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 סדר היום:
 

 הצגת הישוב –נחושה 

 הממוקם בקצהנחושה, ישוב שמתחולל בו תהליך קהילתי עם תרומה של התושבים, הישוב  : משה דדון
בית בניית השקענו בשלבי סלילה , כביש הכניסה לישוב ב  בימים אלה הדרומי במטה יהודה,

שגם  במבנה הרב תכליתי של הישובכעת  גני ילדים חדשים, ואנו יושביםהקמת ספר חדש, ב
משפחות, ויש יעדים  631, יש מאות ילדים בנחושה, נקלטו הוא נבנה בהמון מחשבה והשקעה

 רבים לישוב.

ראשי אגפים והמחלקות במועצה אזורית מטה  ,נציגי הציבור, חברי המליאהאני מברך את   רמי כורש:
נו הנמרץ. אני שמח ומאושר לראותכם כאן מר משה דדון ידידאת יהודה,  ובראש ובראשונה 

היום בצל קורתי, אל ישוב נחושה המתפתח וגדל ושכל תושביו מכירים ומוקירים תודה 
עמוקה על פעילותכם ומעורבותכם לפיתוח הישוב ששינה פניו בשלוש השנים האחרונות 

 לבלי היכר.

 .נותן סקירה קצרה על ישוב נחושה
 

"י גרעין  המושבים של הפועל מזרחי במטה יהודה על יסוד ע 6931ישוב נחושה הוקם בשנת 
 בטחון דל ומחייה קשה.  ,שרד עקב מסתננים ואשר לא 6911שנת -של ישוב שהוקם  ב

ברבות ם, חממות לפרחים, עגבניות ,לולים, וכרמי, תוחקלאבעיקר על הישוב נחושה התבסס 
ולכן כלית לקיום משפחתי לא הוכיחו עצמם כלאותם גידולים ועבודות חקלאיות הימים 

  נזנחו והתושבים יצאו לעבודת  חוץ.
 פחימה אריאלהו נרצחה באכזריות תושבת היישוב ב עבר הישוב אירע טראומטי 1111בשנת 

. לישוב קשה וטראומה כבוד צל והטיל העיב האירוע ילדים לחמישה אם לביתה בסמוך ד"הי
 להתפתחות תרמו לא, הישוב שרוי ההי בו הביטחוני והמצב ומיקומו הישוב של בידודו

 הוחלט אז. המושב של לקיומו הראשונים העשורים שני במהלך האוכלוסייה ולהגדלת
' למס ביחס  יחסית מאוד חריגה הרחבה  משפחות 111-כ של קהילתית הרחבה על באגודה

יח'  11-בסוף שנות התשעים הוקמה שכונת קרוונים כ .בישוב הגרים משפחות 21כ התושבים
 שאוכלסו ע"י משפחות שלא מהאזור ושהוסיפו נדבך חדש ומרענן לאופי הישוב.

 
התערבות חיובית של החטיבה להתיישבות לתכנון ופיתוח, הביאה את הישוב בהגדלתו אופן 

הקמת ועדת קליטה משותפת של החטיבה עם מועצה  משמעותי ומקצועי וללא מטרות רווח,
קודת מפנה להגדלת הישוב ,שאת תוצאותיו ומעורבותה בתהליכי הפיתוח היוו את נ

הישוב גדל ומתפתח באופן  רשימות החיוביות והמבורכות אנו זוכים לראות בתקופה זו.המ
מואץ בפיתוח ובקליטה ובהקמת מבנה ציבור ומוסדות חינוך חדשים, מעורבות פעילה 

ובדיו,  נמרצת קהילתית של תושבים החדשים, ובשיתוף נלהב ומעורב של ראש המועצה וע
תן לומר שתוך זמן יבצניעות נ  מציבה את הישוב במקום אחר לגמרי ממה שהוכר עד היום.

