
  1עמוד   27/9/16פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

175725 
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  נכחו:

 מ"מ ראש המועצה ניב ויזל

 סגן ראש המועצה בני אלירז

 אביעזר רחמים מרדכי 

 ספיר אבן שמעון ראובן

 אדרת זדה יצחק

 אורה נהרי שאול

 אשתאול חדד שמחה

 זית בית שושני יניב

 מאיר בית איציק בן אבו

 נקופה בית אבו דוד

 הראל פליישמן אבי

 השמונה יד דוד בר יוסף

 ישעי ורדי אלון

 אוריה כפר מוטי אליהו

 לוזית דדון אבי

 עלית  מוצא צמח ראובן

 מטע נפתלי דדון

 ציון מסילת משה רגב

 חמישה מעלה יהודאי אריאל

 אילן נוה ארמוזה ירון

  מיכאל נוה ירמיהו דוד

 שלום נוה שביטה איאס

 נחושה מאיר סלם

 הרים נס אליהו צבי

 נקובה עין עימאד עוודאללה

 רפה עין יוסף ברהום

 עמינדב אלעזר כהן

 הדסה צור טיילו תומר

  צלפון פתיחי גיא

 צפרירים קחו רזיאלה

 צרעה שלהב שמחה

 ענבים קרית חנן ורפמן

 רזיאל רמת אמיר אלעמי

 רחל רמת דרומלביץ דוד

 שואבה צחי יצחק ששון

 שורש רם בראל

 תירוש דוד גבאי

 תרום דניאל אברהם

  
  
  

  חסרו:

 ראש המועצה משה דדון

 בר גיורא -

 גבעת ישעיהו -

 עגור -

 בקוע אלוני ישראל

 יערים גבעת גילי עוזרי

 גיזו זביב אביחיל

 גפן כהן דוד

 זכריה יוסי משה

 זנוח כהן חיים

 כסלון ברוך בן שמעון 

 ר"בית מבוא סיידוף  ששון

 מחסיה בנחמו עופר

 נחם ולני שמאי

 נחשון דן נאמן

 נטף מגל מאיר

 צובה שני שמואל

 הדסה צור יעקב ממן

 הדסה צור בלומנפלד זהבית

 מיכה שדות שמעון דדון

 שריגים ליאון (בובי) משה  יהושע

 תעוז אליהו שמואל

  
 משתתפים:

 

 היועצת המשפטית למועצה ורד כהן, עו"ד

 ראש מינהל החינוך ניב בר גיא

 מנהל אגף אסטרטגי פיני תורן

 מבקר המועצה יואל ינון

 גזבר המועצה משה אוחיון

 מזכיר המועצה רענן אהרונסון

 ללא אלימותמנהל עיר  סיון כהן

 גדעון וינר, ציון גבאי, מרב שני 2000נציגי שותפות 

  

  קהל:

 עורך עיתון בקיצור יובל רובין

  

  רשמה פרוטוקול:

 מנהלת לשכת ראש המועצה דורית אוחנה
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      קבלת פנים והרמת כוסית לחג    16:30
  

  התכנסות בחדר הישיבות   17:00
  

  סדר היום:

  הודעות יו"ר. .1

  דיווח ניב בר גיא  –פתיחת שנת הלימודים  1.1

 דיווח. –סמינר ועדים  1.2

 .2017התארגנות לקראת תקציב  1.3

 

 .3/8/16אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  .2

 

  .10/8/16אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  .3

 

  אישור שינוי מורשי חתימה בתי ספר ומוסדות חינוך .4

 

 בהשתתפות 20%בקשה להפחתה של  –נסיעות תלמידים למשלחות פולין עדכון השתתפות המועצה ב .5
  משה אוחיון –המועצה 

  

 יואל ינון  – 2014-2015הצגת דוחות ביקורת מבקר המועצה לשנים  .6

  

אישור שינוי מינוי חברי ועדת ביקורת לישוב בית נקופה: החברים שנהב בן שחר, יהודה וקנין התפטרו,  .7
 במקומם ימונו החברים: גדעון אבנשפנגר ודני סימני , חבר נוסף שמכהן הינו דוד בן אבו.

