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   238מליאה                      
  
  

        של מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל מליאת המועצה האזורית מטה יהודה    30303030/10/10/10/10/06/06/06/06' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס
        29.8.200629.8.200629.8.200629.8.2006, , , , וווו""""באלול תשסבאלול תשסבאלול תשסבאלול תשס' ' ' ' שלישי השלישי השלישי השלישי השהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום 

        ....במרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טוב    18:0018:0018:0018:00בשעה בשעה בשעה בשעה 
  
  

          ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל
  צובה, סג  ראש המועצה  ישי שניר

  אביעזר  מרדכי רחמי$
  אב  ספיר  דני גלבוע

  אדרת  יהודה אלמליח
  אורה  יגאל אבדר

  בית זית  גבריאל נרדי
  בית מאיר  כה  מקסי$

  בית נקופה  שמואל שמש
  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  משה סויסה 

  גבעת יערי$  יהודה ב  אהרו 
  הראל  אבי פליישמ 
  זנוח  פהימה יאיר

  טל שחר  בני אלירז
  נהיד השמו  יוס% בר דוד
  ישעי  עמנואל דוד

  ליאו  שריגי$  כה  אוסנת

  מוצא  עלית  אברה$ לוי
  מחסיה  חיי$ בוזגלו

  מטע  דדו  נפתלי
  מעלה חמישה  עמוס נבט

  נוה איל   עזי טלר
  נחשו   חוה שפיר

  נס הרי$  ענת ארגוב
  עי  נקובה  עוודאללהמחמד 

  עי  רפה  ת ברהו$'בהג
  עמינדב  שברגריחזי ק

  עהצר  דליה יונאית
  קרית ענבי$  משה ביטנר

  שדות מיכה  אביגדור כה 
  שואבה  אבנר קליגמ 

  שורש  בראלר$ 
  תעוז  ראוב    סופר

    
          ::::רש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקול

  מזכיר המועצה  משה דדו 
  
  
  
  
  
  
  
  

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו

  מסילת ציו , סג  ראש המועצה  מרדכי אלאב

  לוזית, סג  ראש המועצה  מיכאל ביטו 

  אשתאול  מנסור יוס% 
  גבעת ישעיהו  בלנקשטיי יוס% 

  גיזו  שלמה צברי
  גפ   דוד כה 

  זכריה  יוסי משה
  כסלו   בוקובזהשלו$ 

  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ר"מבוא בית  ששו   סיידו%

  נוה מיכאל   ירמי דוד
  נוה שלו$  איל  פריש

  נחושה  דמארי יצחק
  נח$  חרזי הרצל

  נט%  ניסי$ גדסי
  ה"נתיב הל  אית  קרטגינר

  ור'עג  מו'אברה$ ג
  צור הדסה  ירמיהו ירמי יוס%

  צור הדסה  שלומי מגנזי
  לפו  צ  ישראל גבאי

  צפרירי$  חי חדד
  רמת רזיאל  פלדברו� 

  רמת רחל  דוד דרומלבי)
  תירוש  בנימי  מלכה

  תרו$  מיסק  לוי
    

          ::::משתתפי$משתתפי$משתתפי$משתתפי$
  גזבר המועצה  מתי קליגר
  היוע) המשפטי, ד"עו  פנחס קוב 
  ס"תנ' מנהל מח  פנחס תור 

  מנהלת אג% קהילה ורוחה  שולה ב  אהרו 
  בתעבורהקצי  הבטיחות   שמעו  בוסקילה

  תחבורה' מנהל מח  שמעו  רונ 
  
  

  

          ::::קהלקהלקהלקהל
  עור� עיתו  בקיצור  יובל רובי  
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  . 18.7.06אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�   .1
  
