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אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 9.3.11
שיתוף מועצה אזורית מגילות בברית ערים תאומות נומברכט ומטה יהודה.
פיתוח קשרי חילופי נוער ישראל – פולין.
עדכון תקציב העמותה לקשיש – מצ"ב.
הקמת יחידת פיקוח לנושא חוקי העזר.
חוזה אישי חזי שגיב  - 50%מנהל חט"ב ותיכון צומח צור הדסה.
עדכוני תקציב.
תבר"ים.
אישור דוחות כספיים.
אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת :2011
אישור הסכם העברת אולם מופעים צרעה למועצה.

ברכות  -הרמת כוסית לחג הפסח.
סדר היום:
 .1הודעות יו"ר:
משה דדון:

ברצוני להביא לידיעתכם כי בכוונתי לבצע עסקת מקרקעין שעניינה רכישת
בית עבור בני אורי ,מדובר בעסקה שעתידה להיערך במסגרת הליך הרחבה
שמתבצע במושב שריגים ליאון ,שהנני נמנה על תושביו.
מדובר בנכס שעתיד להיבנות במסגרת הרחבה שמתוכננת להיעשות על ידי
חברת מקורות שליטא והיזם רוני בן יהודה ,התוכניות הנוגעות להרחבה
האמורה טרם הוגשו לאישור גורמי התכנון וממילא אף לא נידונו ולא אושרו,
עם זאת בדומה לתושבים אחרים ,הנני מעוניין ברכישת הנכס ולשם כך יש
בכוונתי לנקוט בצעדים הנדרשים ,לרבות תשלום מקדמה ,לצורך הבטחת
אפשרותי לרכוש הנכס בעתיד ,וזאת בכפוף לאישור התוכניות וקבלת כל
האישורים הנדרשים עבור ביצוע ההרחבה.
כפועל יוצא מכוונתי לרכוש את הנכס ובכדי להימנע מכך שאמצא ולו למראית
עין ,במצב של חשש לניגוד עניינים הריני מודיע בזאת כי לא אשתתף בדיונים
והצבעות ,אמנע מקבלת החלטות וביצוע פעולות וכן אמנע מכל טיפול אחר
הנוגע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לתהליך ההרחבה נשוא הודעתי זו ,בנוסף,
החל מעתה ועד להודעה חדשה ,לא אשתתף בדיונים והצבעות אמנע מקבלת
החלטות וביצוע פעולות וכן אמנע מכל טיפול אחר הנוגע בין במישרין ובין
בעקיפין לגורמים העוסקים בתהליך ההרחבה ו/או הקשורים עם הגורמים
העוסקים בו.
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לפיכך ,בכל עניין המתעורר בהקשרם של העניינים האמורים בהם הנני מנוע
מלטפל יש לפנות למר נימי יפה סגן וממלא מקומי מנהל אגף פיתוח ,מובן כי
סמכויותיי כראש מועצה ,לרבות בתחום התכנון והבניה ככל שנוגעות לעניינים
בהם הנני מנוע מלטפל מואצלות בזאת למר נימי יפה וזאת עד להודעה חדשה.
עותק מפרוטוקול ישיבה זו יועבר ליועץ המשפטי של המועצה ולגורמים
הרלבנטיים במשרד הפנים.
.1.1
משה דדון:

יריד איכות הסביבה.
ביום שישי  15.4.11נקיים הפנינג קיימות בצור הדסה ,כחלק מתפיסה ניהולית
של פיתוח מועצה ירוקה.

יוסי משה:

חילקנו את ההזמנות ואנחנו נשמח לראות את כולכם ,אנו מסכמים תקופה בכל
הקשור לאיכות סביבה ,התחלנו בתהליך פיילוט של חלוקת קומפוסטרים
במספר ישובים ,הפיילוט הוכיח את עצמו ,חלקנו קומפוסטרים בכל גני
הילדים ,בהפנינג יהיו דוכנים של איכות הסביבה.