  

בית תלמידים מ 15  - 19-26/10/16 - אישור יציאה משלחת נוער לנומברכט העיר התאומה בגרמניה מ .8
אנשי הצוות סיגל זוהר מורה בבית הספר המלווה,  2אנשי צוות, יש לאשר השתתפות  2ספר הר טוב + 

 לשניהם (מתוקצב בתקציב).₪)  $5,707 ( 1,494וערן אוחנה מנהל קשרי חוץ ומשלחות, ס"ה עלות 

  

 עו"ד ורד כהן. –עדכון היטל שמירה לבקשת משרד הפנים  .9

  

 תבר"ים. .10

  

 2015ועדים מקומיים לשנת  אישור דוחות כספיים .11

        

  עדכוני תקציב .12

 

   2000שותפות  2017כנית הצגת ת .13
  
  

      קבלת פנים והרמת כוסית לחג    16:30
  
  

מברך את חברי המליאה בשנה טובה ומבורכת, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה,   בני אלירז:
  שנדע יחד שיתוף פעולה כדי לקדם תהליכים בהנהלת המועצה.

  
מודה למלון כרמים על האירוח ומברך את חברי המליאה ותושבי המועצה בשנה טובה, שנה של   ניב ויזל:

  שיתוף פעולה והצלחה לכולם.
  
  

  התכנסות בחדר הישיבות   17:00
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  סדר היום:

  הודעות יו"ר. .1
  

 –מוטי אליהו חבר המליאה החדש  החליף את רוסי סיידוף  -נציג כפר אוריה 
  בהצלחה.

  
המועצה האזורית מטה יהודה משתתפת בצערה של משפחת טל שחר ומשפחת 
פרנקוביץ במותו של החבר מיקי. מיקי היה חבר יקר שותף פעיל בהחלטות 
ובניהול המועצה, חבר בועדות תקציב, תרבות ונוער יו"ר ועדה חקלאית, מיקי 

דה, תרם רבות מזמנו החופשי לקידום פרוייקטים ומפעלים חשובים במטה יהו
 תמיד היה זמין לכל משימה. יהי זכרו ברוך. 

  
  קאי ביכולתו יכנו באותו חדר, היה מתמטשתבסמינר הכרתי את מיקי מאז שנבחרנו למליאה, ה  : אלעמיאמיר 

מסילת , שיקום מחצבה בגנים אקולוגיים ,אהב את הסביבה ורצה לטפח את הקיימות בסביבה
שליח ציבור , כתב ספר שירים ציב היה מאוד קפדן, דו', היינו יחד חברים בוועדת התקציון וכ

  .ממנו לאחרונה, היה איש מעשה ורוח, חבר יקר וכולנו כואבים את הפרידהמקסים 
  

מהותה חלטה הה, 922 החלטת ממשלהבהתאם להסכם פיתוח של משרד השיכון מעדכן, נחתם    ניב ויזל:
שנו עם משרד השיכון וזו מהפכה של חרת על המגזר הערבי במדינת ישראל , נפגאהסתכלות 

ים, נציג עלויות במליאה ד אחרי החגים לפרוייקטים בכפרים הערביימיממש. המועצה תכנס 
  הבאה.

  

 פתיחת שנת הלימודים  1.1

 מציין את כניסתו של ניב בר גיא למערך החינוך נכנס ברגל ימין, ונאחל לו בהצלחה.  בני אלירז:

  
 עיקרי הדברים שלי במליאה. להל"ן  ניב בר גיא:

 פתיחת שנת לימודים מוצלחת בכל מוסדות החינוך. .1

  

תלמידים שלומדים מחוץ  3800תלמידים שלומדים ברשות,  8500תלמידי גנים,  3000 -כ .2
 לרשות. 

  

בחודש הראשון ובחגים משלימים פערים הן בתחומי שיפוצי קיץ ובינוי והן בטיפול בבעיות  .3
 אחרונות בהסעות. 

  

 טוב, אבן העזר) וסגן חדש (אור צור הדסה) .-מנהלים חדשים (הר 2שדירת ניהול איכותית.  .4

  

בשיתוף פעולה עם  –פורום המנהלים יעבוד השנה על חדשנות חינוכית ולמידה רשתית  .5
 יעקוב הכט ועם ערי חינוך.

  

 תכניות מצוינות בולטות בתחום מדע וטכנולוגיה, סייבר קיימות וטיפוח מדעים. .6

  

ש על חינוך ערכי , סובלנות, תכניות בתחום "חיים משותפים", שיתופי פעולה בין מגזר דג .7
 דתי חילוני וערבי.

  

 לבתי הספר ברשות. –מחוץ לרשות   החזרת חלק מהתלמידים הלומדים  –אתגר  .8

  

דיון מעמיק בשיתוף עם משרד החינוך לגבי מיפוי עתידי בחינוך הממלכתי בחטיבה  .9
 ובתיכון.

  

ה של שני בתי ספר ברשות שכרגע פועלים ללא הכרה. (יחיאל וסטברי), רצון להסדר .10
 בשיתוף ובתיאום משרד החינוך.