  .ר"הודעות יו  .2

  ).ישי שניר(ימודי$ דיווח לקראת פתיחת שנת הל  2.1  
  .דיווח ביקור שר התיירות  2.2  

  
  .ב"מצ , 3.08% ,בעקבות העלאת תעריפי הארנונה ב 2006אישור עדכו  תקציב   .3
  
  :ס הר טוב"אישור פיצול סעי% תקציבי בי  .4
  

תקציב   הקטנה  הגדלה  תקציב קיי$   ש$ הסעי%  מספר הסעי%
  עודכ מ

שתתפות החטיבה   1814000750
  בהעשרה

500,000    85,000  415,000  

  85,000    85,000  0  שונות  1814000751
                500,000500,000500,000500,000        85,00085,00085,00085,000        85,00085,00085,00085,000        500,000500,000500,000500,000        

  
  .2005אישור דוחות כספיי$ לשנת  –בית מאיר   .5

    .2004אישור דוחות כספיי$ לשנת  ,בקוע          
  .2005אישור דוחות כספיי$ לשנת   –נוה איל  

   2005ת אישור דוחות כספיי$ לשנ  –נס הרי$   
  
  .ח"אש 200 –חלשי$ /תקציב ישובי$ קטני$  .6
  
  ).ד קוב "עו(לחוק הביוב התקנת ביוב בשואבה  16החלטת מליאה סעי%   .7

 
  :י$י$י$י$""""תברתברתברתבר  .8

  .משרד הפני$/קר  שיקו$ ,2  210,000ר עבודות שיקו$ במערכת המי$ מוצא עלית "תב  8.1
  

  .משרד החינו� ,2  16,800 –ר תשתיות הקפיות ג  ילדי$ מסילת ציו  "תב  8.2
  

  .קרנות הרשות –ח "אש 100 –. ע.ב.ר סריקת חומר ו"תב  8.3
  

  .קרנות הרשות –ח "אש 250 –בעקבות ביקורת משרד הפני$  –י$ "תכנו  תבר  8.4
        

  .ח מועצה"אש 100, ח ישוב"אש 50: ח המימו "אש 150ר הצללה צור הדסה "תב  8.5
        

המשרד לאיכות 2  131,300, המועצה2  43,700 :המימו , ח איכות הסביבה"אש 175ר "תב  8.6
  .הסביבה

  
  .2 46,724השתתפות המועצה , ח"אש 1,500 –ר לרכישת רכב כיבוי אש מסוג אשד "תב  8.7

        
להל  , מועצה 50%, החינו�. מש 50%: המימו , ח"אש 103,350, ר גידור מוסדות חינו�"תב  8.8

  :הפירוט
                  

עלות   כמות   הפריט  ש$ המוסד
  כוללת

  תתפות הש
  החינו�. מש

השתתפות 
  המועצה

ג  שפה 
  אורני$ צרעה

  2  14,450  2  14,450  2  28,900  ר"מ  170  גידור
  2 1,500  2  1,500  2  3,000   2  שער פשפש

  2  11,900  2  11,900  2  23,800  ר"מ 140  גידור   ג  רמת רחל
  2  1,500  2  1,500  2  3,000   2  שער פשפש

  2  6,800  2  6,800  2  13,600  ר "מ 80   גידור  ג  ניצ  זכריה
  2  1,500  2  1,500  2  3,000   2  שער פשפש

  2  14,025  2  14,025  2  28,050  ר "מ 165  גידור  ס אלו "ביה
  2  51,675  2  51,675  2  103,350  ה "ס
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  .י משרד הרווחה"ח ע"אש 40 –רווחה ' ר תכנו  מח"תב  8.9

  
  מעבר משרד הרווחה/חה ביצוע שיפו)ח משרד הרוו"אש 200ר "תב  8.10

  .2007ח "אש 100, 2006ח "אש 100
        
  :2006אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת   .9

                    .ר"למ2  5.5 –ההיטל למגורי$ , 2 168,000 –התקציב  ::::גפ גפ גפ גפ         
                

ס הר טוב בעלי זכות חתימה זוהר מליניאק ומיה "אישור פתיחת חשבו  בנק חדש לביה  .10
  .ויצמ 

  
שנה בריבית של  15 ,ח במסגרת תוכנית התייעלות של הרשות ל"מש 3אישור הלוואה בס�   .11

6%.  
        