כישוב איכותי ובולט בכל  קצר יעמוד הישוב בשורה הראשונה של ישובי המועצה,
אנו מודעים לתפיסת החזון והראיה  .הנחשבים היום לישוב משגשג ומצליחהפרמטרים 

בת של ראש המועצה מר משה דדון להאיץ את התפתחות למרחק והיכולת הביצועית הנלה
 קדימה, ויישובי המועצה בכללותם.  הישוב נחושה

 
דדון על משה הועד המקומי והתושבים מודים לראש המועצה  ,ועד האגודהובאני וחברי 

המעורבות האישית והאכפתיות שבה אתה מלווה ומפגין כלפי הישוב, בהקמת מוסדות 
ת ספר יהאוזן בקמת בת ספר זמני בנחושה כאשר לצידו נבנה השנה בחינוך, רק לסבר את 

קבוע וגנים במהירות שיא שלא יאמן כחצי שנה בלבד, והמבנה שאנו היום בו, הוקם בסיוע 
המועצה, דברים שאינם מובנים מאליהם. ושעוד היד נטויה  בתשתיות , כבישים, מבני 

יגי הציבור והועדות הפועלות בישוב, שללא כל ציבור, דיונים ושיחות שלך דדון מולנו ומול נצ
ושוב אני מודה מעומק הלב לכל  תה עדיין מדשדשת לה אי שם.יזאת מציאות חיינו הי

 כה ישר כח ענק המשיכו כך בעמלכם. העוסקים במלא
 

אני מזמין את יו"ר הועד המקומי מר ליאון פינגלה לשאת את דברו מר ליאון פועל ללא 
 .והקהילה להצלחתה של נחושה המועצה ת  מול לאו

 

 הוצגה מצגת של הישוב.
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ול התושבים והקהילה והסיוע הרב של הועד המקומי ממסביר את התנהלות הישוב   :ליאון פינגלה
ועד המקומי למען כל תושבי נחושה, מציג את ההרחבה של הישוב משנת תש"ע המועצה, ה

פתחות הישוב פעילות הועד משפחות. מציג את המשאבים להת 611משפחות וכיום  21
המקומי מול התושבים והמועצה התרבות הארגונית, שיתוף הקהילה בכל הועדות התורמות 
לקידום ושיפור פני הכפר, בישוב מערך התנדבות עצום של התושבים, אנו פועלים לקידום 
יעדים ומטרות נוספות. בתהליך החברתי יש התנדבות ועשייה מרשימים, מעורבות ושיתוף 

 ם המועצה בעשייה בישוב ניכרת ומורגשת בכל התחומים ועל כך תודתנו והערכתנו.ע

 ? איפה למדו הילדים לפני בנית בית ספר : דליה יונאית

 . בגוש עציון משה דדון:

נחושה חשוב שחברי המליאה יבינו את המרחק, בתחושת השייכות.  קהילה יש מקום חזקל
ם, יש עשייה רבה, יש בית ספר אזורי דתי, וכיום הפך למרכז הישוביישוב פריפריה שהוא  

 מגיעים מהישובים הסובבים ללמוד בנחושה. ישר כח לחברי הועד והקהילה בנחושה.

 .הודעות יו"ר .5
  דיווח  משלחת ווירצבורג .6.6

שנה של המועצה וירצבורג  11במסגרת הקשרים עם ערים תאומות הוזמנו לחגיגות  : משה דדון
יו מס' משלחות מערים אחרות בעולם שגם להן יש ברית ערים בגרמניה, לסוף שבוע, ה

תאומות עם וירצבורג, נשיא גרמניה הזמין את ילדי בית הספר עין כרם לקדם יחדיו 
 פרוייקט חינוכי , הייתה השנה עבודה משותפת ונפלאה של בני הנוער.

 
 .3152היערכות תקציבית וארגונית  6.1

השלכה ישירה על המועצות, ועדת  זוהי  , 7% -קציב  הממשלה כמדינת ישראל מקצצת בת : משה דדון
תקציב תתכנס ותגדיר יעדים, אנחנו עושים מספר צעדי התייעלות ללא פגיעה בשירות 

חינוך, חלק מהפעילויות: גביית ארנונה, מדידות , ללא פגיעה בכל הנוגע לתחום הלתושב ו
 .בים, התייעלות בתוך הארגוןארנונה משרדים ממשלתיים, אין פגיעה בתשתיות בישו

בנוסף, הגבלה של ק"מ,  החלטנו להטילרכבים צמודים  11 –נושא הרכבים הצמודים יש כ 
מבחינת בשעות עבודתו בלבד. רכבי הפקחים יש מכשיר בדיקה שיודע היכן נמצא הפקח ב

