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Beer Tuvia Regional Council
 טוביה באר האזורית המועצה 

אביגדור 

אורות 

אינפורמציה -1סעיף אחוה 
נציג ימו בנצי בהזמנת המליאה ישיבת את פתח המועצה 	ראש שור דרור  •אמונים 
חנוכה. ברות ולהדליק לברך הדתית הוועדה ויו"ר המליאה טוביה באר 
מועמדים אבו כי העובדה ציון תוך מחוזי חינוך בפרס המועצה זכיית על דיווח  •עזרא בית 

ארצי. חינוך לפרס גם בצוון 

.במועצהבחינוך העוסקים כל את ברך זו בהזדמנות  גבעתי 

המועצה כי העובדה ציון תוך בירושלים, השבוע החקלאים הפגנת על דיווח 	 •חבצ 
לשמירתהנדרש ובכל באירועים החקלאיים לארגונים ומסייעת משתתפת 

חצור קיבו'> 

במדינה. החקלאות של מעמדה 
ינון 

• 

• 
0 

0 

הראשי הרב גם נכח שבו עוזיהו שדה במושב המקווה חנוכת טקס על דיווח 
אחים כפר 

לישראל. 
רג בוורכפר 

כנות 

מרים מחנה 

כי: ציין עוקפים כבישים בנושא 

לתבועה בפתח 	בצוון עוקף כביש 

המים קו הנחת את תסיים מקורות שחב' לאחר יפתח עזריקם עוקף כביש 
במטח נווה 

נים בניר 

ר זע

ריקם זע

גות וער

ו היוזעשדה 

ם ישתול

תימורים 

חיאל י יתלמ

ה טוביבאר  .א.ת

כנות  .ת.א

ום ל העד ת .א

ם ארפארק א.ת. 

לכבישים. וההתחברות 

התכנון. ע'יפ מתקדמת והעבודה בביצוע מועצתי ופנאי ספורט מרכז  •

פרוטוקולים אישור -2סעיף 
לאישור: הובאו המליאה בפני 

 24.11.16מיום  32מספר מועצה מליאת פרוטוקול  •
 2.11.16מיום  1מספרחקלאית 	ועדה פרוטוקול  •
 1.3.16מיום  1מספר הנחות 	ועדת פרוטוקול  •
 13.6.16מיום  2מספר הנחות ועדת פרוטוקול  •
 11.7.16מיום  3מספר הנחות ועדת פרוטוקול  •
 12.9.16מיום  4מספר הנחות 	ועדת פרוטוקול  •
 7.11.16מיום  5מספר הנחות ועדת פרוטוקול  •
 19.12.16מיום  7מספר תמיכות ועדת פרוטוקול  •

החלטה 

לאשרם. אחד פה החליטה דלעיל, בפרוטוקולים הדיון ובתום הדיווח בתום המליאה 
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 Beer Tuvia Regional Councilטוביה באר האזורית המועצה 

אביגודר 
 2017התקציב לשנת התקציב סעיפי ואישור דיון -3סעיפ 

אורות 
התשע"ד  )135(העיריות פקודת לתיקון לחוק בהתאם  ,המועצהגזבר צור צופי 

בהתחשב ביצוע, בר הוא כי וכן מאוזן המוצע התקציב כי הצהירה  ,2014אחוה 
כספים. שנת לאותה שקדמו בשנים ה, צהמועובהכנסות בו הכלולות בהכנסות אמונים 
המשוער הביצוע ואת  2017התקציב לשנת התקציב סעיפי את הציגה הגזברית טוביה באר 

:כדלקמן 2016התקציב לשנת  עזרא בית 

בצוון 

יב תקצהצעת משוער ע וביצגבעתי 

 2016תקציב
חבצ 

2017 2016 

 nפיש"5א nפיש''5א nש"פי 5א

חצור ץ וקיב

ם ימותשל nרכ
ן ינו

משכורות אחים כפר 

ת ומלון פרעורג וורבכפר 

כנות 
לות ופע

מרים מחנה 

מבטח נווה 

בנים ר ינ

תקבולים רכוז עזר 

עזריקם 

78,776 76,697 75,484 

4,551 5,277 5,337 

187,677 171,319 183,549 

271,004 253,293 264,370 


 S14(1,382 144,817,140)נrנה ונארנ
ערוגות 

החינוך משדר 
זיהו ו עשדה 

ההרווחמשדר  ם י שתול

אחריםלה ממשמשרדי  ם י תימור

הואח מכללת 
יחיאל תלמי 

טוביה באר א.ת. 
עצמיות יתר 

ת ו כנא.ת. 

63,822 6(1,143 57,958 

11,187 9,962 11,)890 

4,8()4 4,4)[3 4,6811 

4,171) 6,445 6,1)42 

23,563 22,9f)1 21,927 

-

3,373 3,339 2,734וב יבאות והללכיסוי  פיתוחרן ק הלום עד א.ת. 

