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מש"ח. בנוסף,  0 -בשבועיים האחרונים נכנסו סכומים לא מבוטלים לקופת המועצה הנאמדים בכ
מש"ח למוסדות חינוך, כך נוכל להשתמש  במשאבים ותקציבים  41היום קבלנו הרשאות של 

 לישובים.
 

 .הודעות יו"ר .1
מדווח על תקציבים שמגיעים לאחר קבלת הרשאות שונות ממשרדי ממשלה  דון:משה ד

 ומשרד החינוך.
 

 41.14.11דיווח ביקור שר התחבורה   . 1.1
שר התחבורה  ביקר השבוע במועצה, והוא מבשר על מהפכה בתחבורה, כל  משה דדון:

הכבישים הכבישים יעברו לאחריות משרד החבורה עד הכניסה לישוב, כולל כל 
ללא אבא. נקיים דיון עם נציגי משרד התחבורה, מנהל המח' הטכנית, ומהנדסת 

קבלנו השנה תקציבים רבים ממשרד התחבורה,  המועצה בדבר המשמעויות.
התבשרנו שאנחנו הרשות היחידה שהצליחה בשנה אחת לממש את כל התקציבים 

 במיליוני ש"ח, אין ספק שמורגשת חדוות יצירה ועשייה.
 

 41.14.11ביקור אלוף פיקוד העורף    .1.4
הוצגה בפניו , 41.14.11אלוף פיקוד העורף אייל אייזנברג ערך ביקור ביום רביעי  משה דדון:

היערכות המועצה ומוכנותה לשעת חירום, המבנה הארגוני ושיתופי הפעולה בין 
לה עם כל גורמי הביטחון, כמו כן סוכם על שדרוג מרכיבי הביטחון ושיתוף פעו

היחידה להתיישבות במשרד הביטחון, סוכם על הקמת ועדה בין משרדית שתיתן 
 מענה לצרכי הביטחון במטה יהודה.

 
אנו פועלים בכל המישורים למתן פתרון לסוגיה בצור הדסה ובמסגרת זו מקיימים 
קשר רציף עם גורמי החירום והביטחון, הביקור נערך כחלק משגרת עבודה 

הביטחון במועצה שפועלת לשמירה על ביטחונם של התושבים יומיומית של מח' 
 בזמן שגרה ובזמן חירום במשך כל השנה. 

 
 דיווח ועדות המועצה. .1.1

מידע ובהם  שהתנהלו במשך כל השנהרכזנו לכם בדף מידע את ועדות המועצה  :משה דדון
רה ארה והענוסף  אבקש את החברים לתת משוב בדבר הוועדות כל הצעה ה

 בברכה.לו יתקב
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 דיווח משלחת מנדוסה. 1.2 
מטרת יקבי בוטיק,  1499מדווח על הנסיעה למנדוסה, הגענו לחבל ארץ שבו  :משה דדון

 .יש מה ללמוד ואכן גילינו במסגרת הביקור כי ייצור קשרי למידההנסיעה היתה 
. ראינו הכרמיםשטחי בתוך נבנים היקבים הנה  תכנונית התפיסה ה במנדוסה 

העסק הכלכלי מסייע לפרנסת הכפר, זו פריצת דרך כלכלית ליקבי יהודה, כיצד 
מקווה שנצליח אני התקבלנו על ידי השגריר ואנשי החוץ,  .אדיר למועצה ומנוף

בפסטיבל היין הבא יוצגו יינות של מנדוסה זה  .משותפים לעשות דברים חיוביים
עוד  וזהצרת היין, חשוב למיתוג המועצה, מאחר והמדובר בחבל ארץ שידוע בתו

 העיקרית הנה המטרה ואסטרטגיית שיווק ומיתוג ליקבים שלנו. אפיק כלכלי
 היקבים ויצור היין במועצה.  מינוף

 
 האצלת סמכויות ועדים מקומיים  1.1

נחל בתהליך פיקוח כדי  בעקבות ביקורת ועבודה של מבקר המועצה, אנחנו :משה דדון
רכים הנדרשים לישוב, מסמך האצלת יתייעלו ויתנו את כל הצשהוועדים 

, ויש ועדים שלא מבצעים את המנדט שקבלו 4990הסמכויות נשלח לוועדים במרץ 
מהמועצה.  אנחנו מעבירים סכומים לא מבוטלים של כספים לישובים ואנו 
מבקשים את הישובים לנצל את סמכותם ולתת את השירות לתושבים. להלן נוסח 

 האצלת הסמכויות.
 