ם אנו מייעלים את המערכת מבחינת כח אדם, אנו עורכינוכחות עבודה אנחנו עולים מדרג, 
בימים אלה קוד אתי של המועצה, יש מדיניות של שקיפות מלאה, המטרה לייצר בקרה 
ושקיפות. אנחנו  רוצים יותר עובדי שטח ופחות עובדי מטה, נתתי הנחיה לגזבר לעצור 
הזמנות שלא הכרחיות לשנה זו,  כל חברי המליאה יוזמנו לוועדת התקציב, יש מקום 

התקציב לתקציב מותנה, אנו צריכים להמשיך בעוצמה לכולם, אנו מפנים אחוזים מתוך  
 ובחוסן אך להיות מאורגנים לקראת הקיצוצים של הממשלה.

 מטה יהודה. –פיקוח חקלאי  6.2
למועצה יש בעיה קשה של פלישה של בדואים לשדות המועצה, המטרה להתקשר בהסכם  : משה דדון

יקוח  על השדות החקלאיים, זאת רכישת שירותים עם גוף מקצועי לצורך ביצוע ייעוץ לפ
 בסיוע רשות הטבע והגנים.

  : לאשר.הוחלט

  23כביש     5.1              
. היתה לי שיחה עם משה 23משרד האוצר הודיע כי הוא מקפיא את המכרז באשר לביצוע כביש  משה דדון:

ק קשה ציבורי ל ראש עיריית בית שמש אנחנו נאבק יחד מול  משרד התחבורה, נצא למאבואבוטב
.  אי אפשר להמשיך כך, לא תיתכן הבניה המסיבית בעיר תוך עצירת סלילת וכו' פוליטי, הפגנות

 הכביש, זה יגרום ליישובים ולתושבי העיר נזקים עצומים.
 

 שאילתא של הישוב גבעת ישעיהו  

ורסל, הם פונים נשאלנו על ידי הישוב גבעת ישעיהו לגבי בדיקת מתקני משחקים ומגרשי כד משה דדון:
למועצה שהבדיקה של מתקני המשחקים לא זולה וכדאי לרכז על מנת לייעל את עבודת 

 ושהמועצה תממן את העלות או את רובה. הועד המקומי

 .ענין עקרוני לכל הישובים זהו  ברק  כץ:

שוב, אנו הנושא הינו סדרי עדיפות בתקציב הועד המקומי, כל ועד ישוב צריך להגדיר מה ח : משה דדון
נותנים מרחב החלטה לועד, כאשר מדובר בבטיחות ראוי שזה בסדר עדיפויות עליון לפני כל 
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נושא,  כגון שכר מזכיר והוצאות אחרות. סגנון המכתב שממנו משתמע שהמועצה צריכה 
 התנהלות הועד המקומי בנושא תקציב וסדרי עדיפות.לממן, מעלה תהיות לגבי 

ו מאשרים תקציב לפעילות. כחברי מליאה אתם מייצגים את זכור לכם חברי מליאה שאנ 
 המועצה באופן כללי ולא את הישוב.

ן המתקנים מעיק על הישוב, אני חושב שבטיחות יעניחובר כותב שירון מזכיר גבעת ישעיהו , 
סדרי לפי המועצה בונה את המתקנים אך הישוב צריך לתחזק. ההחלטות הן שלפני הכל, 

 .העדיפות

מדובר לא רק על מתקני שעשועים, זו מועקה תקציבית לישוב, הכוונה היתה לעשות בדיקות   ברק כץ:
בכל הישובים, מחירי החברות שבודקות הן גבוהות מאוד, ואנו מציעים התייעלות, לעשות 

אולי אם הדבר ייעשה מרוכז  בדיקה מרוכזת להסמיך נציג במועצה ולחסוך עלויות לישובים.
 יפחית עלויות. באמצעות המועצה זה

לא נכנסים לתקציב הועד והחלוקה שלו, ו ועד יש תקציב ואנוהועד צריך לקחת אחריות, ל : משה דדון
בסופו של  המציאות תחייב אותנויחד עם זאת נראה כי כולל תשלומים למזכירי ישובים, 

של סל יות ביישוב על מנת ליצור חלוקה נכונה ונאותה ודבר להשליט סדר וליצור סדרי עדיפ
  תינתן התייחסות עם הצעה לפתרון.והשירותים. כך או כך הפניה תבחן 

עבור את הביקורת  רוך, שבו יש אפשרות שהמועצה תעורכש מנהלה לקת קבלנו מכתב ממח : דוד בוזגלו
 היישובים ומי שחפץ בכך עליו להודיע.