 0()(7,1 ()()(7,1 9,684ראם פארק א.ת. 

111,658 12(,111 () 12(,10(1 31.12.2(115 

271,004 271,010 264,370 

ארנונה הנחות 

מצטבר עדוף העברת 
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 ~ Beer Tuvia Regional Councilשוביה באר האזורית המועצה 
כדלקמן: משוער ועודף תקבולים תשלומים, הייכ oהוצג כן כמו 

תקצ•ב הצעת משוער ב•וצע 

תקצ•ב  2016 2016 2017אב•גדור 
ם •ש 2'יHש"ם א'יפ• ש"ח א'יפ• 

אורות 
תשלןמ•ם סה"כ 

אחוה 
תקבול•ם סה"כ 

אמונים 
 2016משוערלשנתרועף סה"כ 

טוביה באר 

עזרא בית 

271 ()(, )4 253,293 264,37)( 

271,1() )4 271,1)1)( 264,37(1 

0 -17,717 0 

ל•ום מצטבר עדוף בצוון 

גבעתי 

-22,658 	 3 1.12.2015 

חצור  }'lקיב

רג•ל לתקצ•במצטבר מעדוף הבערה 

2016בשנת חבצ 

רג•ל לתקצ•במצטברמעדוף הבערה 

12,000 

10,658 
 2017שלנת 

0 ינון 

אחים כפר 

החלטה 	ורבורג כפר 

וגזבר המועצה ראש הבהרות וקבלת התקציב סעיפי והצגת סקירת בתום 	כנות 

היקפיכולל בהן, הטיפול אופן ועל היתרות על  ,התקציבסעיפי על המועצה,  מרים מחנה 

לשנתהתקציב סעיפי את לאשר המליאה אחד פה החליטה ועלותן, המשרות 
במטח נווה 

כאמור. 	 2017התקציב 
בנים ניר 

	עזר 
שונות -4סעיף 

תביירים עדכון 
 1.עזריקם 
כדלקמן: התב"רים עדכון את המליאה בפני הציגה המועצה 	גזבר צור צופי ת וערוג

דליווחרים ""בnגפoח
עוזיהו שדה 

שתולים 

תימורים 

חיאל י תלמי 

ה יטובבאר א.ת. 

כנות א.ת. 

הלום עד א.ת. 

ראם פארק א.ת. 

nיב .וצn עודכו

 ופoתnו פתיחה 

/(הפחתת) 

n רולא•ש:וציב n אמושרהציבu" היnאהילn/.הפגים ר'""בnהשם  סטטןס 

J.!2l:ג! 
ר "ב uo n 'onיcןה 

510.000 30.000  480.000נוך החיד משר
לתלמידים ת יטוסאקשה הנג
עהי שמוי קליעם  עירכון 750 1083 1 

199.095  199,095הרשות קונות 

709,095 30.000 679,095 

208.330 וסוטובאת שי כ ר  208,330ס הפימפעל  וו כד•ע 930 1153 2 
966.907  966.907נון י החמשדו 
ש ווכמכירח  36,000 36,000

190,829 36.000•  226.829הרשות קונות 

1 402.066 - 1 402.066 

\ . 11 

~~· 

it 

החלטה 

לאשרם. אחד פה החליטה  ,התב"ריםבעדכון והדיון הדיווח בתום המליאה 

פ  •08-8509800טלפון 
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ה< טובוא-ב

טוביה באר האזורית המועצה 

.2 
מבטח נווה מקומי בוועד חבר מינוי 

Beer Tuvia Regional Council 


נווה מקומי ועד יו"ר דניאל• אודי (יו'יר) החבר של להתפטרותו בהמשך כי דווח 

לאשר המליאה מתבקשת המועצה, ראש ולהמלצת הציבור נציגי להמלצת מבטח, 
תחתיו. לבקוביה גדי החבר את 

אביגדור 
האמור. מאשרת הדיווח בתום המליאה 

אורות 

הסכם על חתימה -תשעי'ז לשנה'יל  nפר'יפעילות הסכם 
 3.אחוה 
לחונכות  ,nפרייפעילות הסכם על חותמת המועצה בשנה שנה מידי כי דווח אמונים 

 .בקהילהסטודנטים והפעלת טוביה באר 

בתי  )4(בארבעתרכז עייי המופעלים חונכים סטודנטים  nפריימעמידה כך לשם עזרא בית 

ורגבים.מבואות נופים, חזון, יד הספר:  בצוון 

o תשעיי בשנה"ל הרשות השתתפות הייכ
גבעתי 

35,600 - r שייn. 
ההסכם במסמכי מפורטים ההסכם תנאי יתר 

חצב 
האמור. מאשרת הדיווח בתום המליאה 

חצור  )'lקיב

. 