החליטה להאציל מתפקידה וסמכויותיה לועד  20.2.62מליאת המועצה בישיבתה מתאריך 
 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח  262 -ו 06המקומי בהתאם לסעיפים 

 ,  בתחומים הבאים:2291
        אחזקת כבישים 
 אחזקת מבני ציבור 
 אחזקת בתי עלמין 
   ארנונה ועדמסי ארנונה ומסי  -גביה 
 גינון 
 דת ובתי כנסת 
 הדברה 
  תחזוקה ובטיחות –מתקני משחקים 
 פעילות לנוער 
 פעילות לספורט 
 שמירה ובטחון 
  למעט פינוי אשפה –תברואה ונקיון 
 פעילות תרבות 
 פעילות תרבות תורנית 

 וכן תחומים נוספים שיפורסמו מעת לעת.
יל בעצמה ולחייבו דרך החזר ישוב שלא יהא מסוגל לבצע פעולות, המועצה תשקול להפע

 ארנונה בסל שירותים.
יובהר כי סמכות הועד המקומי לפעול במסגרת סמכויותיו הנה ככל שפעולות אלה לא יהיו 

 בסתירה להחלטות המועצה ו/או לחוקי העזר שלה.
המועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לועד המקומי ובלבד שנתנו לועד הזדמנות להשמיע את 

 דבריו.
 

 : לגבי חוקי עזר היטל שמירה, מבקש ליידע את הישובים להזכיר שיש חוק עזר.יהודה בן אהרון
 

היטל השמירה מתנהל כתקציב סגור בחשבון ייעודי, אנחנו ניקח מדגם מהישובים     :משה דדון
ההיטל והאם התנהל לפי  תאשהטילו את חוק העזר לשמירה, נבדוק כיצד גבו 

האמור בחוק העזר ובאופן תקין. הכל כמובן כביקורת בונה למען לא תיפול 
 חלילה טעות בהתנהלות החוקית.

 
 ועדות ביקורת 1.6

אנו מקבלים דוחות ביקורת מהישובים ואני רוצה להבהיר את תפקידי ועדת  :משה דדון
לישוב, ועדת  הביקורת הביקורת, מבקש מהחברים להגיש דו"ח שיהיה רלוונטי 

היא כלי ניהולי חשוב ולא כלי ניגוח. על כן ראוי שהדוחות יוגשו על בסיס 
 אסמכתאות ומסמכים תומכים. 
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 11.11.11אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך   .4
 : לאשר.הוחלט

 
 .0.11.11אישור פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה מתאריך  .1

 : לאשר.הוחלט
 

 4914אישור תקציב המועצה לשנת  .2
מוצגת תוכנית עבודה שהוגשה לשנה החדשה על פי חזון המועצה, החברים  :משה דדון

 מוזמנים לעיין בחומר.
שלחנו לכם את החומר של תקציב המועצה, מפורט עד רמת השקל, בקשנו 

כנו על תקציב שמרני מהחברים שרוצים לקבל הבהרות, לפנות לרענן ולברק. הל
 . כדי שנשאר מועצה חזקה

מש"ח מותנים בכך שמשרד הפנים יאשר  0.1מש"ח מתוכם  472סך התקציב הוא 
 -והארנונה לעסקים ב 1% -את החלטת המועצה להגדיל את הארנונה למגורים ב

 : 4914. להלן עיקרי השינויים בתקציב 41%

 

 הכנסות המועצה

     
 קיטון מענק איזון  1

  

  

 

 

 בהתאם להחלטת ממשלה 
  

-8,100  
אלפי 

₪ 

 

 השוואת אזורי תעשיה בגביית תעריפי ארנונה

  
 גידול בגביית ארנונה  2

     

 

  3,100 + גידול טבעי  1.1%תוספת חוק ההסדרים 

 

