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        ....הההה""""ה  בקיבוץ נתיב הלה  בקיבוץ נתיב הלה  בקיבוץ נתיב הלה  בקיבוץ נתיב הל''''במתחם נתיבלבמתחם נתיבלבמתחם נתיבלבמתחם נתיבל
  

          נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  משה דדון
  מ ראש המועצה"סגן ומ  נימי יפה

  סגן ראש המועצה  יוסי משה
  אביעזר  ןגוטריימן אלחנ

  אבן ספיר  ראובן שמעון
  אדרת  יעיש דדון

  אורה  יגאל אבדר
  בית זית  גבריאל נרדי

  בית מאיר  כהן מקסים
  בר גיורא  דוד בוזגלו

  גבעת יערים  יהודה בן אהרון
  גבעת ישעיהו  ברק כץ

  זנוח  שלומי סעדון
  יד השמונה  יוסף בר דוד

  כסלון  שלום בוקובזה
  כפר אוריה  כפרי גל

  מוצא  עלית  בן צמחראו
  מחסיה  חיים בוזגלו

  חמישהמעלה   יובל לוי
  נוה מיכאל   הרשיש אברהם

  ור'עג  מו'אברהם ג
  עין רפה  ת ברהום'בהג

  עמינדב  משה מזון
  צור הדסה  גבאי רמי

  צרעה  דליה יונאית
  רמת רזיאל  אלעמי אמיר

  שורש  בראל רם
  ליאון שריגים  )בובי(יהושע משה 
  רוםת  עזריאל צדוק

    
    :משתתפים

  גזבר המועצה  מתי קליגר 
  ראש מינהל חינוך  שרונה בר נס

  מנהלת פניות הציבור  גילה כהן
  מנהל אגף חברה ונוער  פיני תורן

  מנהלת אגף רווחה  דפנה אשתר
  מזכיר המועצה  רענן אהרונסון

  היועץ המשפטי למועצה  ד"עו, פנחס קובן
    

    :קהל
  ן בקיצורעורך עיתו  , יובל רובין

    
    :רשמה

  מנהלת לשכת ראש המועצה  דורית אוחנה

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
  אשתאול  אריה עובדיה

  בית נקופה  ד זהר שדה"עו
  בקוע  ישראל אלוני

  גיזו  מוטי חן
  גפן  דוד כהן

  הראל  אבי פליישמן
  טל שחר  מיקי פרנקוביץ

  ישעי  אלון ורדי
  לוזית  מיכאל ביטון
  ר"מבוא בית  ששון  סיידוף

  מטע  דדון נפתלי
  יוןמסילת צ  רון דוד

  נוה אילן  עזי טלר
  נוה שלום  איאס שביטה
  נחושה  קורש רחמים

  נחם  שמאי ולני
  נחשון  חוה שפיר

  נטף  ניסים גדסי
  נס הרים  גדליה נוריאל

  עין נקובה  עוודאללה מחמד
  צובה  שמואל שני
  צור הדסה  קאופמן דן

  צלפון   ישראל גבאי
  צפרירים  חי חדד
  קרית ענבים  זיוה גל

  רמת רחל  ביץדוד דרומל
  שדות מיכה  אביגדור כהן

  שואבה  אליה ענת
  תירוש  גבאי דוד

  תעוז  נחמיה יוסף אברהם
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .ר"הודעות יו  .1

  .8.8.10 -דיווח פגישה עם השר לאיכות הסביבה גלעד ארדן ב  1.1
  .2010דיווח פעילות תרבות ונוער קיץ   1.2  
  ).תיקון גבולות מוניציפליים( ועד מקומי –גבולות שיפוט בישוב   1.3  
  . תשתיות מים בישובים–ל כפרי  ג– שאילתאשאילתאשאילתאשאילתא    

  
  21.7.2010אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך    .2
  
  : אישור פרוטוקולים ישיבות ועדת משנה לתכנון ולבניה מתאריכים  .3

  30.6.2010 ,25.7.2010.  
  

        .... דיווח דיווח דיווח דיווח––––א א א א """"פתיחת שנת הלימודים תשעפתיחת שנת הלימודים תשעפתיחת שנת הלימודים תשעפתיחת שנת הלימודים תשע:  נושא עיקרי לדיון  
  
עלא , ת ברהום'בהג, מוראד ברהום: ין רפהאישור מינוי וועדת בטחון וחירום ע  .4

  .סאלח ברהום, כרים ברהום, רבאח ברהום, עזאם ברהום, ברהום  
  
  .אישור הקמת מרכז מחזור גזם בכפר אוריה  .5
  

  . ארזה–שדרת הנשיאים   .6
  
  :ים לסגירה"תבר  .7
  
  .ים"תבר  .8
  
  אישור מליאה לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר  .9
  

            :2010ים לשנת אישור היטל מיס  .10
                

 מס ועד מקומי          
 (*)ר "מגורים למ  סך התקציב  הישוב  'מס

11.04 1 
  

  גבעת יערים
  

1,445,000 
 2.1  ר" מ100מעל 

 10 2,719,250 נוה שלום 2
 6.8 635,000 אבן ספיר 3

        
  אישור דוחות כספיים .11
  

  עדכוני תקציב  .12

        

        אאאא""""הרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשעהרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשעהרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשעהרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשע        

    
, אווירת חג במועצה ובישובייה, א"היום נפתחה שנת הלימודים תשע  :משה דדון

מניבה ביותר וההשקעה בחינוך משמעותית , וכמובן בקרב התלמידים
בתשתיות השקעות בוראינו שדרוג ביקרנו במוסדות חינוך היינו , תוצאות
  .מיזמים פדגוגייםו, מסיביות

  
        אני מודה לחברי אני מודה לחברי אני מודה לחברי אני מודה לחברי , , , ,  וחברי המליאה וחברי המליאה וחברי המליאה וחברי המליאההחינוך בראש סדר העדיפות של המועצההחינוך בראש סדר העדיפות של המועצההחינוך בראש סדר העדיפות של המועצההחינוך בראש סדר העדיפות של המועצה        
        ....על הגיבוי והתמיכה במיזמי החינוךעל הגיבוי והתמיכה במיזמי החינוךעל הגיבוי והתמיכה במיזמי החינוךעל הגיבוי והתמיכה במיזמי החינוךהמליאה המליאה המליאה המליאה         
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        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111
        ....8.8.108.8.108.8.108.8.10    ----דיווח פגישה עם השר לאיכות הסביבה גלעד ארדן בדיווח פגישה עם השר לאיכות הסביבה גלעד ארדן בדיווח פגישה עם השר לאיכות הסביבה גלעד ארדן בדיווח פגישה עם השר לאיכות הסביבה גלעד ארדן ב        1.11.11.11.1
פצלי מאבק בנציגי הישובים בנושא ונפגשתי עם השר לאיכות הסביבה    :משה דדון

ללמוד הבטיח לבדוק שר ה, מקבל תאוצה ברמה ארציתהנושא , השמן
, המטמנה בשדות מיכה את הסוגיה העלנו גם נושא ולבחון לעומק