(תכנית בסיכון ובוער לילדים הלאומית התכנית ליישום התקשרות הסכם 
 4.ן יגו
המקומיות ברשויות טובה) והתחלה לאומית אחים כפר 
המיוצגת ישראל ממשלת לבין המועצה בין התקשרות הסכם הונח המליאה בפני ורבורג כפר 
לילדים הלאומית התכנית יישום בדבר החברתיים, והשירותים הרווחה משרד עייי כנות 

לשבים ולכיש שפיר טוביה, באר באגד חבורתנו במסגרת ובמצוקה, בסיכון ובוער מרים מחנה 

במטח נווה 

בנים ניר 

עזר 

עזריקם 

ערוגות 

עוזיהו שדה 

לים ושת

. 2017/8/9 

ו  . ·nבשייטוביה לבאר התקציבית צאה i7ההלהלן 

סה"כ הקצאה 

נטוהקצאה  השתתפות הקצאה לגילאי הקצאה 

לרשות הרשות ברוטו 6-18 הרך לגיל 

519,600 173,200 692,800 430,800 262,000 2017 
519,600 173,200 692,800 430,800 262,000 2018 
519,600 173,200 692,800 430,800 262,000 2019 

החלטה רים ו תימ

כאמור. התקשרות הסכם על חתימה מאשרת הדיווח בתום המליאה יחיאל י תלמ

טוביה באר ת.  .א

.5 
מוסדמטעם חתימה למורשה חכם כרטיס -אלקטרונית תעודה הנפקת אישור  כנות א.ת. 

ציבורי
הלום עד א.ת 

לגב' המועצה מטעם אלקטרונית חתימה מורשה תעודת הנפקת מאשרת המליאה 
ראם פארק א.ת. 

המקומית בוועדה המועסקת  ,306429499ת.ז. מספר חיון פוגורליבקו יוליה 
ובנייה. לתכנון 

.6 
המועצה ביטוחי חידוש 
ביטוח חברת עם  2016-17לשבת התקשרות הסכם הארכת על למליאה דווח 

~I
 
ג\ 

1~ 

it 


להמלצת בהתאם  ,2016-17לשנת המועצה של הביטוחים חידוש לצורך  ,חקלאי
הביטוח. יועץ 

האמור. מאשרת המליאה 
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Beer Tuvia Regional Council טוביה באר האזורית המועצה 

המועצה ליישובי מקומי ועד תקציבי ואישור דיון  .7

כדלקמן: המועצה ליישובי  המiוומייםהוועדים  תiוציביהוצגו המליאה בפני 

לשנת 
התקציב 

תקציב 

בש"ח ישוב  oמיי
2017 801,800 אחיםכפר  1 
2017 606,000 מבטחבווה  2 
2017 558,750 תימורים 3 
2017 725,000 אמונים 4 
2017 504,900 אורות 5 
2017 652,000 יחיאלתלמי  6 
2017 535,688 בצוון 7 
2017 825,000 יבון 8 
2017 438,000 עזר 9 
2017 1,595,877 טוביהבאר  10 
2017 760,728 ורבורגכפר  11 
2017 469,329 גבעתי 12 
2017 732,000 עזראבית  13 
2017 1,130,000 ערוגות 14 
2017 832,000 אביגדור 15 
2017 743,000 עוזיהושדה  16 
2017 765,000 חצב 17 
2017 448,000 חצור 18 
 19 עזריiום 491,000 2017
2017 279,000 אחוה 20 
2017 944,357 בניםניר  21 
2017 791,000 שתולים 22 

החלטה 
מרבית כי למליאה שדווח ולאחר כמפורט המקומיים הוועדים תקציבי הצגת בתום 

היישובים: למעט לאישורה, התקציב את הגישו היישובים 
מקומי ועד תקציב יאושר להם אשר ועזריקם, אחוה בנים, ניר חצב, 

לאשרם. אחד פה מחליטה קודמת, בשבה 

רשם: 

אביבי קובי 

 Yt1\המועצה מזכיר 
עצה ו ממליאת קול וטופר

tt 

אב'גדור 

אורות 

אחוה 

אמונים 

טוביה באר 

עזרא בית 

ן ובצו

גבעתי 

חצב 

חצור בוץ י ק

ינון 

אחים כפר 

ורבורג כפר 

ת וכנ

מרים מחנה 

מבטח נווה 

בנים ר ינ

עזר 

 oעזריק

גות וער

ו היוזעשדה 

ם ישתול

ם יתימור

יחיאל תלמי 

ביה וטבאר א.ת. 

ת וכנ ..תא

הלום עד  .א.ת

אם רפארק  .תא.

 \ג ,;
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