1.2
משה דדון:

בדק בית פריסה לשנתיים.
בתחילת הקדנציה ערכנו בדק בית נרחב בכלל מוסדות החינוך ,לשם כך כינסתי
צוות מקצועי לטיפול בבדק הבית ,כל אגפי המועצה עמלו בנושא זה ,הערכה
הינה בכדי להגיע למצב אופטימאלי ,שאנו נדרשים להשקיע  24מש"ח ומתוך
זה כ 6 -מש"ח ממשרדי הממשלה ,התוכנית לבצע את בדק הבית בחלוקה ל3 -
שנים ,מבחינת היתכנות כלכלית המועצה מסוגלת לעמוד בזה ,ובכך נבצע בדק
בית בכל מוסדות החינוך ,זהו מערך מקיף ,המועצה מחזיקה את כל הבינוי,
מחשוב ,ריהוט ,גינון ,ובטיחות בבתי הספר.

עובדיה אריה :ההשקעה בגנים היא לכולם.
משה דדון:

כן ,זה תלוי במצב הגן ,נביא לרמה מעל הממוצע.
בנוסף קבלנו פרוייקט מחשוב לבתי ספר במסגרתו יותקן בכל כיתה מקרן,
ומחשב לכל ילד ,זהו צעד משמעותי למורה ,עלות לכיתה כחצי מש"ח .אשר
מעלה את הרמה ,הפרויקט מטעם משרד החינוך שאושר בעקבות ביקורו של שר
החינוך בחודש פברואר.

1.3
משה דדון:

הערכות – לשכה משפטית.
פינחס קובן ושרית גל פורשים בתקופה הקרובה ,אנו נערכים למבנה חדש
בלשכה המשפטית ,יהיה יועץ משפטי אחד ,וניקח  2עו"ד חיצוניים שיסייעו
במס' תיקים ,אנו במשא ומתן עם מס' משרדים ,כמו כן המשרד שייבחר ייתן
סיוע לישובים בהיקפים נדרשים ,כדי לתת תמיכה משפטית גם לישובים .ישוב
שרוצה להתייעץ יוכל לפנות למועצה.

1.4
משה דדון:

עדכון חוקי עזר לפיתוח.
דיברנו על כך בעבר ,השבוע קבלנו את האישור של חברת גיגה ,המשמעות
שבאזורים קהילתיים קבלנו היטלים קבענו סטנדרטים גבוהים לפיתוח ,זה נותן
לנו את האפשרות לקבוע ,המינהל ישווק ,אנחנו נוציא היטלים וזה יתקזז
מהתשלום של המינהל ,למשל למקב"ת המינהל קבע  110אש"ח עלות פיתוח
לדירה ואנחנו הגענו ל 180 -אש"ח עלות פיתוח לדירה .לגבי ישובים ותיקים
ואגודות זהו חוק מדף .תמיד כדאי שיהיה.

נימי יפה:

על מנת להקל את ההסבר של חוקי העזר ,ההסבר יחולק לשניים ,היום נדון
בעלויות הכספיות ובפעם הבאה יינתן הסבר למלל ,שיש לו חשיבות מאוד
גדולה ,העבודה נעשתה למעלה משנה וחצי ,נעשתה על ידי מס' משרדי
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אדריכלים ,צבי מאורבניקס מלווה אותנו לכל אורך הדרך ,למטה יהודה יש חוק
עזר לביוב ,וחוק עזר למים ,אנו מביאים חוק עזר לסלילה ושצ"פ .את החוקים
ניתן להפעיל גם בישוב הוותיק וגם בהרחבה.
משה דדון:

החוק בעיקרון הינו חוק מדף למושבים ולקיבוצים ,אך להרחבות ולישובים
הקהילתיים הוא חובה ,לשאר הישובים זה לא חובה ומהווה חוק מדף .היום
יינתן הסבר על הרכבו ,חלקיו וכיצד מתפתח ,חלקנו לפי ישובים :עירוני,
קהילתי ,קיבוץ מושב .להלן הטבלה:

נימי יפה:

מסביר את הטבלה.

שגיאה! אין אפשרות ליצור אובייקטים על-ידי עריכת קודי שדה.
שגיאה! אין אפשרות ליצור אובייקטים על-ידי עריכת קודי שדה.

שגיאה! אין אפשרות ליצור אובייקטים על-ידי עריכת קודי שדה.
שגיאה! אין אפשרות ליצור אובייקטים על-ידי עריכת קודי שדה.

שגיאה! אין אפשרות ליצור אובייקטים על-ידי עריכת קודי שדה.
שגיאה! אין אפשרות ליצור אובייקטים על-ידי עריכת קודי שדה.