  .הילדים שלנולעיתים זה יכול לחסוך לישובים,  מה שחשוב זה בטיחות  :יהושע  בובי 

 נתונים העובדתיים.מבקש מגבעת ישעיהו שיבצעו את בדיקת ה  משה דדון:

 בנושא זה. דיון גם נכלול  דיוני התקציבלקראת 

  5.3.53אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך         .3
 

 : לאשר.הוחלט       
 
 אישור תוספת לשמות לרחובות בצור הדסה        .2

וב דפנה מהפניה לרחוב הערבה ועד למפגש עם רח' דפנה שבפינתו המשך רח -רח' הזית  
 גן חב"ד. 

 רחוב חדש היוצא מרח' הזית החדש. -רח' תלתן  
 דרך המובילה לחות הרי יהודה משדרות הרי יהודה. –רח' דרך השמורה 

 
 לאשר.: הוחלט

  
   מכהנים כיום: יעיש אישור חבר ועדת הנחות נוסף לחברים הקיימים על מנת ליצור פורום )        .1

 דדון, חוה שפיר, ניסים גדסי(.       
חברים,  2גיש מועמדותם לכהן כחברים בוועדת הנחות, כיום מכהנים מבקש מהחברים לה   : משה דדון

 , לא תמיד כולם יכולים להגיע.2אנו   צריכים   חבר נוסף כדי שיהיה פורום של 
 ההנחות. מבקש להתפטר מחברותו בוועדת : יעיש דדון

נבחרו חברים חדשים: רזיאלה קחו נציגת הישוב צפרירים, ושמעון ראובן נציג הישוב אבן 
 ספיר.

: לאשר החברים החדשים רזיאלה קחו ושמעון ראובן בנוסף לחברים המכהנים חוה הוחלט
 שפיר וניסים גדסי.

 תורן עפ"י חוקהעלאת שכר בכירים פיני  %1אישור תוספת        .1

 לאשר. :הוחלט      

ך לציין גם את משה סויסה, האירוע פיני תורן נמצא בכל מקום בכל אירועי המועצה, צרי   : בובי יהושע
 .אחרון של הבירה היה מדהים, מדברים על כך גם מחוץ למועצהה
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 .אוחנה ערן – משלחות מנהלי בכנס חוץ קשרי מנהל אישור  השתתפות       .6
מתקיים סמינר המיועד לאחראי משלחות מישראל  7.66.61עד  26.61.61בין התאריכים  : משה דדון

משלחות מרשויות שונות מישראל, כמו כן ישתתפו בה קולגות  11וגרמניה, לסמינר יוצאים 
,  BJRשלנו מגרמניה מהערים התאומות, עלות הסמינר מסובסדת במלואה על ידי 

 ה בלבד.מעלות הטיס 11%ההשתתפות שלנו היא 
 כנס מנהלי משלחות.לצאת לאוחנה מנהל קשרי חוץ  מבקש לאשר לערן

 : לאשר.הוחלט
 

 מצ"ב. – 2/3153-5לחודשים  5אישור דו"ח רבעוני        .0
 .לאשר :הוחלט      

 
 אישור פתיחת חשבונות בנק ובעלי זכות חתימה מוסדות חינוך:       .3

ביטול בעלי  ת.ז. שם המזכירה ת.ז. שם המנהל שם ביה"ס
 זכות חתימה

 אביחי דנינו 17713717 ורדה איפרגן 13129629 חיים לוי העזר אבן

 ענת חיון 22113131 נעמי ורקר 11119116 שרה דמסקי האלה

 אתי ברששת 29162611 מעיין גדליה 11162916 רוית גדנקן ממ"ד לביא

 חדש 22131219 קרן אלה 19119621 שישת-ליאת בר "קרוב"

 חזי שגיב 19111911 תי ברששתא 12372117 איה בניטה תיכון "אור"

יסודי מ"מ 
 הצומח

 חדש 22611117 ורד מזרחי 13291111 תמר תג'ר

"עין נקובה עין 
 ראפה"

אבו הייכל  16361131 יוסף גאדה
 נגואה

 עירקי סחר  17133122

 : לאשר.הוחלט

 בישובי המועצה 3155אישור דוחות כספיים לשנת  .9

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

 -עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר

                