 
ברכת הצלחה לכל הנושאים בשליחות מעגלי התמיכה במערכת החינוך , שנה טובה, מימוש עצמי 

  וכל טוב.
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 דיווח. –סמינר ועדים  1.2

הסמינר היה בנושא התכנון האסטרטגי למטה יהודה, התקיים בתחילת החודש במלון   ניב ויזל:
תה מגוונת ומעשירה, אני מודה לחברים שהשתתפו, יאיש, התוכנית הי 230 -הגושרים, נכחו כ

 נקיים סמינר נוסף לקראת חודש מאי. קבלנו תגובות טובות על הסמינר.

  
חות ראשי האגפים בישיבות המליאה, רוב מנהלי האגפים נכחו אני רואה חשיבות רבה של נוכ  : אבי פליישמן

  בסמינר וחשובה התקשורת עם המנהלים. 
  

  אנחנו נדאג לזמנם.  :ניב ויזל
  

 .2017התארגנות לקראת תקציב  1.3

אי המליאה בנובמבר שנה שעברה, והוגש למשרד הפנים, בחודש מאושר על ידי  2016תקציב   :משה אוחיון
משרד הפנים הודיע לנו בחודש ספטמבר שנעדכן את  רד הפנים.בד"כ מאושר על ידי מש

התקציב על פי המציאות הקיימת ונגיש אותו בשנית, אנחנו צריכים לעדכן אותו נכון ומותאם 
אשר ראשון יש לנו פגישה במשרד הפנים במסגרתה אנו מתכוונים ללהוצאות של היום, ביום 

 את התקציב.

  
מנהלי אגפים העבירו אלינו ברובם את העדכונים של  – 2017לקראת הדיונים לתקציב שנת 

מאחר וחסרים  , זאתשכרמחלקת חינוך ושל אגף , חסר לנו תקציב 2017התקציב והדרישות ל 
נתונים מהחינוך למורים חדשים וסייעות חדשות שהתקבלו וכן כיתות חדשות שנפתחו 

  בתחילת השנה. 
התקציביים אנחנו שומרים על משמעת, למעט החריגות בנושא הסעות ובהעסקת בכל הסעיפים 

  המורים.
  

, נקבע מועדים לדיונים, נוציא זימון לחברי 2017עד סוף נובמבר נצטרך לאשר את תקציב   :ניב ויזל
  המליאה בהתאם.

  
חריגות אנחנו שומרים על משמעת ברוב התקציב למעט נושא ההסעות שלעיתים יש בו   משה אוחיון:

נכנס לתוך מסגרת  ותק, תואר, שעות, מגמות וכו'. והעסקת המורים שהשכר שלהם משתנה לפי
 20 -תקציבית קשוחה, גייסנו אנשי מקצוע זה תהליך שלוקח זמן, הוצאנו מכתבי פיטורים ל

מורים בחודש מאי, ננסה לצמצם ולהכניס את נושא העסקת מורים וסייעות למסגרת על מנת 
  ה מאוזנת. שנסיים בצור

  
נו משה דדון, מען חבראני מרגיש שאנחנו לא עושים מספיק לאך , אומנם פתחנו בהרמת כוסית  : ירמי דוד

במליאה הקודמת דברנו על כך שנבדוק אפשרות לתמיכה שיקבל את שכרו, היכן עומדים 
  .?הדברים בנושא שכרו של משה דדון

  
במה  מבקש להביןאני דנו רענן אהרונסון, בנוסף קבלתי אתמול מכתב מאוד לא מפרגן לגבי ידי

  ? מדובר
  

  אני אתייחס לשני הסעיפים בסוף הישיבה.  : ניב ויזל
  

  .3/8/16אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  .2
  : לאשר.הוחלט

  

 .10/8/16אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  .3

  להצביע בעד.מודיע שלא ראה את הפרוטוקול לכן לא יכול     : עימאד
  : לאשר את הפרוטוקול.הוחלט

  

 אישור שינוי מורשי חתימה בתי ספר ומוסדות חינוך: .4

 4213370בחשבון רשות מס'  032277675: הוספת מאיה אליהו  ת"ז ביה"ס על יסודי הר טוב   4.1
 בית שמש 916בנק לאומי סניף  3700364בית שמש.  בחשבון הורים מס'  916בנק לאומי סניף 

  : לאשר.הוחלט
  

מנהל בית  0677796310: אישור זכות חתימה לרב אריה אדרי ת"ז בית ספר אבן העזר יסודי  4.2
  .28992303הספר  ולבטל חתימת אילן זזון ת"ז 