 

 מדידות כלל הישוביים

   
3,700  

 

 

 עמידה ביעדיים שהוצבו למחלקת הגביה
 

4,600  

 

 

 (מצורפת י טבלה"עפ)

     
 גידול בהכנסות חינוך  3

    

 

 גנים חדשים 1התווספו 

  
1,200  

 

 

 (אילן,תרום,שדות מיכה,נס הרים נחושה,נוה)

  

 

 בתי"ס 2התווספו 

   
600  

 

 

 תיכון -צור הדסה 

     

 

 יסודי )לביא( -צור הדסה 
    

 

 תיכון –עין נקובה עין ראפה 

    

 

 יסודי )האלה(  -נחושה 

    

 

 גידול טבעי בבת"ס

   
500  

 

 

 הסעות ופועטונים
   

1,700  

 
 תרבות ונוער  4

      

 

 פתיחת אולם מופעים בצרעה
  

1,000  

 

 

 הששתתפות חניכים  -פעילות נוער 

 
1,000  

 

 

הדרכות וכוץ פעילות קי  

    

  

 
 

 סה"כ גידול בהכנסות
 

9,300  
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 הוצאות המועצה

     
 גידול בשכר  1

      

 

 + עובדים סוציאלים 1% -הסכמי שכר כ
 

2,600  

 

 

  2,900 העברת נהגים מהחברה הכלכלית למועצה

 

 

  2,800 שכר חינוך בהתאם למדיניות ראש המועצה

 

 

 פתיחת גנים ובתי"ס חדשים , סייעת שלישית בגן ,  אופק חדש

 
 בהתאם למדיניות -גידול פעולות  2

   

 

 כיתות( 12 -ריווח כיתות )כ -חינוך 
 

750  

 

 

 מועדוני ותיקים  -רווחה 

  
650  

 

 

 מועדונים חדשים 49 -יעד כ

    
 

 חיסכון בהעברת נהגים -קיטון בתחבורה 
 

-400  

 

, ישוב שלא יצליח אש"ח 449תקציב מינימום לועד מקומי בישובי המועצה יעמוד על  :משה דדון         
יאשר לעמוד בתקציב המינימום יקבל סיוע מהמועצה האזורית. במידה ומשרד הפנים 

 ₪. אלף  149מינימום ההעלאה בארנונה יגדל תקציב 
גבייה בישובים היא באחריות המועצה, ולא באחריות הישוב כמו ביתר הישובים, ה

לאישור  המליאה האחרונה.מינימום בישיבת ₪  0הגשנו בקשה למס ועד מקומי של 
 משרד הפנים.

 צוות מקצועי קבע איך לסייע לישוב על מנת שיתן שרות טוב לישוב הם שליחים שלנו. 
 

: אני רואה את התנופה ביישובי המועצה, בעוד שנה כבר הישובים בעדולם לא יהודה בן אהרון
 יצטרכו את הסיוע של המועצה.

 
₪  2,499,99מסביר את התקציב המותנה, אם יאושרו העודפים הסכום הוא בערך   : משה דדון

 להשקיע והיכן ? אני רוצה שנחליט במליאת המועצה ונציג רעיונות איך 
 שני התקציבים יועברו למשרד הפנים.

 . 21 –התקיימה הצבעה:  בעד 
 

ק לעבור על החומר, באיחור ולא הספי קיבל את התקציבמאחר ו מתנגד לתקציב, :אמיר אלעמי
ומסביר את , שואל לגבי יד חריף, מתנגד למס' סעיפים צימרים, והעלאת הארנונה

 .עצמו
 

בגלל ניגוד   789+  819סעיפים  741נמנע בפרק תקציבי  מאשר את התקציב ו שלומי סעדון:
 עניינים.

 
תקציב זה  של אלעמי אמיר חבר המליאה של רמת רזיאל,נותן הבהרות להערותיו  : משה דדון

אני מלכתחילה מגיש תקציב ריאלי, יש שומות של ארנונה לבסיס צבאי . מחייב
ולם נהיר לכל כי בסופו של דבר מגיעים להסכמות אומחצבות בעשרות מיליונים, 

בערכאות משפטיות או מחוצה להן שאינן בגובה השומות התקציב שהוגש הוא 
של בעלי נכסים גדולים או  מעשי, קבעתי יעד ריאלי. מרבית החובות שלנו הם

 נושא צו המיסים אושר במליאה הקודמת. חובת אבודים.
 