 16.5 78 305 383 ברית פיקוח 31/12/2011 נס הרים 1

 0.94 11- 795 784 ברית פיקוח 31/12/2011 עמינדב 2

 0 0 1324 1324 ברית פיקוח 31/12/2011 צובה 3

 13- 16- 128 112 ברית פיקוח 31/12/2011 צפרירים 4

 133- 64 959 1023 ברית פיקוח 31/12/2011 רמת רזיאל 5

  אש"ח , הגרעון המצטבר במגמת ירידה. 11רמת רזיאל סיימו בעודף של 
 

 : לאשר.הוחלט
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 3153אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  .51

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

   מוגש למליאת ספטמבר 7.05 220 יד השמונה 1 

 מוגש למליאת ספטמבר 6.59 494 עין נקובא 2

 מוגש למליאת ספטמבר 9.56 2,088 רמת רחל 3 

             

   .3153יש לציין שבהגשת התקציבים הנ"ל, כל היישובים הגישו את תקציבי 
  

 ץ לענין אישור היטל המיסים והעלאתם במשרד הפניםמרכז המועצות הגיש בג"    :  משה דדון

 : בחודש זה צריך כבר להגיש תקציב לשנה החדשה.אבי פליישמן

                 ישובים שיש להם בעיות, צודק שהתקין להגיש בתחילת  הם  ישובים שלא הגישו       :משה דדון
 .שנה

 .: לאשרהוחלט                        

    

 :3153בר"ים לסגירה לשנת אישור ת .55

  
מספר 
 הערות גרעון תשלומים תקבולים תקציב שם התבר תב"ר

 
 0 810,000 810,000 810,000 מענק תיגבור 3753 1

תבר שבוצע 
 במלואו

 
 0 78,000 78,000 78,000 מענק תיגבור 3812 2

תבר שבוצע 
 במלואו

 
 0 200,000 200,000 200,000 כפר אוריה שיקום כביש 3706 3

תבר שבוצע 
 במלואו

 
 0 204,000 204,000 204,000 כבישים נס הרים 9043 4

תבר שבוצע 
 במלואו

 
 0 30,000 30,000 30,000 ריהוט מועדוןן מושב בקוע 3315 5

תבר שבוצע 
 במלואו

 
 0 200,000 200,000 200,000 כבישים נחשון 9041 6

תבר שבוצע 
 במלואו

 
 0 200,000 200,000 200,000 כבישים בקוע 9037 7

תבר שבוצע 
 במלואו

 
 0 130,000 130,000 130,000 אולם צרעה 3892 8

תבר שבוצע 
 במלואו

   0 1,852,000 1,852,000 1,852,000 סה"כ     

 : לאשר.הוחלט 

 ים:"תבר .61

 בנית חט"ע ביה"ס עין ראפה עין נקובה      61.6   
 תקציב מקור מימון             
 176,040 משרד החינוך             
 176,040 סה"כ             
 בגין תכנון               

              

 : לאשר.הוחלט          
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 1661  פיתוח מבנה דת   61.1
 תקציב מקור מימון             

 190,685 משרד הדתות            
 190,685 בגין תכנון  סה"כ            
          הוחלט: לאשר.  

 
 כיתות 1 -בניית ביה"ס השחר יסודי    61.2   

 
  

 תקציב מקור מימון          
 125,000 משרד החינוך            
 125,000 בגן תכנון סה"כ            
           הוחלט: לאשר.  

 
 מרכז חינוך צור הדסה -סובה לתלמידים .  61.1   

 תקציב ר מימוןמקו            
 2,037,195 משרד התחבורה            
 509,299 קרנות רשות            
 2,546,494 סה"כ            
  

 : לאשר.הוחלט              

 עדכון תב"רים:

 1161בטיחות דרכים  - 2911תב"ר   61.1   
 תקציב לאחר עדכון עדכון תקציב תקציב מקור מימון           

 85,000 54,000 31,000 משרד התחבורה         

 7,711  1  7,711 קרנות רשות                                                      

 62,111 13,500 1 תקציב רגיל         

 106,250 67,500 38,750 סה"כ         

 תוספת חלק ב' לתקציב         
  הוחלט: לאשר.     