  בית שמש 167בנק דיסקונט סניף   50966בחשבון הורים מס'     
  בית שמש 916בנק לאומי סניף  48105/45בחשבון רשות  מס'     

  : לאשר.הוחלט
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  20%בקשה להפחתה של  –עדכון השתתפות המועצה בנסיעות תלמידים למשלחות פולין  .5

  משה אוחיון –בהשתתפות המועצה 
  ש"ח  4,300  -ל₪  5,300 - העלות הממוצעת לתלמיד של נסיעה במשלחת לפולין ירדה בממוצע מ  : משה אוחיון

מועצה הלומד בבתי למשתתף תושב ₪  1,500, המועצה אישרה בעבר השתתפות של למשתתף
  למשתתף תושב מועצה הלומד בבתי ספר מחוץ למועצה .₪  500ספר במועצה. 

של  בהשתתפות המועצה בהתאם לירידת המחירים 20%הבקשה מהמליאה לאשר הפחתה של 
  הנסיעות.

  
מאחר ומעלים את הנושא אני רוצה להתייחס בשני היבטים, מבקש לתקן את העיוות   : דוד דרומלביץ

די מטה יהודה שלומדים מחוץ למועצה, יהא הסכום אשר יהא שיהיה שווה לכל לרי, ליההיסטו
ילדי רמת רחל אז זה חל על כולם. הילדים, ואם יש חשיבות לצאת לפולין כחלק מתהליך ערכי, 

לומדים בירושלים, שנים נסענו לברנר, אנחנו מוקפים בירושלים, ובעצמם זו הפלייה שקיימת 
לא רק המסע, אלא יש הכנה  , ההוצאות הםבוע שהסכום יהיה אחידאני מבקש לק שנים.

הצטיידות בציוד יקר, אני מבקש מכל העוסקים בחינוך במועצה לשקול מחדש, לנסיעה, 
ולהחזיר לדיון מקצועי במועצה, ולהעלות את השיקולים שאני העליתי פה, ולהביא למליאה 

  נוספת.
  

, זה מיותר לבקש להוריד את הסכום, הסכום הוא הרבה יותר ליןחות לפוהמשלנושא מכיר את    נפתלי דדון:
גבוה, זו משלחת אמיתית ערכית עם ערכים לילדים שלנו, שרואים את פאר היצירה והקהילות, 

  , מציע להוריד מסדר היום. כך ייטב הסכומים לפולין הם גבוהים, כלל שנוסיף ונסייע להורים
  

  אפשר לבקש להוריד מחירים?במועצה שהאם יש עזרה   : אבי פליישמן
  

  יש ילדים שנוסעים למשלחות שבאמת זקוקים לעזרה הכספית כגון פרוייקט היל"ה.  : שמחה חדד
  

לועדת  וך הוריד את העלויות, אפשר להגיש בקשות לסיועיש לזה היבט כלכלי, משרד החינ  : ניב ויזל
שלכם, נביא לדיון חוזר  מבקש מחברי המליאה תהיו הוגנים, אני מקבל את ההערותחריגים. 

  לאחר בדיקה.
  

  עדה הבודקת.ו:  מבקש להיות חבר בודוד דרומלביץ
  

  יורד מסדר היום, לאחר בדיקה  יובא לדיון חוזר במליאה. הוחלט:
  

  יואל ינון  – 2015-2014הצגת דוחות ביקורת מבקר המועצה לשנים  .6
  תהליך אישור צו מסים מס ועדי מקומי (התייחסות כוללת לכלל הוועדים)   :  יואל ינון

מומלץ כי, התקציב בנושא ארנונה ומסי ועד יועבר למח' הגבייה לביצוע בדיקה של  תעריפי 
הארנונה ומסי הוועד לגבי כל סוגי הנכסים. ולבדיקה של  מתן ההנחות אותן רשאי הוועד לתת 

ל  גודל הנכסים בישובים והאם ניתנו הנחות בניגוד לחוק. בהתאם לחוק ההסדרים. בדיקה ש
רק לאחר בדיקה ואישור בכתב של מח' הגבייה תקציב הוועדים  בנושא זה, יובא לאישור 

  המליאה.
  