 האם לקחנו בחשבון את השינויים בגבולות.  אבי פליישמן:
 

אזורי התעשייה מניבים הכנסה למועצה, הירידה בהכנסות כתוצאה מההסכם   משה דדון:
 המסתמן עם בית שמש נלקחה כהנחת יסוד בבניית התקציב.

 
 .4914תקציב המועצה לשנת : לאשר את הוחלט
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 אישור מינוי יועץ משפטי למועצה. .1
 עו"ד כהן ורד, מקסים כהן. -יצאו מהמליאה 

 
מבקש לאשר את עו"ד ורד כהן שמשמשת כעו"ד במועצה מס' שנים, כיום עו"ד  :משה דדון

מול בית שמש,  יחידה, פותרת בעיות קשות בכל התחומים, מעורבת בבג"צ
מתמחה בתחומי המשפט המנהלי, לרבות מכרזים, תכנון ובניה, היטלים משמשת 
בפועל גם כתובעת המועצה. בשנתיים האחרונות עבדה ישירות מולי ונתנה ייעוץ 

גובה השכר הינו כפי הקבוע בחוזר המנכ"ל לענין יועצים משפטי שוטף וטוב. 
 משפטיים.

 לאשר. הוחלט:  
 

 ועדת הנחות לשכר לימוד בגני הילדים.מינוי  .6
לפני כשנה הצגנו במליאה את הצורך לקביעת קריטריונים להנחות בשכר לימוד   משה דדון: 

בגני ילדים, ואף ייעדנו לכך תקציב. החוק מחייב שכר לימוד דיפרנציאלי. לפי 
החוק אנחנו מחוייבים להקים ועדה, אשר תקבע את הקריטריונים למתן ההנחות 

 דון בבקשות דפנה תהיה יו"ר הועדה. ות
בחודש למעט אזורים ₪  619במטה יהודה משלמים שכר לימוד בגני ילדים בסך 

 מועדפים/עדולם אשר קיבלו העדפה בחוק.
  

מינוי ועדת הנחות לצורך מתן  הנחה לשכר לימוד בגני ילדים עפ"י  :החלטה
 קריטריונים שייקבעו.

 הועדה תמנה נציגי האגפים הבאים:
 עו"ד ורד כהן – יועץ משפטי .1
 יו"ר הועדה –דפנה אשתר  – נציג אגף רווחה .4
 חיים אברהם – נציג אגף חינוך .1
 טלי מדמוני –ת נציג אגף גזברו .2
 זיוה גל , שלומי סעדון, שמאי ועלני. – חברי מועצה 1 .1
 

 הוועדה תקבע קריטריונים למתן הנחה ותפרסם אותם כנדרש.
 

 תוכנית אב לטיפול בפסולת.הצגת  .7
רוצה להכריז על השנה הקרובה כשנת איכות הסביבה, אנו מציגים בפניכם את  משה דדון:

 תוכנית האב לטיפול בפסולת.
 

אבשלום לוי הוא מתכנן לתוכנית אב לטיפול בפסולת בתחום המועצה, הוא מציג  : יוסי משה
אנחנו מיעדים משאבים  את התוכנית אנחנו מתכננים מהפיכה בטיפול בפסולת ,

ותקציבים לאיכות הסביבה, שנה הבאה הוכרזה על ידי ראש המועצה כשנת 
איכות הסביבה, מעדכן בנושא פינוי האשפה לאחר המכרז ורכישת המשאיות 

 ופינוי הגזם. אנחנו בימים אלה מסיימים התקנה של מס' מתקני מחזור בישובים.
 