המטמנה נמצאת במטה יהודה , ח בשנה" מש2ה גורמת לנו נזק של תשסגיר
 התפיסה של לאתר רחוק תוך כדי פיתוחכיום מפנים ,  בשדות מיכה

בשילוב קידום פעילות המטמנה ומטרתנו הפעלת , חזוריפעילות מ
   .וריתאיז

        
        ....2010201020102010דיווח פעילות תרבות ונוער קיץ דיווח פעילות תרבות ונוער קיץ דיווח פעילות תרבות ונוער קיץ דיווח פעילות תרבות ונוער קיץ         1111....2222        

, בהיקפים גדולים במגוון ובאיכויות, המועצה קיימה פעילות חסרת תקדים   :פיני תורן
 פעילויות משותפות לילדים 5שמנו דגש על שיתוף ההורים וקיימנו 

השנה קלטנו גרעיני עודד מחנות , קבלנו סיוע מאגפי המועצה, והורים
 חברים ממטה יהודה יוצאים לפרק 70 -כ, וער העובד והלומדהנ, העולים

ביוזמת ראש המועצה הוצאנו אוטובוסים בימי , משימה מחוץ למועצה
היוזמה תרמה לשקט תעשייתי בקרב בני הנוער , חמישי לעיר הגדולה

 בני 400 -המשתתפים בקורסים לצעירים כ' מס, בישובים ומנע ונדליזם
 1/3 החלוקה 1,700כל קורס עולה , ות הנוערהם מתקיימים בפעול, נוער

  . אני מודה לצוות האגף,  ישוב1/3 ילד 1/3מועצה 
  

נקיים הרמת , הכרטיסים כבר אזלו + 50מחר מתקיים אירוע לגילאי 
  . בהצלחה לכולנו. כוסית עם התושבים לשנה החדשה  

        
ינתנו הסעות .  לאחר החגים נזכה לראות מרכז חוגים ראוי-יד חריף   

התאם לצרכים הנדרשים ולמספר הנרשמים מכל אזורי המועצה ליד ב
  .חריף

   
, של אוכלוסייה חדשה שצורכת תרבות, בתרבות מתחוללת עשייה מבורכת  : משה דדון

, טל בן אור תושב גבעת ישעיהו ינהל את יד חריף , זה הכרח ולא מותרות
חום המטרה היא להוסיף נדבך לבתי הספר בת, ויעבוד מול בתי הספר

וישנם הקצבות  לתרבות לפי , יד חריף הוא יחודי, האומנות והמוזיקה
  .מדובר בתהליך של בינוי קהילתי חדש, אזורים

        
        ).).).).תיקון גבולות מוניציפלייםתיקון גבולות מוניציפלייםתיקון גבולות מוניציפלייםתיקון גבולות מוניציפליים(((( ועד מקומי  ועד מקומי  ועד מקומי  ועד מקומי ––––גבולות שיפוט בישוב גבולות שיפוט בישוב גבולות שיפוט בישוב גבולות שיפוט בישוב         3333....1111        

אין קשר בין תחומי הישוב לקו ) ישובים 30 -כ (בחלק מישובי המועצה   : משה דדון
כאשר , יש משמעות לטיפול ואחריות של הועד המקומי, ליהמוניציפא

 המועצה יכולה להטיל , של הישובשיפוטההישוב לא נמצא בגבול 
המועצה תפנה לועד המקומי והאגודה על מנת להכריז על . ארנונה

  .הישובים כשטחים מוניציפאליים
  

        .... תשתיות מים בישובים תשתיות מים בישובים תשתיות מים בישובים תשתיות מים בישובים–––– גל כפרי  גל כפרי  גל כפרי  גל כפרי ––––שאילתא שאילתא שאילתא שאילתא         
לא מבוטל של ישובים שתשתית המים ' מס, למליאהעלתי שאילתא ה   :גל כפרי

ולישובים , ואנחנו נמצאים בתקופה של חסכון במים, שלהם אינה תקינה
  אנחנו כמועצה , אין את האפשרות לתת את התשלום לשיפוץ מערכת המים

  
לו חצריכים להתייחס לתשתיות המים ברצינות שלא יעלמו מים ויחל  

  .באדמה
  

קון לתי₪ בעיקר כאשר כפר אוריה רצו להשקיע את המיליון הנושא עלה    :משה דדון
אני הייתי רוצה להקים צוות עם גל ונימי לבדוק את , התשתיות בישוב
  .לבדיקה ולדיון במליאההנושא ולהביא 
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 30% -המועצה הנהיגה בעבר ש, תשתיות המים שייכות לאגודות  : מקסים כהן
ים הועברו "תבר, אות הישוב ומשרד החקל70%השתתפות המועצה 

  .לישובים על חשבון שיפור תשתית המים
  

, צריך להפריד את נושא תשתיות המים מתקציב ההשקעות של הישובים  : יגאל אבדר
  ,  הישוב1/3 השתתפות המועצה 2/3ולהמשיך במה שהיה בעבר 

  
ייקים ולהביא מסמך אני רוצה לבדוק ולהביא נתונים מדו, הנושא מורכב  : משה דדון

אני מבקש להקים את הצוות כדי . למשרד החקלאותודר למליאה ומס
  .להכין את המסמך

  
מציע לאמץ את המודל של רמת רזיאל ולהתייעץ עם דני מלכה מזכיר : אלעמי אמיר

  .הישוב
  

להקים צוות שיבדוק את נושא התשתיות ויביא ממצאים לראש  ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  
יהודה , נימי, ל כפריג: חברי הועדה, ולאחר מכן לדיון במליאה, המועצה
   .זאב רפאל, דני מלכה, בן אהרון

  
 שנה לישוב אורה שמתקיים בתאריך 60מזמין את חברי המליאה למופע   :יגאל אבדר

  .נשלחו הזמנות לחברים.  אחר הצהריים13.9.10
  

נושא חוק העזר לתשתיות יבדק בשנית ועל כן לא הובא לדיון במליאה   :משה דדון
  .היום

        
        21.7.201021.7.201021.7.201021.7.2010טוקול מליאת המועצה מתאריך  טוקול מליאת המועצה מתאריך  טוקול מליאת המועצה מתאריך  טוקול מליאת המועצה מתאריך  אישור פרואישור פרואישור פרואישור פרו        ....2222

הישובים לא יחתמו המליאה בקשה ש.  בנושא פצלי השמן תיקון–ברק כץ   
  .צנובר' בדיקת הנושא לאחר מתן ההבהרות של חב, עם חברת פצלי השמן  

  
  .צנובר' יובא בדיון למליאה לאחר סיום הבדיקה של חב  : משה דדון

        . . . . לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        : : : : לים ישיבות ועדת משנה לתכנון ולבניה מתאריכיםלים ישיבות ועדת משנה לתכנון ולבניה מתאריכיםלים ישיבות ועדת משנה לתכנון ולבניה מתאריכיםלים ישיבות ועדת משנה לתכנון ולבניה מתאריכיםאישור פרוטוקואישור פרוטוקואישור פרוטוקואישור פרוטוקו        ....3333