). 2007 ,החל מ(שני$  3 ,תוכנית ל, )מרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרי(מרכז מעברי$   .12
  .הרשות  ח  "אש 400      :המימו 

  .משרד הרווחה  ח  "אש 150        
  .טינ'גו –מיז$ תעסוקה   ח "אש 600        
  .י גורמי$ נוספי$"ע  ח "אש   50        

        
            ....18.7.0618.7.0618.7.0618.7.06אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�         ....1111
        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....2222
        

        ).).).).ישי שנירישי שנירישי שנירישי שניר((((דיווח לקראת פתיחת שנת הלימודי$ דיווח לקראת פתיחת שנת הלימודי$ דיווח לקראת פתיחת שנת הלימודי$ דיווח לקראת פתיחת שנת הלימודי$         2.12.12.12.1
  :להל , ז"ישי שניר מסר דיווח לקראת פתיחת שנת הלימודי$ תשס

        
        ::::נתוני$נתוני$נתוני$נתוני$

  י$גני ילד 80,ילדי$ ב 1800
  בתי ספר יסודיי$ 9,תלמידי$ ב 3500
  )כולל ישיבת נחשו (בתי ספר תיכוניי$ 3,תלמידי$ ב 1500
חינו� , זר$ עצמאי, חינו� דתי, כולל מגזר ערבי, תלמידי$ הלומדי$ מחו) לאזור 2000

  מיוחד
  : המש� הרפורמההמש� הרפורמההמש� הרפורמההמש� הרפורמה
 ,המקומי סקר מרכז השלטו , התאמות ושיפוצי$, הזנה', ימי ו, פדגוגי –ו "הביצוע בתשס

  .כ שביעות רצו "בסה
,'פיצול כתות א, תקציב דומה לבתי הספר, התקנת מחשבי$, סיו$ השיפוצי$ –ז "בתשס

תכניות , )לשעה2  126(העדפה להעסקת מורי$, ימי$ 6ד נית  "בממ, ימי לימוד 5', ב
  .אי  תיקצוב לימי שישי, )בחירה( סיבסוד הזנה, א"המש� אס, חיצוניות

  חינו� להסתדרות המורי$מ בי  משרד ה"מו
  : תכנית אב לחינו�תכנית אב לחינו�תכנית אב לחינו�תכנית אב לחינו�

  הצגה למעונייני$ באוקטובר, כינוס הפורו$ הרחב בספטמבר, טיוטא מוכנה
  ח"התחלת יישו$ לקראת תשס

  : בדק ביתבדק ביתבדק ביתבדק בית
  .יד חרי% ומעונות, בתי הספר, לגני$, כולל הצטיידות2 מליו   2תקציב של 

  .רי$ אסתטיי$ בכפו% למסגרתבהמש� ג$ שיפו. עדיפות לבעיות בטיחות,הפעלה הדרגתית
, "אב  העזר", "השחר", "עי  הרי$",שיפור הסביבה הלימודית במוסדות חינו� ישני$

  ".רפא,עי ", "עי  כר$", "מתיתיהו"
        

        : : : : זכאות להסעות זכאות להסעות זכאות להסעות זכאות להסעות 
בעיית , הסעה בי  ישובי$, לפי מיפוי, )מ"ק 2(י העבר"זכאות עפ, הקפאת הפעלת התוכנה

  .ס בישוב'בי(צור הדסה
  )2מליו   40(עומס תקציבי, מטה הסעות ע$ הגזברותהערכות 
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        ::::דגשי$ במחלקת החינו� דגשי$ במחלקת החינו� דגשי$ במחלקת החינו� דגשי$ במחלקת החינו� 