 כיתות 61בינוי חדש עין ראפה  - 2912תב"ר   61.1   
 תקציב לאחר עדכון עדכון תקציב תקציב מקור מימון          

 20,309,747 708,007- 21,017,754 משרד החינוך         

 500,000 615,715- 1,115,715 קרנות רשות         

 20,809,747 1,323,722- 22,133,469 סה"כ         

 עדכון התקציב לפי האישור האחרון של מ. הפנים           
   הוחלט: לאשר. 

 

 כיתות 61בינוי חדש עין ראפה  - 2912תב"ר   12.7   
 תקציב לאחר עדכון עדכון תקציב תקציב מקור מימון          

 21,017,754 708,007 20,309,747 משרד החינוך         

 500,000 0 500,000 קרנות רשות         

 21,517,754 708,007 20,809,747 סה"כ         

 עדכון תוספת תקציב משרד החינוך         
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     הוחלט: לאשר.

 

 ביה"ס תיכון צור הדסה - 2371תב"ר    61.3
 תקציב לאחר עדכון עדכון תקציב תקציב מקור מימון            

 0 2,037,195- 2,037,195 משרד התחבורה          

 20,457,582 0 20,457,582 מוסדות ותרומות          

 4,852,086 0 4,852,086 משרד החינוך          

 1,990,701 509,299- 2,500,000 קרנות רשות          

 27,300,369 2,546,494- 29,846,863 סה"כ          

 העברת תקציב משרד התחבורה לתב"ר בנפרד          
 : לאשר.חלטהו 

 
 עדכוני תקציב             .52

 גנים ובתי ספר חדשים תשע"ג-עדכון תקציב חינוך

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 
 גני ילדים

 8,542 261 8,281 שכר -גני ילדים חובה  1812200/110   

 1,840 58 1,782 שכר -גני ילדים ממ. מקום  1812200/210

 223 110 113 דירה גני ילדים שכר 1812200/410

 217 17 200 גני ילדים תחזוקה 1812200/420

 58 2 56 אחזקת ציוד ביטחון ובטיחות 1812200/421

 2 2 0 גני ילדים שיפוצים חד פעמיים 1812200/422

 287 9 278 חשמל -גני ילדים  1812200/431

 140 4 136 מים-גני ילדים  1812200/432

 75 2 73 גנים-טוח תלמידיםבי 1812200/441

 78 2 76 טלפון-גני ילדים  1812200/540

 241 7 234 ח. לימוד-הקצבות  1812200/720

 118 4 114 הקצבות ח.ניקוי 1812200/721

 300 90 210 גנ"י חדשים -הוצאות תפעול  1812200/759

 12,801 401 12,400 גננות עובדי מדינה+שחיקה 1812200/760

 94 4 90 הוצ. שונות-גני ילדים חובה 1812200/780

 956 31 925 השתת. לישובים 1812200/810

 62 2 60 רכישת ציוד יסודי 1812200/930

 78 52 26 רכישת ציוד גנ"י 1812200/931

 200 200 0 רזרבה תקציבית -גני"י  1812200/960

 232 12 220 הסעות מועצה סל תרבות + העשרה 1812800/797

 798 21 777 ישובים-קרן קרב 1812800/811

 221 7 214 פעילות-סל תרבות 1812800/812

 
 27,563 1,298 26,265 סה"כ הוצאות גנ"י

 
 בתי ספר חדשים

 452 418- 870 בתי"ס חדשים -הוצאות תפעול  1813200/759   

 180 10- 190 ממ"ד/מ"מ קרוב-שכר 1813210/110

 36 36 0 ממ"ד/מ"מ קרוב-חשמל 1813210/431

 12 12 0 ממ"ד/מ"מ קרוב-מים 1813210/432

 4 1- 5 ממ"ד/מ"מ קרוב-ביטוח תלמידים 1813210/441

 39 46- 85 ממ"ד/מ"מ קרוב-קבלנים 1813210/750

 16 27- 43 ממ"ד/מ"מ קרוב-הקצבה לתלמידים 1813210/810

 69 46- 115 ממ"ד/מ"מ קרוב-קרן קרב 1813210/811

 18 4 14 ממ"ד נחושה -ה תחזוק 1813211/420

 34 6 28 ממ"ד נחושה -חשמל  1813211/431

 14 3 11 ממ"ד נחושה -מים  1813211/432

 132 32 100 ממ"ד נחושה -קבלנים  1813211/750
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 10 5 5 ממ"ד נחושה -שונות  1813211/780