        30.6.201030.6.201030.6.201030.6.2010 , , , ,25.7.201025.7.201025.7.201025.7.2010....        
        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        .... דיווח דיווח דיווח דיווח––––א א א א """" פתיחת שנת הלימודים תשע פתיחת שנת הלימודים תשע פתיחת שנת הלימודים תשע פתיחת שנת הלימודים תשע: : : : ושא עיקרי לדיוןושא עיקרי לדיוןושא עיקרי לדיוןושא עיקרי לדיוןננננ        
        

תה כדוגמתה יהצלחנו לחולל מציאות שלא הי, היום לאחר מסע ארוך  : משה דדון
 בדת ונותנת שעויום שלם שנפתח ללא תקלות עם מערכת , במטה יהודה
של קשה בזכות עבודה ,  ועד להסעותמרמת הפדגוגיה, פנייהמענה לכל 

  . צוות שעבד ללא לאות
מערך . ' כיתות ז3, ב"נפתח בית ספר חט.  בתי ספר חדשים3היום נפתחו   

  .בהחלטה מאוד קשה, סגרנו את אזור הרישום לצור הדסה בינוי ובדק בית
התערבות ברמת תחומי עבודה של , מערכות שלמות של סייעות וכח אדם  

היום כל עובדי . עבודת צוות מדהימה, ההורים שותפים, בתי הספר
   .המועצה הסתובבו במוסדות החינוך

  
בצור הדסה , פרויקטים שחלקם הסתיימו בהיקף גדול' השנה הזו עברנו מס  : נימי יפה

 ,ח" מש4.5פינה לימודית +  כיתות לבית ספר הדסים 6גמרנו תוספת של 
, ח" מש18בית ספר עין רפה עין נקובה , בנין מדעים בהר טוב, גן עין רפה

 בהיקף אדיר 2010בינוי וחינוך לשנת , בנין מנהלה הר טוב יוצא למכרז
עשינו סדר , לאחר התייעצות עם הישובים, ובתוך כך נכנס בדק הבית

  נוסף ב,  גנים יסתיימו בסוכות10,  גנים40 -טיפלנו בבתי ספר וב, עדיפויות
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ואוטובוס ', עד ה'  א- כיתות מ5, בנינו בית ספר וגן ילדים זמני בנחושה

ד בבר "פתחנו בעזרת הישוב בר גיורא גן ילדים ובית ספר ממ, מאדרת
ב "צור הדסה בית ספר חט, גיורא במבני הציבור ותוספת של מבנים יבילים

בה כל רבות ההורים חשוומע, יחד עם המבנה הישן שבו יש כיתת מחשבים
   .זה נעשה בחודשיים האחרונים בבדק בית

  
ומשה ליאון , לשרית הנמרצת והפקחית, מודה לשרית עוזרי ומשה ליאון  

ניסיון ויכולת וצוות המשרד בסך הכל שילוב של ותק , עם ניסיון העבר
המשימה הרב על הרצון , תודה לראש המועצה, אדירה ומודה לכולם

  .מולאה בשמחה ובגאווה רבה
  

 בבר גיורא ושנה 1,  בנחושה1,  בצור הדסה2,  בתי ספר זמניים4יש לנו   :  דדוןמשה
הבאה אנחנו אמורים לגדול קבלנו הרשאות לתכנון ובשנה הבאה זה כבר 

, אנחנו נערכים כבר לשנה הבאה, בכל בתי הספר צריך להיות בנוי' שלב א
  .ר בדק הבית לשנה הבאה"כבר בינואר פברואר נגדיר את תב

  
היתה עבודה טובה לקראת ,  בתי הספר2 -דבורים ב, תקלות קטנות' מס  :י משהיוס

אגף שיפור פני הכפר מסייע לכל עבודות , הכנת פתיחת שנת הלימודים
מילוי חול בארגזי , מעקות בטיחות, סובות, הפיתוח הן בצביעת כיתות

האגף סייע לאבות הבית בבתי , יש מוטיבציה וחשק של העובדים, חול
בשנים קודמות היה יוצא מכרז ,  היה עיכוב קל בנושא ארגזי החול.הספר

שהיה עליו להחליף את החול הישן , של מילוי אספקת חול בגני ילדים
היו לנו ויכוחים עם הקבלן והעבודה לא נעשתה לשביעות , בגני הילדים

השנה האגף החליף את ארגזי , יש צורך להחליף את כל החול, רצוננו
' יש מס, הוצאנו את כל החול הישן,  כל צוות האגף סייע,החול בישובים

גני ילדים שטרם הוחלף בהם החול מחר כל עובדי האגף יתנו כתף ונסיים 
מילה טובה לגזבר שבניגוד לפעמים קודמות עיגל פינות ונתן . את המשימה

  .שנה טובה. חופש פעולה תקציבית
  

לאור מדיניות , בצע מדיניות של מנהיגמינהל חינוך מ, אני מבצעת מדיניות  :שרונה בר נס
אי אפשר להוביל מהלך של מהפכה ללא גיבוי של , זו מינהל החינוך פועל

  . ראש מועצה שנותן רוח גבית לאורך כל הדרך
  

א הוקצו משאבים רבים להקמת מוסדות "לפתיחת שנת הלימודים תשע
,  עצמהחינוך ולשיפור התשתיות במבני החינוך והן בשדרוג מערכת החינוך

  .בכל הקשור לתכנים פדגוגיים ולתוכנית העשרה
א הוקמה חטיבת "במסגרת ההכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע  

הוקם תיכון צומח בצור הדסה ) 'עד ט' ז( הביניים בעין רפה ובעין נקובה 
הוקם בית ספר יסודי ממלכתי דתי בישובי המזלג והוקם גם בית ספר 

בנוסף נפתחו גנים חדשים בבית נקופה בבית . היסודי ממלכתי דתי בנחוש
  .זית בכפר אוריה בנחושה בבר גיורא ובנס הרים

ביצעה המועצה , לצד ההשקעה בתשתיות מערכת החינוך , כאמור  
באמצעות מינהל החינוך שורה ארוכה ומגוונת של פעילויות במטרה 

  .עם דגש על שאיפה למצוינות, לשדרג ולשפר את המערכת
 הפעולות שבוצעו במערכת לגיל הרך ניתן למנות את תוכניות בין אותן  

בגני ) סייעות(תוספת כוח אדם ,  מהמעון לגן ומהגן לבית הספר-המעברים
הקמת פורום גיל , הכנסת תוכניות ההעשרה במסגרת קרן קרב, הילדים

קונצרטים ופעילויות אחרות , שדרוג סל התרבות המקנה יותר הצגות, הרך
תוכנית קיימות ,  תוכניות ההעצמה לסייעות גני הילדים,בתחום התרבות

  .ותוכנית הגנים הירוקים ועוד
לכך יש להוסיף את מגוון הפעילויות שעשתה המועצה בכל הקשור   

לשדרוג מערכת החינוך בבתי הספר בין הפעולות ניתן למנות את העלאת 
חת תקצוב פתי, הישגי הבגרות בבית הספר הר טוב ובבית הספר עין כרם