  גבעת יערים הרחבת ביתן הדואר
העבודות לא תוקצבו בתקציב הוועד.  עבודות.החלטה עקרונית של הוועד לביצוע  לא נמצאה

 יתר בנייה.ולא הוצא ה

לא נחתם הסכם עם הקבלן הזוכה כנדרש בחוק. עוד עלה כי התנהלותו הכספית של  הקבלן 
  תה בניגוד לחוק. עלה חשד לניגוד עניינים באופן קבלתו לביצוע העבודה.  יהזוכה הי

  
החובות לוועד אינם מוצמדים מה  הצמדת חובות עבור ארנונה, מיסי וועד, אגרת שמירה וביוב

  מצב בו לתושבים אין אינטרס להעביר את התשלום חובותיהם לוועד המקומי במועד. שיוצר
  

  אגרת שמירה
חשבון  הפחתת תעריף השמירה ללא אישור מועצה. הקטנת  שעות השמירה בניגוד לחוק עזר.

השמירה אינו פעיל ולכן לא ניתן לדעת כמה כספים נגבו עבור אגרת שמירה וכמה חובות של 
לא מתבצעת בתוכנת המחשב של הוועד הפרדה בין גביית המסים  נים קודמות.תושבים בגין ש

 השונים.

  
  צור הדסה ניתוח דוחות כספיים

 .לא חל שינוי מהותי גידול בהוצאות הוועד אף כי בהכנסותיו קיים

  בתקציב הוועד ללא חשבונות משק סגור קיים גרעון.
  תקציבי.בתקציב החשבונות המנוהלים כמשק סגור קיים עודף 
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דבר המעיד על  -היחס בין ההכנסות להוצאות של תקציב המים והביוב קטן באופן משמעותי
  פחת מים ביחס לשנים קודמות וגידול בהוצאות הביוב של הישוב.

  
הכספים שנגבו עבור קרן ביוב ומים לא הועברו לחשבון נפרד והוועד   - קרן שיקום מים ביוב

  התקציב השוטף של המים והביוב. השתמש בכספים הללו לצורך הוצאות
  

    -ומענק ישוב גדול סל שירותים
המועצה העבירה לוועד צור הדסה בשנים  לצורך קביעת סל השירותים לא מעודכנים. הנתונים

יותר מהסכומים שהתקבלו ממשרד הפנים עבור ₪  מיליון 2.5 -סכומים ע"ס של כ -2013-2015
  ישוב גדול.

  
  וכזתהכנסות מארנונה גבייה מר

בסמוך למועד הגבייה ומתנה את העברת הכספים  הוועד לא מעביר למועצה את כספי הארנונה
  .כנגד קיזוז חובות של המועצה

  
ה לישובים, האם זה מנוצל לתרבות, לחינוך, עדים נכנסים חזרומי בודק האם הכספים של הו  : עימאד

   וכדו'?
  

יש ועדת ביקורת לישובים, יש מח' ועדים במועצה שעובדת בתאום עם ועדי הישובים, ויואל   : ניב ויזל
  רואה הוצאות מול הכנסות. ובודק את הניהול. 

  : לאשר.הוחלט
  

אישור שינוי מינוי חברי ועדת ביקורת לישוב בית נקופה: החברים שנהב בן שחר, יהודה  .7
 אבנשפנגר ודני סימני , חבר נוסף שמכהן הינווקנין התפטרו, במקומם ימונו החברים: גדעון 

 דוד בן אבו.

  : לאשר.הוחלט

 

  15  - 19-26/10/16 -אישור יציאה משלחת נוער לנומברכט העיר התאומה בגרמניה מ .8

אנשי הצוות סיגל זוהר  2אנשי צוות, יש לאשר השתתפות  2תלמידים מבית ספר הר טוב + 
 $5,707 ( 1,494מורה בבית הספר המלווה, וערן אוחנה מנהל קשרי חוץ ומשלחות, ס"ה עלות 

 לשניהם (מתוקצב בתקציב).₪) 

  : לאשר.הוחלט
  

 עו"ד ורד כהן. –עדכון היטל שמירה לבקשת משרד הפנים  .9

בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים בעניין היטל שמירה, מגביל משרד הפנים את הגבייה לפי   :  כהןרד ו
, וכי לאחר 31.12.17חוק העזר החדש על פי התעריפים שאושרו על ידי משרד הפנים עד ליום 

המליאה מועד זה המשך הגבייה לפי אותם תעריפים טעון אישור מליאה ומשרד הפנים. לכן 
  זאת. מתבקשת לאשר

  לאשר. הוחלט:
  

 :תבר"ים .10

 עין ראפה תכנית איחוד וחלוקה 10.1

   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 550,000 משרד הבינוי והשיכון

  

 

 550,000 סה"כ

  

 

  : לאשר.הוחלט

 
 אחיות 7כביש - מוצא עילית 10.2   

   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 3,600,000 קרנות הרשות / מילוות מבנקים

  