 21 3 18 ממ"ד נחושה -סל תרבות  1813211/812

 40 40 0 הדסהמ"מ צומח דור -שכר 1813212/110

 8 8 0 מ"מ צומח דור הדסה-תחזוקה 1813212/420

 14 14 0 מ"מ צומח דור הדסה-חשמל 1813212/431

 6 6 0 מ"מ צומח דור הדסה-מים 1813212/432

 4 4 0 מ"מ צומח דור הדסה-ביטוח תלמידים 1813212/441

 40 40 0 מ"מ צומח דור הדסה-קבלנים 1813212/750

 8 8 0 מ"מ צומח דור הדסה-תשונו 1813212/780

 12 12 0 מ"מ צומח דור הדסה-הקצבה לתלמיד 1813212/810

 18 18 0 מ"מ צומח דור הדסה-קרן קרב 1813212/811

 4 4 0 מ"מ צומח דור הדסה-סל תרבות 1813212/812

 3 3 0 מ"מ צומח דור הדסה-הצטיידות 1813212/930

 28 28 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -שכר 1813213/110

 7 7 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -תחזוקה 1813213/420

 13 13 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -חשמל 1813213/431

 5 5 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -מים 1813213/432

 3 3 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -ביטוח תלמידים 1813213/441

 40 40 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -קבלנים 1813213/750

 6 6 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -שונות 1813213/780

 8 8 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -הקצבה לתלמיד 1813213/810

 12 12 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -קרן קרב 1813213/811

 4 4 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -סל תרבות 1813213/812

 3 3 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -הצטיידות 1813213/930

 395 128 267 חט"ב צור הדסה -ע.מנהל שכר  1814000/110

 30 12 18 חט"ב צור הדסה -תחזוקה  1814000/420

 60 28 32 חט"ב צור הדסה -חשמל  1814000/431

 14 7 7 חט"ב צור הדסה -מים  1814000/432

 330 110 220 חט"ב צור הדסה -קבלנים  1814000/750

 80 13 67 חט"ב צור הדסה -הקצבה לתלמיד  1814000/810

 123 20 103 חט"ב צור הדסה -קרן קרב  1814000/811

 38 2 36 חט"ב צור הדסה -סל תרבות  1814000/812

 240 41- 281 חט"ב צור הדסה -שכר מנהל  1814101/110

 534 180 354 חט"ב צור הדסה -שכר ע.הוראה  1814110/110

 
 3,167 298 2,869 סה"כ הוצאות בתי ספר חדשים

 
 30,730 1,596 29,134 צאות גנ"י ובתי ספר חדשיםסה"כ הו

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 
 גני ילדים

 2,940- 1,960 4,900- שכל"מ גני טרום חובה 1312200/410   

 33- 3- 30- חובה-ביטוח תלמידים 1312200/420

 17,405- 3,199- 14,206- ח.הורים-גני ילדים חובה 1312200/920

 25- 2- 23- שכל"מ גני ילדים 1312200/921

 24- 12- 12- שכר דירה -גני ילדים  1312200/923

 104- 26- 78- הצטיידות גנים-השתת' מ.החינוך 1312200/924

 398- 10- 388- קרן קרב 1312800/491

 142- 6- 136- סל תרבות כולל הסעות 1312800/492

 
 21,071- 1,298- 19,773- סה"כ הכנסות גנ"י

 
 בתי ספר חדשים

 3- 2 5- ממ"ד/מ"מ קרוב-ביטוח 1313210/420   

 35- 23 58- קרן קרב ממ"ד/מ"מ קרוב 1313210/491

 151- 16 167- ממ"ד/מ"מ קרוב-שרתים מזכירים  1313210/920

 6- 8 14- ח.לימודממ"ד/מ"מ קרוב 1313210/921

 17- 2- 15- ממ"ד נחושה -סל תרבות  1313211/490

 227- 22- 205- ממ"ד נחושה -שרתים/מזכירים   1313211/920

 12- 1- 11- ממ"ד נחושה -ח.לימוד  1313211/921

 4- 4- 0 מ"מ צומח צור הדסה -ביטוח  1313212/420
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 3- 3- 0 מ"מ צומח צור הדסה -סל תרבות  1313212/490