 מציג את התוכנית. אבשלום לוי:
 

איכות החיים שלנו חשובה וצריך לעשות זאת בכל תחומי הפעילות הן בחינוך והן  :     וןמשה דד
במנהיגות, זו מהפכה במטה יהודה, חובה עלינו לקיים איכות חיים ואיכות 
הסביבה, צוות חשיבה עמל על התוכנית רבות, לאחר אישורה נעלה לאתר 

חנו חייבים בבית שלנו המועצה, התוכנית תהיה תורה שלנו לאיכות הסביבה. אנ
ענק בתחום לקידום איכות מתקדמים בצעדי להתקדם זה דרך חיים. אנחנו 

 הסביבה ולשיפור איכות החיים שלנו.
 

 צריך לחלק את הקומפוסטרים בישובים. : זיוה גל
 

יש כוונה לחלק קומפוסטרים לישובים לעניין העלות יש לבחון זאת בלשכה    משה דדון:
 המשפטית.

 
 לאשר את תוכנית האב לטיפול בפסולת. :הוחלט
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 גבולות שיפוט )אורבניקס(..        8
 
סוגייה מורכבת וקשה למטה יהודה היא נושא גבולות שיפוט, אנו מוקפים מכל  : משה דדון

,  החליטו במחוז הצדדים, ירושלים, מבשרת ציון, קרית גת, הר אדר, טלזסטון
לנסות לייצר גבולות, תיקוני גבולות ישנים, שצריך לסדר, נעשתה עבודה על ידי 
חב' אורבניקס, אנחנו מציגים את המצב, וטרם סיימנו את המאבק, כל משאב 

 שנצטרך ניקח כדי לשמור על הקרקע שלנו.
 

י שחורי,  אנו נשלח זו ועדה שהוקמה על ידי משרד הפנים בראשות הגב' ניל : רענן אהרונסון
לישובים את הגבול המוצע, ונבקש הערות  והתייחסות הישובים, המטרה להסדיר 
את הגבול  המוניציפלי של הישוב של הועד המקומי. מסביר את השינויים 

 בגבולות המוצגים במליאה
 

 מה המשמעות לגבי זנוח ? :שלומי סעדון
 

לתחומה,  19עביר את כל תחום כביש הסוגיה טרם נסגרה בית שמש מבקשת לה משה דדון:
כולל צומת הכניסה, משמע, זנוח תהיה מובלעת בתוך בית שמש, כמו כן מסביר 

ועומדת את המשמעויות, את בעיית אדמת פלר, המדובר באדמות פרטיות, תלויה 
תביעה של מיליוני שקלים מאחר ובעבר הרחוק הוועדה שינתה ייעוד במקרקעין 

עה, אנחנו מנסים להעביר במסגרת הוועדה את האדמות כך שהבעלים הגישו תבי
 לתחומה של  מבשרת על מנת שהתביעה כנגד המועצה תמחק. 

 
ישנו שטח אחד שמדאיג אותי מאוד זה שטח עין חמד, השטח כולל אתרים   אריאל יהודאי:

שמבחינת ההיסטוריה של האזור חשובים לנו. אני מציע לעמוד על הרגליים 
 האחוריות. 

 
יש תוכנית מאושרת לתיירות באזור עין חמד, כמו שהסברתי קודם יש תביעה של    דדון: משה

 תבע"ות שמאושרת מלפני שנים רבות.מש"ח, זו התנהלות מהעבר, יש  199
 

 .: לאשרהוחלט
 
 בריכת שחיה שריגים. .0

מכרזים ולא קבלנו הצעות  1פרסמנו נתיים, כשזה מה סגורה יבריכת השחי משה דדון:
להשכרת הבריכה. מבקשים להעלות רעיון להקים מרכז ספורט  אזורי לאזור 

 עדולם שמתפתח, בתוך כך נוכל להשמיש את הבריכה ולהשכיר אותה.
 

מכרזים, בקונסטלציות שונות מי  1 -: בתהליך הגענו להסדר עם המשפחה ונגשנו לרענן אהרונסון
ולמעשה האופציה היא לתת לחברה הכלכלית לשפץ  שהתעניין בחן בדק וויתר

 את הבריכה ולהפוך למוקד ספורט אתגרי.
 

 הגיע הזמן שהמועצה תפסיק לחפש קבלנים, ותיקח על עצמה את האחריות. : עזריאל צדוק
 

הרעיון להקים תוכנית למרכז ספורט אזורי לספורט ובריאות, ננסה לגייס כספים  :משה דדון
 חיצוניים.