עזרי צדוק:

שהובא כרעיון אמרת זה חוק מדף לאגודות ,אם הישוב/האגודה מתכוון להגדיל
את הישוב ,ישתמש רק אם יהיה צריך ,יש ישובים שהתשתית כבר קיימת ,אתה
תחייב לשלם ?

משה דדון:

אנחנו עושים זאת כדי שהמינהל לא יקבע את גודל ואיכות הפיתוח ,לדוגמא:
בבית מאיר אומדן הפיתוח  800אש"ח למגרש והמינהל מאשר  130אש"ח ,אבן
ספיר עלות פיתוח  430אש"ח המינהל אישר  160אש"ח.

עזרי צדוק:

רמת הפיתוח זה עניין שונה בין הישובים.
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משה דדון:

מגדירים על פי התב"ע ,אנחנו רוצים פיתוח ברמה הגבוהה האפשרית.

ישראל גבאי :הרעיון הוא מצוין ,השאלה אם נכפה על המינהל ,מה יקרה עם השומה ?
משה דדון:

גובה השומה נקבע על פי מחירי שוק ,המינהל יהיה חייב לקבל זאת.

יוסי בר דוד :מה המשמעות שלא עושים הרחבה ?
משה דדון:

אם הישוב יחליט שהוא מעוניין ,הוא יוכל להשתמש בחוק העזר ,ניתן סמכות
לגבות לישובים ,יש מרכיבים שונים גובים לפי חלק יחסי.

יוסי בר דוד :האם יש משמעות להיוון בתעשייה וחקלאות ?
משה דדון:

לא ,ההיוון הוא לחלק היחסי של המגרש.

ישראל אלוני :רעיון מצוין ,צריך לקבוע פיתוח אחיד לכל הישובים ,איך זה לפי הטבלה
שאזור ההר יותר גבוה מהשפלה ?
משה דדון:

קבענו סטנדרט מאוד גבוה.

נימי יפה:

עלות סלילת כביש בבקוע יקרה מאשר בהר מאחר ויש להחליף קרקע בעומק
רב ) 3מ'( לעומת עלות החציבה בהר ,אלו נתונים על פי הערכות של מהנדסים.

משה דדון:

חוקי העזר נותנים כלים לפתח ולשלוט ,אנו נסביר את המשמעויות לועדים
הכסף הוא לא למועצה.

ישראל אלוני :לאחר המליאה זה כבר עובר למשרד הפנים ?
יוסי בר דוד :שקובעים את השצ"פ זה גם למבנים ציבוריים.
משה דדון:

לא.
נביא לאישור במליאה הקרובה ויוצג על ידי עו"ד עופר שפיר.

1.5

ועדת גבולות בית שמש.

משה דדון :בהפגנתיות ,ללא מורא ,ללא חמלה,ללא מידתיות ,החליט שר הפנים ,בהינף
עט ,להעביר ממטה יהודה את כלל שטחי התעשייה הפעילים והמתוכננים שלה
ולהעבירם לבית שמש ,אנו פועלים להגשת בג"ץ מיד לאחר החג ולהתערבות
מלאה של שרי הממשלה ומרכז המועצות לסיוע.
החלטה זו ,הגוזלת  3,000דונם של שטחי תעשיה קיימת ומתוכננת ,שהמועצה
עמלה שנים רבות על תכנונם ,פיתוחם ,שיווקם ,אין לה אח ורע תקדימי
בישראל בפרט ובעולם הנאור בכלל .אנו לא ניתן למהלך זה לקרום עור וגידים
זו רק יריית הפתיחה במחול שדים שיעביר את כלל הקרקעות המניבות של
רשויות הפועלות לתכנון ופיתוח שטחיהן ,השר התבסס על המלצת ועדת
חקירה לשינוי גבולות.
להלן מס' עובדות חשובות בנוגע לוועדה :הועדה הגישה המלצות להעברת
שטחים ,בניגוד לבקשת בית שמש )!( לחלוקת הכנסות בשטחים הגובלים עימה.
הועדה הגישה המלצות לשר המלצות שלא התבססו על קריאה וניתוח של
נתונים תכנוניים-כלכליים-חברתיים המצביעים על הצרכים האמיתיים של בית
שמש ,והמליצה להעביר שטחים בהיקף רב יותר בעשרות מונים ממה שהתבקש,