הקמת והפעלת , הנותנות מענה פדגוגי איכותי) יחסית(הכיתות הקטנות 
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יוזמות ופרויקטים , ליווי וייעוץ ארגוני לבתי הספר, פורום מנהלי בתי ספר
  .ייחודיים בבתי הספר

אשר אמורה לתת , תוכנית אסטרטגית למערכת החינוך במועצהמתגבשת   
תוך , ידך גיסאמענה לצרכי המערכת מחד גיסא ושל התלמידים מא

ומתוך התחשבות , התחשבות בשינויים שחלו במרחב בשנים האחרונות
פעילות המועצה  תתמקד ב.בתחזית השינויים שאמורים לחול בעתיד

הקמה : בארבעה מישורים עיקריים, באמצעות מינהל החינוך, האזורית
הקמת ופתיחת , גוגיבינוי וליווי פד, הצטיידות, ופתיחת גני ילדים חדשים

פיצולי כיתות , הכנסת כיתות חכמות לבתי הספר, בתי ספר חדשים
  .למיטוב ההוראה והלמידה

  
 את מערכת החינוך בין הפעילות ניתן למנות את פתיחת המועצה משדרגת   

מגמת (הר טוב ) כיתות מופת(כיתות המצוינות בבתי הספר בעין כרם 
וגם שילוב , ישיהכנסת חינוך א" מוכשרים" תוכנית -ובחבל עדולם) פיזיקה

הפעלת , בבתי הספר התיכוניים הר טוב ועין כרם' שני מחנכים לשכבות ז
בית הספר אבן , בית הספר השחר,  בבית הספר אלון-בתי ספר מנגנים

, הפעלת תוכנית קיימות ככלי לדיאלוג ערכי בכל בתי הספר, העזר
ויות סל תרבות והעשרה אומנ, בעין רפה עין נקובה" סמל"הפעלת תוכנית 

  .ומוזיקלית ופעילויות העשרה והרחבת אופקים במסגרת תוכנית קרן קרב
        

נעשו , ושבים יתנו בו אמוןתהחלטנו שתחום החינוך יהיה תחום שה   :משה דדון
אני מסופק שאין , השתתפתי בלא מעט מפגשים, מהלכים לא פשוטים

בצור הדסה קבלנו החלטה שלא , בריחה ממערכת החינוך של מטה יהודה
  .אשרים יציאה של תלמידים החוצהמ

  
, מנהליםו, מזכירות, אבות בית, קלטנו סייעות, אנחנו מלווים ומשקיעים  

מי שבה אלינו נותן את , הפכנו להיות משמעותיים בתוך מערכת החינוך
חינוך , אנחנו מובילים חינוך ערכי חינוך למצויינות, החינוך שאנחנו רוצים
חר יודע שהוא כפוף לראש מינהל כל מנהל שנב, שלהורה יש כתובת

  .אנחנו יוצאים בסקירה באמצעות עיתון בקיצור בנושא חינוך, חינוך
  

מציגה את ביצוע התקציב מינואר עד יוני שנראה את העשייה המשמעתית   : שרונה בר נס
, יםיש לנו סייעות נוספות בגנים גדול, שהקפדנו לא לחרוג מהתקציב

סיוע של משרד , של תלמידים מספר רב כאשר  יששרד החינוך אשר לנו מ
   . בגני הילדיםהחינוך וסייעת חינוכית של המועצה

        
  .יש מאות תלמידים בחינוך הדתי שאין לו מענה   :מקסים כהן

        
ר עם הקמה פ בתי ס70 -הם לומדים ב, ד"המטרה שלנו היא לתת מענה לממ: שרונה בר נס

במסגרת התוכנית , ים במטה יהודה הם ישארו בביתישל בתי ספר איכות
האסטרטגית אנו חושבים על מהלך של הקמת אולפנה ומענה לאוכלוסייה 

  .הדתית
  

  אנחנו שולחים למוסדות חינוך בירושלים ואנו נזרקים מבית ספר לבית ספר   : כהןמקסים
 ולא מחוצה הודאני רוצה שראש המועצה יתן מענה רוצים ללמוד במטה יה  
  .היה את הכלים שבתי הספר מקבליםאני רוצה שלילדים שלנו י. לה  

  
סוגייה מורכבת תבואו ותהיו שותפים בעשייה של החינוך הדתי זו   : משה דדון

  .התוכנית האסטרטגית
עכשיו הוא קולט אותם ומבקש ,  ישובים4הגעתי להסכם שצפית יקלוט   

על , אנחנו חייבים לפתח מערכות איכותיות ברות תחרות, תשלום מיוחד
 5בתפיסת בית ספר תיכון צומח כאשר יש , כת חינוך טובהמנת לייצר מער

חייבים , ד טובים אפשר לפתח אולפנה וישיבה למגזר הדתי"בתי ספר ממ
מטה יהודה תעזוב את , להציג אלטרנטיבה טובה ביותר למגזר הדתי

שנים ובית ספר אבן העזר יהיה קרית חינוך דתי ' משכנה בטווח של מס
  , לכל ישובי המועצה
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צריך להוציא פליירים קטנים בכמה שורות , הציבור לא מכיר את העשייה  : פריגל כ
  .לתושבים

  
זה נכון שזה מורכב בגלל , אני מבין את המחשבות בנוגע לחינוך הדתי  : עזרי צדוק

הפיצול האידיאולוגי של החינוך הדתי בסופו של דבר אם רוצים שיקום 
ד שלנו ישארו בתוך "ויצליח הנושא אפשר על ידי כך שבתי הספר הממ

  , המערכת של המועצה עם חינוך כפי שהוא רוצה
  

ובמסגרת התוכנית , אנחנו קשובים לאוכלוסייה שאיתה אנו עובדים: שרונה בר נס
נו יוכלו בוגרי,  נבעו מתוך השיחות בתוכניתהאסטרטגית הקמת בתי הספר

  .ברמה הדתית הגבוה הנדרשת, להגיע לאולפנות וישיבות
  

  .לא ראיתי התייחסות לחינוך המיוחד   :רמי גבאי
  

יש לנו כיתות לחנוך מיוחד בכל בית ספר ,  תלמידי חינוך מיוחד500יש לנו  : שרונה בר נס
במסגרת התוכנית האסטרטגית מתקיים דיון משמעותי , שלנו וגני ילדים

ונדון בכובד ראש כדי לתת מענה הכי טוב , נוך המיוחדיבנושא הח
  .לתלמידים שלנו

  
  .במלאכהוהמסייעים תודה לעובדי החינוך עובדי הפיתוח וכל העובדים   : ה דדוןמש

  
אתה זוכה , מבקש להעביר בשם חברי המליאה תודה רבה לעובדי המועצה  : בובי יהושע

יש היום לעובדים , יש תגובות בכל שעה, לתשובות היום מעובדי המועצה
ת היום במועצה זה אותם עובדים שרואים את התוצאו, את הכלים לעבוד