  העמקת המעורבות במוסדות החינו� יחד ע$ המשרד
  ס לקהילה"הידוק הקשר בי  ביה

חידו  , יוזמות חינוכיות בית ספריות, צמצו$ אלימות, קרב, סל תרבות,תוכניות חינוכיות
  תיגבורי$, שילוב פורמאלי ובלתי פורמאלי, י$מועדוני ספורט בית ספרי, � אזורי"תנ

  איכות , "מעברי$",לחלשי$
  ל"פרוייקט מיכא, "מחשב לכל ילד", הסביבה

העלאת אחוז הלומדי$ בתחו$ , העלאת אחוזי זכאות לבגרות, צמצו$ נשירה, יעדי$
  ).אישור לימודי חו), $"ס קס'בי(חיזוק החינו� הציבורי, המועצה
  ס"משרת קב 0.5תוספת 

  ידה לקידו$ נועריח
  )מגזר ערבי(הרחבת פעילות המועדוניות

  פתיחת מגמות בתיכוניי$
  צור הדסה, "הרטוב"תיכו  , "השחר", מגזר ערבי , בינוי

העמקת העבודה המשותפת ע$ המינהל לחינו� , ציפי ממלאת מקו$ של שרי, עי  כר$
  'י,ל' צמצו$ נשירה בי  ט, פתיחת מגמות חדשות, התיישבותי

  פתיחת מגמות חדשות, )צפית(וי מיפ, הרטוב
  )תקציבי מפעל הפיס(י ובתי הספר"חידוש מחשבי$ בגנ,הצטיידות

        
  : יד חרי%יד חרי%יד חרי%יד חרי%

  המחול והאומנות הפלאסטית, שמירה על היצע רחב בתחומי המוסיקה
  שמירה על רמה מקצועית גבוהה

  העמקת הפעילות ושיתופי הפעולה ע$ בתי הספר
  איזו  תקציבי

  ל"ייצוג בחו
        

  : חלקה לתרבות נוער וספורטחלקה לתרבות נוער וספורטחלקה לתרבות נוער וספורטחלקה לתרבות נוער וספורטדגשי$ במדגשי$ במדגשי$ במדגשי$ במ
  הרחבת מעגל המשתתפי$

  מחנות וטיולי$ ,הגברת פעילות תנועות הנוער וחינו� ערכי
  טיפוח מנהיגות צעירה

  יחידה לקידו$ נוער
  פ ע$ המשטרה"תכניות משותפות ע$ הרווחה ושת

  מועדוני ספורט בית ספריי$
  ארועי ספורט מועצתיי$
  ארועי תרבות מועצתיי$

  $ בצרעהאול$ המופעי
        

  : מחלקת התחבורהמחלקת התחבורהמחלקת התחבורהמחלקת התחבורה
  מער� היסעי$ נרחב לפי המיפוי

  עבודת מטה היסעי$
  חגורות בטיחות

  בספסל 2
  ביקורות

  תכניות חינוכיות
  התייקרויות ופיצוי

        
עובדי האג% לחינו� , לקראת פתיחת שנת הלימודי$ ולקראת חגי ישראל המתקרבי$

ז הבאה עלינו לטובה "תשסשתהא שנת , ותרבות מאחלי$ לכל תושבי המועצה ובני בית$
, שנה של סובלנות וכיבוד הזולת, שנה של הישגי$ והצלחות, שנה פורייה ומוצלחת

שעבור$ ' ברכה מיוחדת לילדי כתות א. והעיקר שנה של הרבה בריאות ושקט בגבולותינו
  .הספר הינו אירוע מרגש הנחרט בזיכרו  לאור� שני$ רבות,המעבר למסגרת בית

        
לחת ברכת החלמה מהירה למרדכי אלאב ומשפחתו שנפצעו בפיגוע לחת ברכת החלמה מהירה למרדכי אלאב ומשפחתו שנפצעו בפיגוע לחת ברכת החלמה מהירה למרדכי אלאב ומשפחתו שנפצעו בפיגוע לחת ברכת החלמה מהירה למרדכי אלאב ומשפחתו שנפצעו בפיגוע שושושושו    מליאת המועצהמליאת המועצהמליאת המועצהמליאת המועצה