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 13.4.11

עמוד  5מתוך 11

6
ההמלצות מתעלמות מהמלצות מחוז משה"פ השוקל את טובת כלל הרשויות
שבאחריותו",לניהול משותף ולחלוקת הכנסות".
יישום ההמלצות שאינן עומדות בעיקרון המידתיות ,עיקרון הדוגל ב:האחד
נהנה והשני לא חסר" ושמשולות לגזל כבשת הרש ,יגרמו לנזק כלכלי בלתי
הפיך למ.א .מטה יהודה ,ולהחזרתה לימים האפלים של יישום תכנית הבראה
קשה וכואבת.
1.6
משה דדון:

כנס חלוקת מלגות 3.4.11
התקיים אירוע חשוב זו שנה שנייה 950 ,סטודנטים ,קבלו מלגות ,כל אחד קבל
 ,₪ 1000אני גאה בסטודנטים שלנו ,שזכו לקבל את המלגה ,זו הצדעה לחינוך
במטה יהודה ,עבודה טובה נעשתה על ידי אגף חברה ונוער וגזברות המועצה,
היו קריטריונים וסטנדרטים להגשת המלגות.

1.7
משה דדון:

אירוע הצדעה לגילאי 10.4.11 +50
פעמיים בשנה אנו מקיימים הצדעה לגילאי  50פלוס ,הציבור נפגש חגיגה של
פעילים ותושבים ,המפגש חשוב לכולם ,מכל המגזרים .הופיע הזמר שלומי
שבת .וניתנו תעודות הוקרה ל 2 -מתנדבים שתורמים לקהילה.

1.8
משה דדון:

השתלמות בנושא מכרזים
התקיימו  2ימי עיון לחברי ועדת המכרזים ולמנהלי מחלקות במועצה בנושא
המכרזים ,החל מהליך הגשת המכרז ועד לסיומו .ממליץ לכל חברי הועדים
והמזכירים.

גבי נרדי:

בהשתלמות השתתפו חלק מחברי הועדה ומנהלי המחלקות של המועצה ,עד
היום היה לנו בעיה עם הגשת מכרזים ,לא ידענו מה חשוב יותר או פחות ,ברגע
שנכנסתי לתפקיד החלטנו לקיים את ההשתלמות ,צריך שכל חברי המליאה
יקבלו את המידע ,אני מודה לאגף מינהלה ולראש המועצה שאצלך חשובה
התמקצעות ולימוד.

משה דדון:

נאפשר עדכון בסמינר ועדים.

מיקי פרנקוביץ :היות ומזכירים עוסקים גם במכרזים אולי אפשר לקיים מפגש גם מזכירים ,כדי
שיוכלו ללמוד.
משה דדון:

אנו נפעל לקידום מס' ימי עיון למזכירים.

יהודה בן אהרון :הכניסה לאזור התעשייה היא מאוד מסוכנת ,היו מס' תאונות ,מבקש
התערבות המועצה לרמזור .כמו כן הכניסה לבית ספר עין הרים ,סכנת נפשות,
יש ככר חדשה ,מבקש לשים לב .
משה דדון:

.5

.6
משה דדון:

בנושא צומת נחם ואזור התעשייה מתחילים לפעול ,להפרדה מפלסית ,וכמו כן
כביש  10תוך מס' חודשים יוצא לעבודה.

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 9.3.11
החבר שלומי סעדון נכח.
הוחלט :לאשר.
שיתוף מועצה אזורית מגילות בברית ערים תאומות נומברכט ומטה יהודה.
יש לנו קשר עם נומברכט בגרמניה ומוא"ז מגילות מבקשים להצטרף לברית הזו,
המשלחת תגיע במאי ,ונקיים טקס במוא"ז מגילות.
הוחלט :לאשר.
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.7
משה דדון:

פיתוח קשרי חילופי נוער ישראל – פולין.
במסגרת הסכם חילופי הנוער ישראל פולין לשנת  2011הוחלט כי הצדדים
יעודדו יצירת קשרי חילופין על בסיס הדדיות בין ארגונים ישראלים ופולנים.
עקב החשיבות ששתי הממשלות רואות בדיאלוג ובמפגש הבלתי אמצעי ,ככלי
להבנה ולסובלנות הוחלט כי השנה יושם דגש מיוחד בעידוד קשרי חילופין
אלו .הסוגייה המרכזית הערכית והמורכבת זה פולין ,מדינת ישראל לפני 3
שנים החליטה לפתח את המערכת התרבותית ולא רק משלחות למחנות
ההשמדה ,נבחרו  40רשויות שבקשו לחתום על חילופי נוער ,הייתי במס'
הרצאות ,הם רוצים שנכיר אותם מהצד התרבותי ולא רק את מחנות ההשמדה,
משרד החוץ בקשו שנשתתף שהשנה יגיעו בני נוער מפולין אלינו ,היה מסע
שכנוע ,למה זה חשוב למדינת ישראל ,זה פיילוט לשנתיים רוצים לראות כיצד
נרקם .ממשלת פולין תארח בתוך הפרוייקט גם כניסה למחנות השמדה גם
היסטוריה וגם פיתוח העתיד.
הוחלט :לאשר.

.8
משה דדון:

עדכון תקציב העמותה לקשיש – מצ"ב.
העמותה לקשיש יצרה גרעון ,בעבר עשינו שינוי של חברי ההנהלה ,והחלטנו
לעשות סדר ,החוק אוסר לתקצב עמותות ,אין לנו קרן תמיכות ,אנחנו קונים
מהעמותה לקשיש שירותים והם נותנים שירותים לקשישים שלנו ,העמותה
מתחילה לעבוד בצורה ראויה.
כרגע למרכז לא מגיעים מכל הישובים ,המרכז נועד לסיעודיים ,בתחילה
לאחר החג תצא אמנת שרות לאגף הרווחה שבה נפרט את כל השירותים
שהאגף נותן.
מצורף עדכון לתקציב העמותה לקשיש.
הוחלט :לאשר.

.9
משה דדון:

הקמת יחידת פיקוח לנושא חוקי העזר.
הכשלים המרכזים של המועצה זה הפיקוח ,בחוקי עזר כגון ניקיון כיום רישוי
עסקים עד היום יש לנו  2פקחים ,שעושים את כל החוקים האפשריים ,הגשנו
בקשה להקים יחידת פיקוח לקלוט עוד  2פקחים ,לכל נושאי איכות הסביבה,
ביוב ,גזם ,פסולת ,בריאות  ,דגימות מים ,לשם כך בהתייעצות עם משרד הפנים
החלטנו להקים יחידת פיקוח.

יוסי משה:

היום יש לנו כמה יחידות פיקוח ,ועדה מקומית ,יש את מח' פיקוח על חוקי עזר
בדבר מדברים תברואתיים ,ומח' רישוי עסקים עסקו גם בפיקוח על עסקים.
 2המפקחים מתחלקים גיאוגרפית לכל  58ישובים של המועצה ,כאשר נקבל את
האישור הסופי נחלק לכל פקח  15ישובים ,והם יאכפו את כל התחומים,
תברואה ,גינון ,רישוי עסקים ,פסולת וכדומה.

הקנסות שנתנו במשך  10חודשים הכניסו כ 50,000 -אש"ח אנו רוצים איכות
סביבה לתושבים .אנו רוצים שהתושב ילמד וישנה את סגנון חייו ולא יעבור על
החוק ,עדיף לתת התראות ולקבל תוצאות.
פינוי אשפה – לאחר מאמץ של שנה הכנו תוכניות ופנינו למשרד הפנים קבלנו
אישור בכתב לרכוש את  2המשאיות ולקלוט  6עובדים שיפעילו את המשאיות,
שישנו את פני הפינוי אשפה ,יצאנו למכרז לרכישת  2000עגלות חדשות.
אריה עובדיה :מה לגבי הגזם ?
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יוסי משה:

בחודשיים האחרונים כמעט והשלמנו את ריכוזי הגזם בישובים ,התחלנו לאסוף
מחצרות בתים ,בכמה מוקדים קבלנו הודעה על ריכוז גזם ,היו כמויות אדירות
במהלך החורף.

יהודה בן אהרון :רוצה לומר מילה טובה למפקחים שעושים עבודתם נאמנה.
יוסי בר דוד :מה לגבי מחזור זכוכיות ?
יוסי משה:

.7
משה דדון:
החזר

אין בארץ מחזור זכוכיות.

חוזה אישי חזי שגיב  - 50%מנהל חט"ב ותיכון צומח צור הדסה.
מנהלי התיכון מועסקים על ידי הרשויות ,שכר המנהל כ ₪ 15,000 -מקבלים
חלקי ממשרד החינוך.
הוחלט :לאשר.