  .כיף לשתף פעולה ושימשיכו כך
  
  .עם היערכות רבה ומגיע לשרונה  תודה רבה, שנת הלימודים נפתחה  : מו'אברהם ג
        
, , , , ת ברהוםת ברהוםת ברהוםת ברהום''''בהגבהגבהגבהג, , , , מוראד ברהוםמוראד ברהוםמוראד ברהוםמוראד ברהום: : : : אישור מינוי וועדת בטחון וחירום עין רפהאישור מינוי וועדת בטחון וחירום עין רפהאישור מינוי וועדת בטחון וחירום עין רפהאישור מינוי וועדת בטחון וחירום עין רפה        ....4444

        ....סאלח ברהוםסאלח ברהוםסאלח ברהוםסאלח ברהום, , , , כרים ברהוםכרים ברהוםכרים ברהוםכרים ברהום, , , , רבאח ברהוםרבאח ברהוםרבאח ברהוםרבאח ברהום, , , , עזאם ברהוםעזאם ברהוםעזאם ברהוםעזאם ברהום, , , , עלא ברהוםעלא ברהוםעלא ברהוםעלא ברהום        
        ....רררר לאש לאש לאש לאש::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....אישור הקמת מרכז מחזור גזם בכפר אוריהאישור הקמת מרכז מחזור גזם בכפר אוריהאישור הקמת מרכז מחזור גזם בכפר אוריהאישור הקמת מרכז מחזור גזם בכפר אוריה        ....5555

אנחנו , רכשנו משאית גזם, היתה החלטה לטפל בגזם על ידי המועצה  : יוסי משה
 מוקדים לריסוק הגזם הראשון בכפר 4רוצים להקים בתחום המועצה 

 ות מבקשאקומית ומשרד החקלהמאושר בועדה , אוריה על קרקע חקלאית
  . תוכניותהגשנו, את  אישור המליאה

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        .... ארזה ארזה ארזה ארזה––––שדרת הנשיאים שדרת הנשיאים שדרת הנשיאים שדרת הנשיאים         ....6666

 . שדרת הנשיאים במתחם ארזה נמצאת במצב מוזנח מזה שנים ארוכות  :משה דדון
משך ביזמי התוכנית לא קידמו את שימורו , מדובר במתחם המיועד לשימור  

  .שנים ארוכות
  

המצויה , שדרהבחודש נובמבר נשיא המדינה מתעתד להגיע לנטוע עץ ב  :חגית ישראל
השדרה הרוסה . כיום במצב של הזנחה קשה וקיים חשש ממשי להרס שלו

יש סיוע של . אנחנו נרים את הפרוייקט, האתר סגור בגדרות, ולא מטופלת
התקיימו מספר  .בית הנשיא צריך לעזור מבחינה תקציבית, שימור אתרים

פעולות שיקדמו את  על מנת , הכשרת הישוב, ישיבות עם יזם התוכנית 
  . אך הדבר לא נעשה, השימור 

  
  .מוכן להיות שותף לנושא  : ברהוםבהגת

  
הישוב ישמח , הישוב לא יודע על כך דבר, בגבול של ישובהשדרה נמצאת   :ראובן צמח

  .לסייע
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 לזמן את הישוב ולשתף בעשייה את נציג המליאה וחברימבקש ,צודק  :משה דדון
   .ועדה

  
וספת הרביעית לחוק התכנון והבניה לת) א (14על פי סעיף : החלטההחלטההחלטההחלטה

רשאית הרשות המקומית לדרוש מן הבעלים לבצע את עבודות התחזוקה 
  . ואם הוא לא עושה כן לבצע את העבודות החיוניות למניעת הריסת האתר

  
מליאת המועצה מתבקשת לאשר לועדה המקומית ומהנדסת המועצה   

  . הסעיף האמור לנקוט בפעולות על פי 
        

        ::::ים לסגירהים לסגירהים לסגירהים לסגירה""""רשימת תבררשימת תבררשימת תבררשימת תבר ....7777
        

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

1 3687 
תכנית אב 

 0 0 0 250,000 ומתאר הראל
. התחייבות מ

 החקלאות בוטלה

2 3788 

נחם הפקת 
שמנים 

 0 0 0 100,000 ארומטיים
. התחייבות מ

 החקלאות בוטלה

3 3789 
מערות עדולם 
 0 0 0 80,000 שבילי אופניים

. התחייבות מ
 החקלאות בוטלה

4 3790 
שבילי -מחסיה
 0 0 0 80,000 אופניים

. התחייבות מ
 החקלאות בוטלה

5 3792 

-גבעת יערים
תוכנית כפר 

 0 0 0 100,000 תיירות
. התחייבות מ

 החקלאות בוטלה

6 3740 

צובה תוכנית 
אב ומתאר 

 0 77,457 77,457 250,000 לישובים
. יתרת התחייבות מ

 ות בוטלההחקלא

7 3743 

שיקום רשת 
מים נתיב 

 0 0 0 2,000,000 ה"הל

לא יבוצע דרך התבר 
לסגירה -ל"הנ

 בתאום עם נימי

8 3745 
שיקום רשת 
 0 0 0 1,755,000 מים באורה

לא יבוצע דרך התבר 
לסגירה -ל"הנ

 בתאום עם נימי

9 3775 
קורס שמנים 

 0 0 0 100,000 ארומטיים
לסגירה בתאום עם 

 נימי

10 3776 
קורס לקידום 

 0 0 0 66,000 מכירות
לסגירה בתאום עם 

 נימי

11 3628 

בניית כיתות 
מקיף הר טוב 

 תבר נוצל במלואו 0 2,722,927 2,722,927 2,722,927 2007

12 3629 

בניית כיתות 
מקיף הר טוב 

 תבר נוצל במלואו 0 4,084,392 4,084,392 4,084,392 2008

13 3587 
מועדון נוער עין 

 תבר נוצל במלואו 0 83,000 83,000 83,000 אפהר

14 3769 
רענון רכב 

 תבר נוצל במלואו 0 100,000 100,000 100,000 ט"קב

15 3714 

קרית ענבים 
תאורת כביש 

 תבר נוצל במלואו 0 94,899 94,899 94,900 גישה

16 3713 

-גבעת יערים
תאורת כביש 

 מלואותבר נוצל ב 0 250,142 250,142 250,142 גישה

17 3704 
טל שחר שיקום 

 תבר נוצל במלואו 0 199,127 199,127 200,000 כבישים
   0 7,611,945 7,611,945 12,316,361 כ"סה    
        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                



 

 13 מתוך 9 מוד    ע                               1.9.10פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

9

        
        

        ::::יםיםיםים""""תברתברתברתבר        ....8888
 אחזקת גינון בגני ילדים לאחזקה וגינון בגני ילדים  אחזקת גינון בגני ילדים לאחזקה וגינון בגני ילדים  אחזקת גינון בגני ילדים לאחזקה וגינון בגני ילדים  אחזקת גינון בגני ילדים לאחזקה וגינון בגני ילדים 3597359735973597ר ר ר ר """"עדכון שם תבעדכון שם תבעדכון שם תבעדכון שם תב        8.18.18.18.1