 8- 8- 0 מ"מ צומח צור הדסה -קרן קרב  1313212/491

 31- 31- 0 מ"מ צומח צור הדסה -שרתים/מזכירים  1313212/920

 4- 4- 0 מ"מ צומח צור הדסה -ח.לימוד  1313212/921

 1- 1- 0 מ"מ צומח צור הדסה -שונות  1313212/922

 3- 3- 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -ביטוח 1313213/420

 3- 3- 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -סל תרבות 1313213/420

 6- 6- 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -קרב קרב 1313213/420

 31- 31- 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -שרתים/מזכירים 1313213/420

 3- 3- 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -ח.לימוד 1313213/420

 1- 1- 0 לביא -ממ"ד צור הדסה -שונות 1313213/420

 13- 5- 8- חט"ב צו הדסה-ביטוח 1314000/420

 33- 6- 27- חט"ב צו הדסה-תסל תרבו 1314000/490

 60- 9- 51- חט"ב צו הדסה-קרן קרב 1314000/491

 475- 182- 293- חט"ב צו הדסה-סל תלמיד 1314000/920

 24- 6- 18- חט"ב צו הדסה-ח.לימוד 1314000/921

 2- 3 5- חט"ב צו הדסה-שונות 1314000/922

 113- 19- 94- תשלום חט"ב בש"ש 1314100/490

 
 1,269- 298- 971- כנסות בתי ספר חדשיםסה"כ ה

 
 22,340- 1,596- 20,744- סה"כ הכנסות גנ"י ובתי ספר חדשים

 
 : לאשר עדכוני התקציבהוחלט

 

 לימודים שנת פתיחת וסקירה דיווח: לדיון עיקרי נושא .61
,   שמעותינמצא במגמת עלייה מתמדת וניכר בו שינוי מהותי ומהחינוך במטה יהודה  –חינוך  :  משה דדון

על מנת  משנים כתובת למטה יהודההחלה תופעה בה בשנתיים האחרונות כי היום גילנו 
יש החלטה שלנו על מנת שלא לגרום לרישום מחוץ למועצה כי , להירשם למוסדות החינוך שלנו

רק תלמידים שהוריהם רשומים במטה יהודה יוכלו להירשם למוסדות החינוך, זאת כמובן 
 משרד החינוך.בהתאם להנחיית 

 בבדיקת עומק אנחנו בין הרשויות המובילות במדינת ישראל. 

אני לא עושה את הדברים לבד, יש לידי אנשי עבודה ועשייה,   הליבה של המועצה זה החינוך, 
יהא לצורך תקציב שמרבית הטים יובמיוחד חברי המליאה שמגבים את תקציב החינוך, שמחל

 דרוג והצמחת החינוך במועצה.ש

ני חושב שאנחנו מייצגים את הצורך האמיתי והמרכזי של מטה יהודה, נפגשנו עם אלפי א
את ילדי  שולח כהורה אני רגוע כאשר אניורים, ההצלחה של מטה יהודה טמונה בחינוך, ה

 למקום בטוח.
מציין את העבודה המסיבית של חברות הבניה, אשר הצליחו לעמוד ביעדים והמשימות  

 מספר בתי ספר וגני ילדים בזמן קצר של שישה חודשים.והשלימו בניה של 
 

 נתוני פתיחת שנת הלימודים תשע"ג: מציגה את  : שרונה בר נס
  1-63תלמידים בגילאי   61,111  
 מש"ח. 611תקציב החינוך עומד על   
 .61%  -לומדים מחוץ לרשות כ 6111  
 גני ילדים  611  
 בתי ספר יסודיים. 61  
 יכון בתי ספר ת 1  
 מסגרות חינוך מיוחד  2  
   בית ספר למחוננים ומצטיינים. 6  

וך וגני הילדים במשך כל החצי שנה האחרונה ומפרט את מציג את הבינוי של מוסדות החינ  נימי יפה:
 פירוט ההשקעות במוסדות החינוך.

פורייה מברך את חברי המליאה ותושבי המועצה בשנה טובה, שנה של המשך עשייה  :משה דדון
 ג שמח.ח, ומשותפת למען ילדי ותושבי המועצה האזורית מטה יהודה

  59:51הישיבה ננעלה בשעה 
 

_____________     _____________  
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     משה דדון      רענן אהרונסון 
 ראש המועצה     מזכיר המועצה