.8

עדכוני תקציב

עדכון תקציב זהירות בדרכים
מס' סעיף
1440000/990

שם הסעיף
השתת .מ .התחבורה
סה"כ הכנסות

תקציב
0
0

1941000/751

הוצ' בטיחות בדרכים
סה"כ הוצאות

0
0

עדכון תקציב דת
מס' סעיף
1248000710

1748000750

שם הסעיף
דמי קבורה ב .לאומי
סה"כ הכנסות

תקציב
-130
-130

עב' קבלניות-חפירות קברים
סה"כ הוצאות

90
90

עדכון תקציב חדש
-15
-15
-15
-15
15
15

15
15

עדכון תקציב חדש
-200
-70
-200
-70
70
70

160
160

הוחלט :לאשר.
ראובן צמח:

מה לגבי קבורה של תושבים במועצה ?

משה דדון:

רק מי שכתובתו במטה יהודה ,זכאי להיקבר במטה יהודה.

.9

תבר"ים:

9.1

מעלית – בי"ס עין הרים
מקור מימון
משרד החינוך
סה"כ

9.2

מט"ש טל שחר

תקציב
317,000
317,000
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מקור מימון
קרן ביוב
סה"כ

תקציב
774,000
774,000

9.3

בטיחות בדרכים 2011
מקור מימון
משרד התחבורה
קרנות הרשות
סה"כ

תקציב
47000
4,700
51,700

9.4

תיירות 2011
מקור מימון
קרנות הרשות
סה"כ

תקציב
500,000
500,000

9.5

אינוונטר
מקור מימון
קרנות הרשות
סה"כ

תקציב
250,000
250,000

9.6

תבר  - 3897בדק בית 2011
מקור מימון
מילוות מבנקים
קרנות רשות
סה"כ

9.7

עדכון
מתקציב

תקציב
2,000,000
0
2,000,000

3,000,000
3,000,000

תקציב לאחר
עדכון
2,000,000
3,000,000
5,000,000

תבר  - 9033צור הדסה כבישים שכונת המאה
מקור מימון
משרד הפנים
קרנות רשות
סה"כ

9.8

תקציב
200,000
300,000
500,000

עדכון
מתקציב
-200,000
0
-200,000

תקציב לאחר
עדכון
0
300,000
300,000

עדכון
מתקציב
1,100,000
1,100,000

תקציב לאחר
עדכון
2,300,000
2,300,000

תבר  - 3807צור הדסה פיתוח
תקציב
1,200,000
1,200,000

מקור מימון
קרנות רשות
סה"כ

הוחלט :לאשר התבר"ים.

.10

אישור דוחות כספיים

מבוקר ע"י

הכנסות

הוצאות

עודף/גרעון-
לשנה
המבוקרת

עודף/גרעון-
מצטבר

264,108

-1,253

118,246

3,312

-462,150

-21,825

38,901

שם הישוב

דו"ח ליום

1

מבוא בית"ר

 31.12.2009ברית פיקוח

262,855

2

נחם

 31.12.2009נהמי הילית

277,393

274,081

3

זנוח

 31.12.2009אתי בצלאל

206,767

228,592
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הערות
יש להם עודף שנים קודמות
116,933

10
4

בית נקופה

 31.12.2009ברית פיקוח

730,000

722,000

8,000

340,000

5

נס הרים

6

עין ראפה

 31.12.2009ברית פיקוח
מידד,הלוי
 31.12.2009ושות'

211,000

289,000

-78,000

-35,000

260,857

245,216

15,641

94,794

מחיקת התחייבות למושב
בסך1,034.000:
יתרה בתקציב לתחילת שנה
בסך79,153:

הוחלט :לאשר.
.11

אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת :2011
מס'
1
2
3
4
5
6

הישוב
נס הרים
מבוא בית"ר
לוזית
נחושה
בר גיורא
צפרירים

סך התקציב
216,500
255,500
281,978
275,000
357,430
224,277

מס ועד מקומי מגורים למ"ר )*(
4.62
8.83
11.4
9.43
17.12
6.28

הוחלט :לאשר.
.12

אישור הסכם העברת אולם מופעים צרעה למועצה.