 

 3,600,000 סה"כ

  

 

 : לאשר.הוחלט
  מה עושים עם כספי היטל ההשבחה.  יוסי בר דוד:   

 לשימוש בכספים. נוסף נכנס לקופת המועצה, במקרה של מוצא היה הסכם   :ניב ויזל
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10.3 

נגישות  -גן מבוא ביתר
 אקוסטית/חושית

   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 30,000 משרד החינוך

  

 

 30,000 סה"כ

  

 

  
  : לאשר.הוחלט

 

 ישובים 10.4   

   

 

 תקציב מקור מימון

  

 

 2,000,000 קרנות הרשות

  

 

 2,000,000 סה"כ

  

 

  
  : לאשר.הוחלט

 

   

 

 עדכון תברי"ם

 צור הדסה מועדון נוער - 3816תב"ר  10.5   

   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 2,211,597 238,403- 2,450,000 מפעל הפיס

 

 3,143,439 משרד הפנים

 

3,143,439 

 

 886,404 530,674 355,730 קרנות הרשות

 

 6,241,440 292,271 5,949,169 סה"כ

 

  
  : לאשר.הוחלט

 
 הקמת מעון יום נחושה - 4035תב"ר  10.6   

   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 299,560 הפיסמפעל 

 

299,560 

 

 2,700,000 משרד התעשיה והמסחר 

 

2,700,000 

 

 403,000 103,000 300,000 קרנות הרשות

 

 3,402,560 103,000 3,299,560 סה"כ

 

  
  : לאשר.הוחלט

 

   

10.7 

על יסודי עין  - 3985תב"ר 
 נקובה/ראפה

   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 19,540,227 325,674 19,214,553 בינוי- מפעל הפיס

 

 221,458 325,674- 547,132 מפעל הפיס הצטיידות

 

 19,761,685 0 19,761,685  סה"כ
                
  : לאשר.הוחלט            

 
  הצטיידות תקשוב לבתי הספר -4225תב"ר     10.8

  

 

 מעודכןתקציב  עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 460,000 138,000 322,000 משרד החינוך

 

 0 138,000- 138,000 קרנות הרשות

 

 460,000 0 460,000 סה"כ

 

  
  : לאשר.הוחלט
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 :2015אישור דוחות כספיים ועדים מקומיים לשנת  .11

        

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

 - עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת

  עודף/
 - גרעון

 מצטבר

 47 213 358 571 רוא"ח - ערן כהן 31.12.2015 אביעזר 1

 70 13 448 461 גלית חכם 31.12.2015 אדרת 2

 1342 474 2656 3130 עידו איסק רו"ח  31.12.2015 בית זית 3

 121 108 864 972 א. בצלאל ושות' 31.12.2015 זכריה 4

5 
קרית 
 0 0 1647 1647 ושות'  הרשקו פרקש 31.12.2015 ענבים

6 
רמת 

 0 42- 1377 1335 נפתלי שלו רוא"ח  31.12.2015 רזיאל

 37 1- 255 254 ערן גולני רוא"ח  31.12.2015  תירוש 7
 

  : לאשר.הוחלט    
 

  עדכוני תקציב .12    

 2016עדכון תקציב מרכיבי בטחון 

 הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 436- 88- 348- השתתפותמ. הבטחון- מרכיבי בטחון  1221000/990

 

 436- 88- 348- סה"כ הכנסות

 הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 28 10 18 אחזקת גדרות 1721000420

 0 0 0 כבישי אספלט 1721000421

 34 1- 35 ריסוס דרכי בטחון 1721000422

 66 30 36 תאורה אחזקת 1721000423

 193 34 159 צריכת תאורה 1721000424

 39 11 28 שער חשמלי 1721000425

 0 0 0 ביתן שמירה 1721000426

 16 9 7 מחסני נשק 1721000427

 46 20 26 כביש כורכר 1721000428

 0 0 0 קשר 1721000540

 14 25- 39 אחזקת גדרות אלקטרוניות 1721000780

 

 436 88 348 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב הצטיידות יד חריף     

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 49 3- 52 חשמל יד חריף 1825000/431

 23 17- 40 אחזקת מבנה יד חריף  1825000/420

 50 20 30 רכישת ציוד יסודי יד חריף 1825000/930

 

 122 0 122 סה"כ הוצאות

 הזנה חינוך מיוחד- חינוךעדכון תקציב      

 הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 66- 36- 30- הזנה חינוך מיוחד- חינוך מיוחד הכנסות 1313300/923

 

 66- 36- 30- סה"כ הכנסות
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  הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 60 60 0 חינוך מיוחד הזנה  1813300/782