        ובמוסדות חינוךובמוסדות חינוךובמוסדות חינוךובמוסדות חינוך
                    

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ::::ח  עבורח  עבורח  עבורח  עבור"""" אש אש אש אש133133133133 בסך  בסך  בסך  בסך 3840384038403840ר ר ר ר """"הגדלת תבהגדלת תבהגדלת תבהגדלת תב        8888.2.2.2.2
        קורס קורס קורס קורס . . . . התיירותהתיירותהתיירותהתיירות....ח משח משח משח מש"""" אש אש אש אש55555555, , , , ח משרד החקלאותח משרד החקלאותח משרד החקלאותח משרד החקלאות"""" אש אש אש אש50505050    ––––פסטיבל היין פסטיבל היין פסטיבל היין פסטיבל היין             
        ....ח משרד החקלאותח משרד החקלאותח משרד החקלאותח משרד החקלאות"""" אש אש אש אש28282828    ––––קואפרטיבים קואפרטיבים קואפרטיבים קואפרטיבים             

        
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            

        
        .... ₪ ₪ ₪ 416,000416,000416,000416,000₪ר פירוק והחלפת אסבסט בגני ילדים משרד החינוך ר פירוק והחלפת אסבסט בגני ילדים משרד החינוך ר פירוק והחלפת אסבסט בגני ילדים משרד החינוך ר פירוק והחלפת אסבסט בגני ילדים משרד החינוך """"תבתבתבתב        8.38.38.38.3

        
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            

        
        . . . . משמשמשמש, , , ,  ₪ ₪ ₪ 80,00080,00080,00080,000₪השתתפות בעלים השתתפות בעלים השתתפות בעלים השתתפות בעלים : : : : תיירות בצפריריםתיירות בצפריריםתיירות בצפריריםתיירות בצפריריםר תכנית לכפר ר תכנית לכפר ר תכנית לכפר ר תכנית לכפר """"תבתבתבתב        8.48.48.48.4

            .... ₪ ₪ ₪ 200,000200,000200,000200,000₪ה ה ה ה """"סססס ₪  ₪  ₪  ₪ 120,000120,000120,000120,000החקלאות החקלאות החקלאות החקלאות             
            
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            

        
משרד לאיכות משרד לאיכות משרד לאיכות משרד לאיכות  ₪  ₪  ₪  ₪ 100,000100,000100,000100,000        ––––ר יריד איכות הסביבה בצור הדסה ר יריד איכות הסביבה בצור הדסה ר יריד איכות הסביבה בצור הדסה ר יריד איכות הסביבה בצור הדסה """"תבתבתבתב        8.58.58.58.5

, , , ,  ₪ ₪ ₪ 25,00025,00025,00025,000₪ ועד מקומי צור הדסה  ועד מקומי צור הדסה  ועד מקומי צור הדסה  ועד מקומי צור הדסה ––––השתתפות בעלים השתתפות בעלים השתתפות בעלים השתתפות בעלים , , , ,  ₪ ₪ ₪ 50,00050,00050,00050,000₪הסביבה הסביבה הסביבה הסביבה 
        .... ₪ ₪ ₪ 25,00025,00025,00025,000₪        קרנות רשות קרנות רשות קרנות רשות קרנות רשות 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            

        
    300300300300: : : : המימוןהמימוןהמימוןהמימון, , , , חחחח"""" אש אש אש אש800,00800,00800,00800,00    ––––ר תוכנית אזורית כוללת אשכול עדולם ר תוכנית אזורית כוללת אשכול עדולם ר תוכנית אזורית כוללת אשכול עדולם ר תוכנית אזורית כוללת אשכול עדולם """"תבתבתבתב        8.68.68.68.6

        ....ח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשות"""" אש אש אש אש500500500500, , , , ח משרד החקלאותח משרד החקלאותח משרד החקלאותח משרד החקלאות""""אשאשאשאש            
        
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            

        
        , , , , החקלאותהחקלאותהחקלאותהחקלאות. . . . ח  משח  משח  משח  מש"""" אש אש אש אש156156156156    ––––ר תוכנית ישובית עבור מושב טל שחר ר תוכנית ישובית עבור מושב טל שחר ר תוכנית ישובית עבור מושב טל שחר ר תוכנית ישובית עבור מושב טל שחר """"תבתבתבתב        8.78.78.78.7

        ....ח השתתפות מושב טל שחרח השתתפות מושב טל שחרח השתתפות מושב טל שחרח השתתפות מושב טל שחר""""שששש א א א א104104104104            
        
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            

        
        .... משרד הבטחון משרד הבטחון משרד הבטחון משרד הבטחון––––ח ח ח ח """" אש אש אש אש170170170170ה ה ה ה """"ר שיפוץ אנדרטת הלר שיפוץ אנדרטת הלר שיפוץ אנדרטת הלר שיפוץ אנדרטת הל""""תבתבתבתב        8.88.88.88.8

        
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            

        
        ....אישור מליאה לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספראישור מליאה לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספראישור מליאה לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספראישור מליאה לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר        ....9999

        ....פועלים סניף מבשרת ציוןפועלים סניף מבשרת ציוןפועלים סניף מבשרת ציוןפועלים סניף מבשרת ציון: : : : פרטי הבנקפרטי הבנקפרטי הבנקפרטי הבנק, , , ,  בצור הדסה בצור הדסה בצור הדסה בצור הדסה----ס תיכון צור הדסהס תיכון צור הדסהס תיכון צור הדסהס תיכון צור הדסה""""ביהביהביהביה
        ....סססס"""" מנהל בי מנהל בי מנהל בי מנהל בי055613798055613798055613798055613798. . . . זזזז....תתתת' ' ' ' חזי שגב מסחזי שגב מסחזי שגב מסחזי שגב מס: : : : מורשה חתימהמורשה חתימהמורשה חתימהמורשה חתימה
        ....סססס"""" מזכירת בי מזכירת בי מזכירת בי מזכירת בי065677759065677759065677759065677759. . . . זזזז....תתתת' ' ' ' סיון שמואל מססיון שמואל מססיון שמואל מססיון שמואל מס: : : : מורשה חתימהמורשה חתימהמורשה חתימהמורשה חתימה

        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....דיסקונט סניף ביג בית שמשדיסקונט סניף ביג בית שמשדיסקונט סניף ביג בית שמשדיסקונט סניף ביג בית שמש: : : : פרטי הבנקפרטי הבנקפרטי הבנקפרטי הבנק. . . . ד צור בבר גיוראד צור בבר גיוראד צור בבר גיוראד צור בבר גיורא""""ממממממממ" " " " לביאלביאלביאלביא""""ס ס ס ס """"ביהביהביהביה
        ....סססס"""" מנהלת בי מנהלת בי מנהלת בי מנהלת בי05914501059145010591450105914501. . . . זזזז....תתתת' ' ' ' רוית גדנקן מסרוית גדנקן מסרוית גדנקן מסרוית גדנקן מס::::מורשה חתימהמורשה חתימהמורשה חתימהמורשה חתימה
        ....סססס"""" מזכירת בי מזכירת בי מזכירת בי מזכירת בי059022905059022905059022905059022905....זזזז....תתתת' ' ' ' אתי ברששת מסאתי ברששת מסאתי ברששת מסאתי ברששת מס::::מורשה חתימהמורשה חתימהמורשה חתימהמורשה חתימה

