי יפה.
הוחלט :לאשר.

.8

מינוי ראש המועצה כנציג בועדה המחוזית.
הוחלט :לאשר פה אחד.

.9

מחיקת בג"צ המועצה נגד הרב חרל"פ.
משה דדו :כל נושא הרבני $הוא מורכב ,שירותי הדת ה $של הישובי .$ישנה מחלוקת מלפני 15
שני $בי המועצה לרב חרל"פ והרב הראל שהוא אינו רב שלנו ,הוא הפסיד מול הרב הראל
בדיוני $דתיי $שה $לא ענייננו .במליאה לפני כחצי שנה המועצה החליטה לגשת לבג"צ .אני
מבקש את אישורכ $למחיקת הבג" %לבקשת הישובי $צרכני הדת של הרב חרל"פ נוה איל,
שורש קרית ענבי.$
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הרב חרל"פ כתב לי מכתב שא $נמחק את העתירה בבג" ,%הוא לא יתבע את המועצה ,ושסו&
סו& נושא הדת יקבל שקיפות.
הוחלט :לאשר ) +1נמנע הרב יעיש דדו(.
.10

אישור תב"רי $לסגירה.
משה דדו :מסביר מהו תב"ר תקציב בלתי רגיל ,נושא התב"רי $הוקפא על ידי ,הנושא יבח
ויוגש למליאה בהתא.$
מתי קליגר :משרד הפני $רוצה לשנות את הנושא ולהכניס בתו תקציב אחד שאליו יכנסו כל
ההכנסות .זה יקרא "ועדת ברנע" נסביר במליאה.
יש תב"רי $שעברו במליאה הקודמת אבל לא עברו למשרד הפני .$אלו תב"רי $שאנו צריכי$
לסגור אות .$תב"ר חייב לעבור אישור מליאה ואישור משרד הפני .$שלחתי מכתבי $לועדי$
בנושא זה שמגדיר ומסדיר אי הועד צרי לנהוג כשמאושר לו תב"ר ,למעט סעיפי $מס'  17ו+
 27אנחנו לא סוגרי.$
הוחלט :לאשר.

.11
11.1

שינויי $בתב"רי:$
תב"ר בדק בית בני המועצה  0 400,000כנגד ביטול תב"ר מורשת )מס' (3614
)באישור משרד הפני.($
ישבנו ע $משרד הפני $לגבי בני המועצה .אנחנו מציעי $הצעה לבנות בית מועצה באזור
התעשייה והיא תונח במשרד הפני ,$הנושא יובא למליאה בהתא.$
לפני כשנתיי $התקבלה החלטה לייעד חלק מהחדרי $בבני המועצה למטרת מורשת .אנו
מבקשי $לבטל את התב"ר ומשרד הפני $אישר לנו לסדר ולשפ %את החדרי $לבינתיי ,$ואנו
נשדרג את מבנה המועצה בצורה ממוצעת ולא ראוותנית.
גבי נרדי :בית יד לבני ,$א $משיגי $תקציב אני מבקש לשלב ע $פתרו המורשת.
משה דדו :אנחנו לא נבנה מקו $שנצטר לפנות לאחר שנתיי.$
הוחלט :לאשר פה אחד.

11.2

תב"ר  2088שיפו %בית הע $בצור הדסה:
תקציב מאושר
השתתפות בעלי323,000 $
משרד הפני$
270,000
הרשות
קרנות
0
סה"כ הכנסות
593,000
סה"כ הוצאות
593,000

שינוי

סה"כ

0
-270,000
278,116
8,116
8,116

323,000
0
278,116
601,116
601,116

מתי קליגר :נת סקירה על התב"רי $המוגשי $לחברי מליאה.
קרנות רשות – ה $מבקצי $הכנסות מהיטלי השבחה ,ממכירות מבני ,$וחל& היטל השבחה
שנכנסי $מהמינהל ,ואז משרד הפני $מאשר.
העבודה בבית הע $גמורה ,לאחר הגשת החשבונות ה $בטלו את התקציב זה לא פע $ראשונה,
ולא הצלחנו להשיב.
הוחלט :לאשר.
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11.3

תב"ר  3330שיקו $רשת מי $מוצא עלית 2004
תקציב מאושר
שינוי
0
השתתפות בעלי175,000 $
משרד
0
350,000
משרד הפני$
-85,000
85,000
קרנות הרשות
85,255
0
סה"כ הכנסות
255
610,000
סה"כ הוצאות
255
610,000

סה"כ
175,000
350,000
0
85,255
610,255
610,255

הוחלט :לאשר.
11.4

תב"ר תוכנית חינוכית למחזור במוסדות חינו –  ,0 400,000המימו :המשרד לאיכות הסביבה –
 ,0 320,000קרנות הרשות 0 80,000
הוחלט :לאשר.