 37 24- 61 חינוך מיוחד שונות 1813300/780

 

 97 36 61 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב מותנים     

 הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 0 6,445 6,445- הכנסות מותנות 1111000/108

 

 0 6,445 6,445- סה"כ הכנסות

 הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 0 6,445- 6,445 הוצאות מותנות 1995000/966

 

 0 6,445- 6,445 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב ניקיון מוסדות חינוך     

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 298 6 292 קבלנים נקיון בי"ס הדסים 1813209/750

 237 0 237 קבלנים נקיון בי"ס קרוב 1813210/750

 597 18 579 קבלנים נקיון בי"ס תיכון אור 1815310/750

 200 37- 237 קבלנים נקיון בי"ס לביא 1813213/750

 250 13 237 קבלנים נקיון בי"ס צורים 1813212/750

 

 1582 0 1582 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב ספורט     

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 220- 25- 195- הכנסות מהשתתפות הורים ספורט 1329300/410

 

 220- 25- 195- סה"כ הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף     

 540 45 495 שכר מדריכים ספורט 1829300/110

 80 20- 100 בתי ספר לכדורגל 1829310/750

 

 620 25 595 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב פיתוח     

         הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף מס' סעיף

 8,200- 6,000- 2,200- הלוואת פיתוח- העברה מקרן פיתוח 1130000/590

 8,200- 6,000- 2,200-  סה"כ הכנסות  
  

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף מס' סעיף

 26,027 1,930 24,097 ח.רגיל הסעות תלמידים  1817800/750

 14,453 1,070 13,383 ח.מיוחד הסעות קבלנים 1817810/750

 12,838 700 12,138 שכר-גני ילדים חובה 1812200/110

 8,572 700 7,872 שכר ע.הוראה הר טוב 1815220/110

 4,562 1,600 2,962 שכר עובדי הוראה אור 1815320/110

 66,452 6,000 60,452 סה"כ הוצאות  
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  עדכוני התקציב. : לאשרהוחלט

  תקציב רווחהעדכון 

 הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 24- 21- 3- שרותים לניצול שואה 1344407/930

 

 24- 21- 3- סה"כ הכנסות

 בהוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 24 21 3  שרותים לניצול שואה 1844407/841

 28 34- 62 צוותי חירום 1842204/780

 118 34 84 פעולות רווחה 1841006/751

 

 146 21 146 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב רכבים

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף מס' סעיף

 37 37 0 מנהלת מחלקת פרט- ליסינג 1811000/532

 12 12 0 מנהלת מחלקת פרט- דלק+שונות 1811000/533

 39 39 0 מנהל עיר ללא אלימות - ליסינג 1613200/530

 15 15 0 מנהל עיר ללא אלימות - דלק ושונות 1613200/531

 41 41 0 מנהלת במלקה ברווחה- ליסינג 1841000/530

 15 15 0 מנהלת במלקה ברווחה- דלק ושונות 1841000/531

 32 32 0 פקח בניה- ליסינג 1733001/533

 15 15 0 פקח בניה- דלק ושונות 1733001/534

 0 60- 60 להקות אתניות 1826000/750

 0 48- 48 מאגרי מידע 1613000/755

 70 49- 119 יועץ תקשורת- עבודות קבלניות 1613000/758

 22 10- 32 ליסינג- א.רכב מינהלן 1939000/533

 6 9- 15 דלק ושונות- א.רכב מינהלן 1939000/534

 31 31 0 ליסינג- א.רכב סגן ראש המועצה 1618000/532

 19 19 0 דלק ושונות- א.רכב סגן ראש המועצה 1618000/533

 26 17- 43 ליסינג- א.רכב סגן ראש המועצה 1711100/532

 25 45- 70 דלק ושונות- א.רכב סגן ראש המועצה 1711100/533

 62 62 0 26-221-39אוטובוס  1941035/730

 62 62 0  26-222-39אוטובוס  1941036/730

 200 50- 250 אוטובוס44-975-15 1941001/730

 210 50- 260 אוטובוס74-334-15 1941002/730

 225 60- 285 אוטובוס74-636-15 1941003/730

 20 20 0 ליסינג-א.רכב מנהל מינהל חינוך חדש 1811000/530

 8 8 0 דלק ושונות-א.רכב מנהל מינהל חינוך חדש 1811000/531

 31 10- 41 ליסינג- חינוך א.רכב מנהל מינהל 1811000/538

 1,223 0 1,223 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב שכר נוער

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף מס' סעיף

 476 70- 546 משכורות קידום נוער 1828100/110

 670 70 600 משכורות נוער 1828300/110

 1,146 0 1,146 סה"כ הוצאות  
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  מנהל השותפות מסיים תפקידו מחליפה אותו מרב שני. גדעון מתקדם בתפקידו.  –גדעון וינר    ניב ויזל:

 יו"ר השותפות מסיים תפקידו מחליף אותו ציון גבאי מצור הדסה. –רוקו סופר 

  
נכיר את החברים החדשים ונאחל להם  ,השותפות מציגה את הפעילות השנתית של השותפות

  בהצלחה.
  