        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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        ....דיסקונט סניף ביג בית שמשדיסקונט סניף ביג בית שמשדיסקונט סניף ביג בית שמשדיסקונט סניף ביג בית שמש: : : :  פרטי הבנק פרטי הבנק פרטי הבנק פרטי הבנק.... בנחושה בנחושה בנחושה בנחושה----ד נחושהד נחושהד נחושהד נחושה""""ס ממס ממס ממס ממ""""ביהביהביהביה
        ....סססס"""" מנהלת בי מנהלת בי מנהלת בי מנהלת בי22449201224492012244920122449201. . . . זזזז....תתתת' ' ' ' שרה דמסקי מסשרה דמסקי מסשרה דמסקי מסשרה דמסקי מס: : : : מורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימה
        . . . . סססס"""" מזכירת ביה מזכירת ביה מזכירת ביה מזכירת ביה059787572059787572059787572059787572. . . . זזזז....תתתת' ' ' ' ענת חיון מסענת חיון מסענת חיון מסענת חיון מס: : : : מורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימה

        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        דיסקונט סניף ביג בית שמשדיסקונט סניף ביג בית שמשדיסקונט סניף ביג בית שמשדיסקונט סניף ביג בית שמש: : : : ן הורים  פרטי הבנקן הורים  פרטי הבנקן הורים  פרטי הבנקן הורים  פרטי הבנק----ס השחר חס השחר חס השחר חס השחר ח""""ביהביהביהביה
        סססס"""" מנהלת בי מנהלת בי מנהלת בי מנהלת בי56208562085620856208663663663663. . . . זזזז....תתתת' ' ' ' רינה רביד מסרינה רביד מסרינה רביד מסרינה רביד מס::::מורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימה
        ....ר הנהגת הוריםר הנהגת הוריםר הנהגת הוריםר הנהגת הורים"""" יו יו יו יו029304425029304425029304425029304425. . . . זזזז....תתתת' ' ' ' אורן שפי מסאורן שפי מסאורן שפי מסאורן שפי מס::::מורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימה

        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

         בית שמש בית שמש בית שמש בית שמש692692692692פועלים סניף פועלים סניף פועלים סניף פועלים סניף : : : : טוב פרטי הבנקטוב פרטי הבנקטוב פרטי הבנקטוב פרטי הבנק----ס היסודי הרס היסודי הרס היסודי הרס היסודי הר""""ביהביהביהביה
        סססס"""" מנהלת בי מנהלת בי מנהלת בי מנהלת בי058367954058367954058367954058367954. . . . זזזז....חוה מגדל תחוה מגדל תחוה מגדל תחוה מגדל ת: : : : מורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימה
        ....סססס"""" מזכירת בי מזכירת בי מזכירת בי מזכירת בי032277675032277675032277675032277675. . . . זזזז....מאיה אליהו תמאיה אליהו תמאיה אליהו תמאיה אליהו ת: : : : מורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימהמורשי חתימה

        
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
            ::::2010201020102010אישור היטל מיסים לשנת אישור היטל מיסים לשנת אישור היטל מיסים לשנת אישור היטל מיסים לשנת         ....10101010

                
 מס ועד מקומי          

 (*)ר "מגורים למ סך התקציב  הישוב  'מס
11.04 1 

  
  גבעת יערים

  
1,445,000 

 2.1 ר" מ100מעל 
 10 2,719,250 נוה שלום 2
 6.8 635,000 אבן ספיר 3

  
שמקבל החזר ארנונה הישוב היחיד , תקציב גבעת יערים יורד מסדר היום  :משה דדון

בבית משפט נקבע שאנו חייבים להחזיר ,  כמו שאר הישובים15% ולא 20%
20%.  

   
נגרמו נזקים לישוב , הישוב  היה צריך להחזיר לתושבים בגין גביית יתר

מר , בקשתי למצוא דרך לפיצוי הישוב, הועד היה צריך להחזיר כספים
ישות הנושא שלא יהיה בגלל רג, זכריה אבידר בקש להגיע למליאה היום

ישוב חריג בקשתי להביא להחלטת מליאה לאחר כתיבת מכתב ולהחזיר 
שכל , זוהי סוגייה קשה ולא הוגנת, את גבעת יערים לחיק המועצה

   .ח בשנה" אש80 -מסתכם ב, הישובים יהיו שווים
  

חלטה כי היתה ה, נכון שאנחנו שונים מכל ישוב, תי שותף בעבריאני הי: יהודה בן אהרון
 -ועלתה טענה ש, המשפטית של המועצה' של המועצה בגיבוי של המח

הישוב , אני רוצה שמהיום לא נגבה יותר מישוב אחר,  זה חלק מהמס20%
להזמין את זכריה  מבקש .שלם כספים רבים על הוצאות של בתי משפט

  .את דבריו בפני המליאהשיביא ,  הבאהלמליאה
  

אני רוצה לפתור את , יות והשקעות בישוביםהחלטנו להשקיע בתשת   :משה דדון
  .הבעיה הערכית בפני הציבור

  
   ?5% -מי נהנה מה  : יגאל אבדר

  
  .ושלמו פחות ארנונה למועצה, התושבים נהנו   :משה דדון

        
  .היטל המיסים והתקציב של גבעת יערים ירד מסדר היום:  הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            
  . ואבן ספיראושרו תקציבים והיטלי מיסים של הישובים  נוה שלום    
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        : : : : אישור דוחות כספייםאישור דוחות כספייםאישור דוחות כספייםאישור דוחות כספיים ....11111111

        

   
שם 

 ח ליום"דו הישוב
מבוקר 

 הוצאות הכנסות י"ע

 -גרעון/עודף
לשנה 

 המבוקרת
 -גרעון/עודף

  הערות מצטבר

 31.12.2009 אשתאול 1 
ברית 
 145,000.00- 133,000.00 395,000.00 528,000.00 פיקוח

תהליך 
טיפול 
בגרעון 
  מצטבר

 2 
כפר 

 31.12.2009 אוריה
ברית 
 202,000.00- 10,000.00 285,000.00 295,000.00 פיקוח

תהליך 
טיפול 
בגרעון 
  מצטבר

 3 
נוה 

 31.12.2009 מיכאל
ברית 
 387,470.00- 40,609.00- 184,111.00 143,502.00 פיקוח

תהליך 
טיפול 
בגרעון 
  מצטבר

 31.12.2009 ר'עגו 4 
ברית 
 40,000.00- 40,000.00- 233,000.00 193,000.00 פיקוח

תהליך 
טיפול 
בגרעון 
  מצטבר

 5 
רמת 
 31.12.2009 רזיאל

ברית 
    203,040.00 38,381.00- 716,247.00 677,866.00 פיקוח

 31.12.2009 בית זית 6 

עידו 
-איסק

    97,328.00 257,100.00 3,803,290.00 4,060,390.00 ח"רו

 31.12.2009 נטף 7 

רוחמה 
-סלמן

 131,494.00- 43,666.00- 992,738.00 949,072.00 ח"רו

תהליך 
טיפול 
בגרעון 
  מצטבר

 31.12.2009 מחסיה 8 
ברית 
 409,775.00- 117,434.00- 301,532.00 184,098.00 פיקוח

תהליך 
טיפול 
בגרעון 
  מצטבר

 31.12.2009 טל שחר 9 

-אלימלך
בנימין 

    140,000.00 219,000.00 735,000.00 954,000.00 ח"רו

 31.12.2009 אורה 10 
ברית 
    248,000.00 78,000.00 1,471,000.00 1,549,000.00 פיקוח