.12

שינויי $תקציב:

תוספת תקציב חינו בית ספר הר טוב תיכו
ש $הסעי&
מס' סעי&
 1315210/922השתת.מ.החינו  +ציוד בטיחות
סה"כ הכנסות
 1815210/931ציוד בטיחות
סה"כ הוצאות
תוספת עדכו תקציב עובדי הוראה  -העברה מסעי& לסעי&
ש $הסעי&
מס 'סעי&
1815220110
שכר עובדי הוראה הר-טוב
 1815210753עבודות קבלניות ממלאת מקו-$הוראה
סה"כ
תוספת תקציב דת
ש $הסעי&
מס' סעי&
 1357000/990השתת .מ .לשרותי דת
סה"כ הכנסות
 1857000/750תיקו עירוב בישובי$
סה"כ הוצאות

תקציב

עדכו
-65
-65
65
65

תקציב
5,860

עדכו
-15

תקציב חדש
5,845

5,860

0

5,860

0
0
0

תקציב
0
0
0

עידכו תקציב שכר סייעות זמניות  +העברה מסעי& לסעי&
תקציב
ש $הסעי&
מס' סעי&
מקו$
.
מ
+
מחליפות
ילדי$
גני
705
1812200/210
 1812200/110גני ילדי $חובה  +שכר
6,245
סה"כ הוצאות
6,950

תקציב חדש
-65
-65
65
65

עדכו
-25
-25
25
25

עדכו
491
-491
0

תקציב חדש
-25
-25
25
25

תקציב חדש
1,196
5,754
6,950

הוחלט :לאשר.

.13

בחירת ועדות המועצה.
מקסי $כה :למגזר השיתופי יש רוב בועדת קרקעות.
אבי פליישמ :מעיר למקסי $על השתתפות הקיבוצי $בועדות.
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יעיש דדו :שואל על נציג טל שחר.
משה דדו :הוא לא נמצא הוא בחו"ל.
הועדות שבפניכ $חיוניות .במליאה הבאה נאשר את שאר הועדות .כרגע הועדות ה $של נציגי
מליאה ואנו נשלב את התושבי .$לפי דרישה ,הנושא פורס $בעיתונות.
יהודה ב אהרו :בועדת מכרזי $כדאי שהסגני $יצטרפו.
משה דדו :רציתי לנסות אפשרות לשת& יותר חברי מליאה.
חבר מליאה שלא יגיע לועדה ברציפות במש  3ישיבות – לא ימשי לכה בועדה ,אלא כהונתו
תפוג מאליה.
א $למישהו יש הערה ,בקשה ,שלא בדיוק קבענו .תפנו אליי לשינוייי ,$אני מתנצל מראש לכל
מי שנפגע.
יוסי בר דוד :מעיר יש ועדות שה $מקצועיות .הא $יש אפשרות שבועדת תקציב לקבל
השתלמות.
משה דדו :כל הועדות יעברו הכשרה ,ואנחנו נמשי במנהג שפעמיי $בשנה נבנה סמינר ועדי$
בו  3ימי .$הסמינר הקרוב יתקיי $במאי בצפו במש  3ימי $יהיה בנושא יעדי $אסטרטגיה
ודרכי פעולה .ההכשרה היא לחברי המליאה והועדי $וזהו כלי ניהול מרכזי.
הפע $נהגנו אחרת התקשרנו לכל חבר וחבר ושאלנו באיזה ועדה הוא רוצה להיות שות& למעט
המגזר השיתופי.
היתה פניה חיובית של החברי $וכול $רצו להיות בועדות ההנהלה ובועדה המקומית.
ביצענו את האפשרי ,ואני מבקש אישורכ $לעשות החלפה באמצע קדנציה ,החלפה חלקית .אני
מזכיר לכול $הבחירות נגמרו ב 21.1.09 +ואת $תראו ברשימות אנשי $שתמכו ולא תמכו המטרה
שמועצה תפעל כראוי המטרה לפתח כמה שיותר שולחנות עבודה סביב המועצה.
הוחלט :לאשר.
הישיבה ננעלה בשעה .20.30
_______________
משה דדו
ראש המועצה
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