משה דדון:

אולם צרעה צריך לקבל מקצה שיפורים ,אנו נצטרך לשפץ .יוסי משה ידווח.

יוסי משה:

האולם מנוהל שנים על ידי צרעה ,רק לאחרונה חשבנו שיותר נכון שהמועצה
תהיה מעורבת ,הקמנו הנהלה ציבורית לאולם ,אני עומד בראשה ,כדי לקדם עד
כמה שאפשר את האולם ,קיבוץ צרעה עשה חושבים בעקבות הפעלת האולם
והוא מסבסד מכיסו ,המועצה צריכה שהאולם יהיה על שמה ,כדי שנוכל
להשקיע בתברים של משרדי הממשלה ,אנו גאים בהצגות שמגיעים לאולם ,יש
הרבה מה להשקיע ,והקיבוץ העמיד בפנינו עובדה ,או שנכנס כמועצה או
שפשוט נסגור את האולם ,ראש המועצה החליט שאם לא יהיה האולם נבנה,
הדרך היחידה היתה להגיע להסדר שאנחנו נקבל על עצמנו את הפעלת האולם,
אנו שוקדים על ההסכם כבר שנה ,בסוף אתם חודשים הגענו להסכם שהמועצה
לוקחת לנהל את האולם ללא שכירות לקיבוץ  ,המועצה משתתפת בסכום של
 100אש"ח ,השנה השתתפנו  250אש"ח וגם סיימו בגרעון .המועצה תנהל
ההוצאה לא תועבר לקיבוץ ,אם נגביר את הפעילות ונפעיל יותר ימים ,בתוך
ההסכם ישנו סעיף לקניית שירותים מהקיבוץ קליטת כח אדם ,אלא להשתמש
באותם אנשים שעובדים היום באולם ,אנחנו נצרף נספח לשירותי הפעלה של
האולם דליה יונאית מולי ,חשמלאי וכו'.
לקחנו מתכננים כדי להביא למצב טוב ואידאלי ,בערך כ 4 -מש"ח שאני מקווה
שנשיג מתבר"ים שונים.

דוד דרומלביץ :מגיע מילים טובות לדליה יונאית ,על העשייה הברוכה .יש בעיות חנייה
באולם .במקום לסגור את הגרעון של האולם בכסף מבקש להציע למינויי
רווחה ,ובכך נסבסד מנויים נסייע בסגירת החובות ונשיג את הפעילות
לאוכלוסייה שלא יכולה לרכוש כרטיסים.
יוסי משה:

נושא החניה נמצא אחרי מכרז במאי נשקיע בחניות סביב האולם יש תוכנית
לפתרון הבעיה.
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משה דדון:

11
אחרי כל מפעל יש מנוע ,נפלה בידינו הזכות להיות שותפים ולעבוד עם דליה
יונאית ,בית חם ומקום ראוי ,הרעיון לקחת את האולם ל 25 -שנה ולהפעילו
לאולם ראוי .אנחנו נשיג את התקציבים לפיתוח האולם .היעד הוא אולם
מוביל ,בקשתי מיוסי שיכין את ההשקעה הראשונית ,יהיה תקציב מסודר
בפיקוח .מקווה שנוציא כרטיס תושב שיוכלו לקבל הנחות בכל השירותים
שהמועצה נותנת ,יישר כוח לדליה יונאית שכולנו יודעים עד כמה חשוב לה
האוכלוסייה במטה יהודה.

דליה יונאית :אני מודה למועצה ,התיאטרונים שמגיעים אלינו מתפעלים מהתושבים ,מגיע
לקהל של מטה יהודה שיהיה לנו אולם ראוי לתרבות.

משה דדון:

חילקנו פד למחשב  ,לכל בתי האב במטה יהודה ,מצויין בו אתר המועצה ,יש בו
חשיבות רבה ,כנסו לאתר ותקבלו מידע על כל העשייה במועצה.
מאחל לכולנו שנמשיך להיות קהילה שנמשיך להיות סובלניים וסבלניים שמטה
יהודה תהיה בית לכולם ,בסופו של יום יש לנו רק בית אחד במטה יהודה ,כנראה
שהבית הזה חשוב לא רק לנו ,חג שמח וכשר.
הישיבה ננעלה בשעה 19:15

_____________
משה דדון

__________________
רענן אהרונסון

ראש המועצה

מזכיר המועצה
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