יקטים הפעילות המשותפת עם הקהילות, בני הנוער, ציג את הפעילות של השותפות, הפרומ  :גדעון וינר
  .המורים בבתי הספר, מפגשי נוער יהודים וערבים

להיות התשתית המובילה, המעצימה והמפתחת  –ייעוד רשת השותפות של הסוכנות היהודית 
  קהילות מאות אלפי משתתפים. 450שותפויות,  46לכידות בין הקהילות בעם היהודי. יש את ה

  תחומי פעילות בשותפות:

משלחת דו קיום בספורט, משלחת נוער רוכבי  –קשרי גומלין עם קהילות דרום אפריקה 
  אופניים, משלחת זהות לפולין.

  , מנהיגות קהילתית מקב"ים, מנהיגות נשים.מנהיגות נוער עמיתי דליר –פיתוח מנהיגות 

  הדסים, צורים, הר טוב יסודי, הר טוב תיכון, עין הרים. –גשר חי בין בתי הספר 

  בינוי קהילה.

משתתפי תכניות ומשלחות, רשת פעילים  100 -חוויה משמעותית מדי שנה למעלה מ –הישגים 
  זמות חברתיות וקהילתיות.וקשרים בקהילה, ברשויות, וברשת השותפויות, מעבדה ליו

אני נכחתי במשלחת של המבוגרים שיצאה בתחילת החודש, ייצגתי את המועצה.  השותפות זה   : אבי פלישמן
  וייקטים שיקדמו את הישובים שלנו.משאב קהילתי אדיר, תעבירו לישובים, יש המון פר

  חרי הפרסומים של השותפות.אנחנו תומכים ביצירת רשתות של פעילים בקהילה, תעקבו א   גדעון וינר:

  .לס'שנים ניהלתי את השותפות של תל אביב עם לוס אנג 5עובדת בסוכנות   מרב שני:

  בהצלחה לכולם.מאחל    ניב ויזל:

אנחנו ניסינו במס' מכתבים וגם בשיחות שלי, קבלנו  :בנושא הבקשה לשכרו של משה דדון  
תשובה חד משמעית שלילית ממשרד הפנים, הגשנו בקשה בצורה מסודרת ומשפטית, יחד עם 
סיכום המליאה, בנושא עזרה של כל אחד מאתנו, מי שיכול שיעשה ברמה הפרטית. אני מברך 

  על כך. יש הבדל בין מועצה שהוא גוף שליח של משרד הפנים.

בתקופה האחרונה אנחנו מקבלים : בנושא המכתב האנונימי שהגיע בנושא מזכיר המועצה
  .רענן אנחנו בודקים ומטפלים בהתאםמכתבים אנונימיים השאלה מה עושים, במקרה של 

, לא צריך להרים ידיים, אולי להחתים עצומה ולנסות להחליט אחרת, אולי בקשר למשה דדון  :דוד אבו
לערער ולנסות עוד צעד, הוא לא הורשע זה לא דבר פשוט זה לא דבר של מה בכך, אסור להרים 

באופן דחוף, הן באופן הפרטי והן בציבורי, צריך לפתור מול משרד הפנים,  ידיים, צריך לפעול 
  יום.לא צריך לעבור על סדר ה

לגבי המכתב בנושא רענן, זה מכתב שהופץ מן הדין ומן הצדק , צריך האדם להשעות את עצמו , 
  עד לקבלת תשובה.

לפי שיטתך אף אחד לא יכול לעבוד במועצה כל יום אני מקבל מכתבים אנונימיים, אני לא   : ניב ויזל
  פותח את הנושא ובזאת אני מסיים את הישיבה. שנה טובה.

, אנחנו רוצים , להבא נעלה את הנושאים בסעיפים הראשוניםזה לא מכובד מה שאתה עושה  :יניב שושני
  לדבר על הדברים.

  
    ____________          ______________    

  ניב ויזל            רענן אהרונסון
  מ"מ ראש המועצה            מזכיר המועצה