 
מרכז ספורט אזורי של שיפוץ הפעלה וקידום תב"ר ללאשר פה אחד,  הוחלט:

 מש"ח מתוך קרנות הרשות.  1לאזור עדולם  בשריגים 
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 :4919אישור דו"חות כספיים בישובים לשנת   .19

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

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר
 57 22 330 352 רו"ח רן דקל 31.12.2010 לוזית 1     
 20 36- 169 133 אזולאי גוטשל 31.12.2010 גפן 2     
   31 42 175 217 ערן גולני 31.12.2010 תירוש 3     

     142 65- 3,942 3,877 עידו איסקו 31.12.2010 בית זית 4    
   

 31.12.2010 נחשון 5
הרשקו פרקש 

 0 0 787 787 ושות'
 0 0 2,098 2,098 ברית פיקוח 31.12.2010 רמת רחל 6     
 18- 80- 664 584 אלישר  ליפשיץ 31.12.2010 תרום 7     
 191- 59- 714 655 ברית פיקוח 31.12.2010 מסילת ציון 8     
 496- 86- 270 184 ברית פיקוח 31.12.2010 מחסיה  9     
      

 הגירעונות של הישובים בדוחות הכספיים?מה לגבי  : מקסים כהן
 

 : קבלנו מכתב הסבר עם תוכנית להסדר בישובים שהם בגירעונות.רענן אהרונסון
 

אנחנו לא מאשרים חוב של ועד מקומי לוועד האגודה, כל חוב צריך לעבור אישור  : משה דדון
של המועצה ומשרד הפנים, אסור לקחת חוב ללא אישור מליאה, אני מבקש 

 לבדוק שוב כיצד ניתן לטפל בסוגייה זו. 
 

אישור הדוחות הכספיים למליאה הבאה עד את הדיון בעניין אני מבקש לדחות 
 משפטית  כמו כן מבקש להציג במליאה איך בנויים הדוחות.תוגש  חוות דעת ש

 
 מבקש לבדוק את נושא התקציבים החלשים.  זוהר שדה:

 
במליאה הקודמת דברנו על אישור מס ועד מקומי גלובלי לכל הישובים החלשים,  : משה דדון

 אושר במליאה והועבר למשרד הפנים לאישור.
 

עד לבדיקה מחודשת של התקציבים : לדחות  אישור הדוחות הכספיים הוחלט
 המוגשים ביתרת חובה, וקבלת חו"ד משפטית.

 
 :4911אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  .11
 

 
 סך התקציב  הישוב מס'

מס ועד מקומי 
 הערות )**( מגורים למ"ר )*(

  

 
 3102מטר  011מעל  11.20 1,365 גבעת יערים 1

  

 
   19.18 1,917 צרעה 2

  

 
   6.84 135 יד השמונה 3

  

 
   6.29 256 שדות מיכה 4

  

 

 
 : לאשר.הוחלט

 
 3100הגדלת תקציב 

    

 
 10.78 1290 צובה  1

אלפ"ש )תקציב  011בקשה להגדלת תקציב 
 אלפ"ש  0011אושר כבר ע"ס 

  

  

 
 : לאשר.הוחלט
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 3103תקציב 
 

    

 
 סך התקציב  הישוב מס'

מס ועד מקומי 
 הערות )**( מגורים למ"ר )*(

  

 
   11.70 1,231 זכריה 1

  

 
   18.42 1,540 אורה  2

  

 
   11 376 גבעת ישעיהו 3

  

 
   8.75 1291 אדרת  4

  

 
   11.76 650 מסילת ציון  5

   
 : לאשר.הוחלט

 
 תבר"ים: .14

     
0310 

הסדרת נחל ישעי ועבודות ניקוז 
 כלליות

   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 250,000 רשות ניקוז

  

 
 250,000 סה"כ

  
 נחושה גן ילדים 0313     

   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 1,293,020 משרד החינוך

  

 
 410,980 קרנות הרשות

  

 
 1,704,000 סה"כ

  

 

 עדכון תברים:
   