 31.12.2009 נוה אילן 11 
ברית 
    0.00 0.00 688,000.00 688,000.00 פיקוח

 12 
גבעת 
 31.12.2009 ישעיהו

ברית 
    125,000.00 37,000.00 358,000.00 395,000.00 פיקוח

 13 
בית 
 31.12.2009  מאיר

ברית 
 766,000.00- 28,000.00- 283,000.00 255,000.00 פיקוח

תהליך 
טיפול 
בגרעון 
  מצטבר

 31.12.2009 תעוז 14 
ברית 
    162,207.00 15,285.00 269,462.00 284,747.00 פיקוח

        
        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    
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        ::::עדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציב        ....12

  
  דכון תקציב הפעלת בתי ספר חדשים תשעאע

  תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  יףסע' מס

1313250/920 
השתת מת -ד צור הדסה"ס ממ"בי

  14- 0 14-  החינוך
  1- 1- 0  ביטוח תאונות-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1313250/420
  3- 3- 0  קרן קרב-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1313250/491
   1-   סל תרבות-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1313250/490
       

     - 50        0         -50  החינוך.   השתת מ-ס על יסודי צור הדסה"בי 1315610/930
  3- 3- 0    עצמיות-ס על יסודי צור הדסה"בי 1315610/420
       
  22- 0 22-  החינוך. מ' השתת-ד נחושה"ס ממ"בי 1313252/920
  1- 1- 0  ביטוח תלמידים-ד נחושה"ס ממ"בי 1313252/420
  4- 4- 0  קרן קרב-ד נחושה"ס ממ"בי 1313252/491
  1- 1- 0  סל תרבות-ד נחושה"ס ממ"בי 1313252/490
  71,380- 458- 70,922-  ארנונה 1111000/100
  71,479- 472- 71,008-  כ הכנסות"סה 
       
  57 13 44  ר הדסהד צו"ס ממ"בי 1813250/750
  42 42 0  שכר-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1813250/110
  4 4 0  הקצבות-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1813250/810
  5 5   תחזוקה-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1813250/420
    1         1                 ביטוח תאונות אישיות-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1813250/441
  6 6   קרן קרב-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1813250/811
  1 1   סל תרבות-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1813250/812
  7 7   שונות-ד צור הדסה"ס ממ"בי 1813250/780
       
    67     -41      108 הערכות והוצאות חד פעמיות-ס על יסודי צור הדסה"בי 1815610/750
  256 256        0    שכר -ס על יסודי צור הדסה"בי 1815610/110
  20 20    רכב-ס על יסודי צור הדסה"בי 1815610/530
  9 9    הקצבות-ס על יסודי צור הדסה"בי 1815610/810
  9 9    תחזוקה-ס על יסודי צור הדסה"בי 1815610/420
     1        1               ביטוח תאונות אישיות-י צור הדסהס על יסוד"בי 1815610/441
  2 2    סל תרבות-ס על יסודי צור הדסה"בי 1815610/812
  57 57    שונות-ס על יסודי צור הדסה"בי 1815610/780
       
  67 0 67   ד נחושה"ס ממ"בי 1813252/750
  43 43   שכר-ושהד נח"ס ממ"בי 1813252/110
  7 7   הקצבות-ד נחושה"ס ממ"בי 1813252/810
  7 7   תחזוקה-ד נחושה"ס ממ"בי 1813252/420

1813252/441 
ביטוח תאונות -ד נחושה"ס ממ"בי

  1 1   אישיות
  9 9   קרן קרב-ד נחושה"ס ממ"בי 1813252/811
  2 2   רבותסל ת-ד נחושה"ס ממ"בי 1813252/812
  11 11   שונות-ד נחושה"ס ממ"בי 1813252/780
  691 472 219  כ הוצאות"סה 
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  דכון תקציב יד חריףע
   

  תקציב חדש עדכון  תקציב  שם הסעיף  סעיף' מס
  144 144 0   עבודות קבלניות-יועץ יד חריף 1825000/754
  1,239 111- 1,350  משכורות יד חריף 1825200/110
  17 19- 36  מנהל יד לריף- רכב ליסינג 1825000/531
  10 14- 24  מנהל יד חריף-רכב דלק ושונות 1825000/532

  1,410 0 1,410  כ הוצאות"סה 
  

  דכון תקציב שכר אגף פיתוחע
  

  תקציב חדש עדכון  תקציב  שם הסעיף  סעיף' מס
  418 82- 500  מזכירות פיצויים 1613000/320
  632 82 550    אגף פיתוח- משכורות  1741000/110

  1,050 0 1,050  כ הוצאות"סה 
  

  א"דכון תקציב אופק תשעע
  

  תקציב חדש עדכון  תקציב  שם הסעיף  סעיף' מס
  29,769- 31- 29,738-   מענק איזון כללי 1191000/911

  29,769- 31- 29,738-  כ הכנסות"סה 
  331 31 300  משכורות אופק 1813250/110

  331 31 300  כ הוצאות"סה 
        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    

        

        אאאא""""הרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשעהרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשעהרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשעהרמת כוסית וברכה לשנה החדשה תשע
  

מברך את חברי המליאה וצוות  המועצה שתהיה זו השנה שאנו הכי רוצים   : משה דדון
שנצליח להיות ראויים , יםנו הציבוריידיאת עצמנו בתפקשנצליח למצות 

  .להיות מנהיגים של הדור הצעיר שפתח היום את שנת הלימודים
  

  . מאחל שנה טובה של הצלחה ובריאות:  ברהוםבהגת
  

לנומברכט  בחודש אוקטובר יוצאת משלחת  ברית ערים תאומות -תזכורת   :משה דדון
 ,על חשבון הנוסעיעה בעלות מלאה הנסלינה בבתים וכרטיס ה, שבגרמניה

מתמקדים , צרפת וישראל, בחודש יוני יתקיים יריד תיירות של גרמניה
רוצים להוציא נסיעה שיש קבוצת נוצרים בגרמניה ,  בפעילות של הנוער

 3ולאחר מכן ,  ימים במטה יהודה לסדנאות הכנה לבני הנוער3,  לפולין
        ,בני הנוער של הארצות יסעו יחד לפולין

        
            19:1519:1519:1519:15    הישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעה                

        
                ________________________________________________________________________                                ____________________________________________________________________        
        משה דדון משה דדון משה דדון משה דדון                                         רענן אהרונסוןרענן אהרונסוןרענן אהרונסוןרענן אהרונסון                
  ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצה                                        מזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצה                