 בי"ס ממ"ד נחושה - 2783תבר  0312     
   

 
 תקציבעדכון  תקציב מקור מימון

תקציב לאחר 
 עדכון

 
 1,000,000 594,000 406,000 קרנות הרשות

 
 7,339,440 6,160,560- 13,500,000 משרד החינוך

 
 8,339,440 5,566,560- 13,906,000 סה"כ

 
  

 בי"ס ממ"ד צור הדסה - 2780תבר  0313   
   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

תקציב לאחר 
 עדכון

 
 1,000,000 404,179 595,821 קרנות הרשות

 
 9,715,848 3,095,800 6,620,048 משרד החינוך

 
 10,715,848 3,499,979 7,215,869 סה"כ

 
 

  
  

 בי"ס תיכון צור הדסה - 2783תבר  0311
   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

תקציב לאחר 
 עדכון

 
 1,000,000 0 1,000,000 קרנות הרשות

 
 6,945,120 0 6,945,120 מפעל הפיס

 
 3,620,960 18,761,920- 22,382,880 משרד החינוך

 
 11,566,080 18,761,920- 30,328,000 סה"כ

 בינוי חדש עין ראפה  - 1102תבר  12.6     
   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

תקציב לאחר 
 עדכון

 
 500,000 קרנות הרשות

 
500,000 

 
 20,309,747 500,000 19,809,747 משרד החינוך

 
 20,809,747 500,000 20,309,747 סה"כ
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 שידרוג אולם צרעה - 2133תבר  12.7
   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

תקציב לאחר 
 עדכון

 
 300,000 1,400,000- 1,700,000 קרנות הרשות

 
 300,000 1,400,000- 1,700,000 סה"כ

 

 בגרעון סופי לסגירה מקרנות הרשות תבר
  

12.8 
מעקות בטיחות  - 2138תבר 

 בישובים
   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

תקציב לאחר 
 עדכון

 
 79,951 15,665 64,286 השתת1 בעלים

 
 140,247 9,753- 150,000 משרד התחבורה

 
 46,717 46,717 0 קרנות רשות

 
 266,915 52,629 214,286 סה"כ

 : לאשר התבר"יםהוחלט           
 
 

    

  4914אישור אשראי המועצה לשנת . 11 

 מלש"ח  2חח"ד בבנק הפועלים ע"ס  -
 מלש"ח  2חח"ד בבנק לאומי ע"ס  -
 מלש"ח 4הלוואת חח"ד בבנק הפועלים ע"ס  -
 מלש"ח 4הלוואת חח"ד בבנק לאומי ע"ס      -

 בתנאים כפי שיסוכמו עם הבנקים. 
החח"ד הנ"ל תמשכן המועצה את ההכנסות העצמיות שלה להבטחת מסגרת  -

 לרבות מארנונה ועד סכום מסגרת החח"ד הנ"ל.
 מסגרת האשראי תאושר ע"י הממונה על המחוז בהתאם.            

      

 
בשנה הקודמת השתמשנו בכל הסכום, ושילמנו ריביות  :  במסגרת האשראי שהתקבלמשה דדון

החח"ד שתפתח נשתמש בעת הצורך, בכדי למנוע תשלום בהתאם, במסגרת אישור 
 ריביות גבוהות. 

 
מסגרת האשראי תאושר ע"י הממונה על המחוז :  לאשר את מסגרות החח"ד, הוחלט
 : בהתאם

 
 מלש"ח  2חח"ד בבנק הפועלים ע"ס  - 

 מלש"ח  2חח"ד בבנק לאומי ע"ס  -
 מלש"ח 4הלוואת חח"ד בבנק הפועלים ע"ס  -
 מלש"ח 4הלוואת חח"ד בבנק לאומי ע"ס   -

 בתנאים כפי שיסוכמו עם הבנקים. 
להבטחת מסגרת החח"ד הנ"ל תמשכן המועצה את ההכנסות העצמיות שלה  -

 לרבות מארנונה ועד סכום מסגרת החח"ד הנ"ל.
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___________     ___________ 
   משה דדון      רענן אהרונסון 

  ראש המועצה     מזכיר המועצה 