        ....בטורקיהבטורקיהבטורקיהבטורקיה
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        ....דיווח ביקור שר התיירותדיווח ביקור שר התיירותדיווח ביקור שר התיירותדיווח ביקור שר התיירות        2.22.22.22.2
, התקיי$ ביקור של שר התיירות יצחק הרצוג ביקב פלא$ ומסעדת תבלי   :מאיר ויזל

פיתוח המגזר : כמאפייני$ למיזמי$ ע$ בעיות במטה יהודה הדרישות שהועלו
סוכ$ שתוכ  , וכפרי תיירות, סיוע בפרוייקטי$ תיירותיי$ ,תיירות כפרית, הכפרי

כמודל סביב עוט% כסלו  כאשר ההתחלה תהא , תוכנית כוללת לפרוייקטי$ אלה
תתקיי$ ישיבה משותפת ע$ שר החקלאות שלו$ שמחו  ושר התיירות . ירושלי$

  .הרצוג לדיו  בנושא הכללי תיירות כפרית) י'בוז(יצחק 
  

        מפעל הפיסמפעל הפיסמפעל הפיסמפעל הפיס        2.32.32.32.3
  ).2002,3אושרו בשנת (נחשו  ושואבה לביצוע , כסלו : שוחררו הכספי$ למועדוני$  :ויזל מאיר

  .2007כנית לשנת נערכי$ להקמת תו    
  
        ....בבבב""""מצמצמצמצ    , , , ,     %%%%3.083.083.083.08    , , , , בעקבות העלאת תעריפי הארנונה בבעקבות העלאת תעריפי הארנונה בבעקבות העלאת תעריפי הארנונה בבעקבות העלאת תעריפי הארנונה ב    2006200620062006אישור עדכו  תקציב אישור עדכו  תקציב אישור עדכו  תקציב אישור עדכו  תקציב         ....3333

שכר ומספר  באישור משרד הפני$ עדכו 2  1,700,000העלאת התערי% העלה   :מתי קליגר
  .סעיפי$ כהשלמה לפעילות

  

  עידכון הכנסות 

 

מספר 

 שם הסעיף הסעיף

סכום 

תקציב 

 הקטנה הגדלה נוכחי

תקציב 

  מעודכן

  70,240 ₪ ₪0  ₪1,740  ₪68,500  ארנונה כללית 

  ₪0  ₪123   ₪123  השתתפות מ הבטחון 1227000990 

  ₪0  ₪118   ₪118  המדע. השתתפות מ 1326400980 

  ₪19  ₪100   ₪119  תגמולי מילואים 1269000590 

  ₪100  ₪96   ₪196  השתתפות מ מועצה איזורית 1269000592 

 ₪ 69,056 ₪ 1,740  ₪437 ₪ 70,359  

   

   עידכון הוצאות 

 

מספר 

 שם הסעיף הסעיף

סכום 

תקציב 

 הקטנה הגדלה נוכחי

תקציב 

  מעודכן

  32,276 ₪  ₪728  ₪31,548  שכר כללי 

  17,688 ₪  ₪114  ₪17,574  שכר חינוך 

  4,531 ₪  ₪239  ₪4,292  שכר רווחה 

  ₪200   ₪200  ₪0  נחושה,תירוש,גפן , לוזית - ישובים קטנים 

  ₪322   ₪22  ₪300  השתתפות בעין כרם 

 ₪ 53,714 ₪ 1,303  ₪ 55,017  

   

 ריכוז העדכון 

 נסותתקציב הכ

   

 ותאתקציב הוצ

  

  ₪196,321   ₪196,321  תקציב נוכחי 

  ₪1,303   ₪1,740  הגדלה 

  ₪0   ₪437 - הקטנה 

  197,624 ₪  197,624 ₪ תקציב מעודכן 

  
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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        ::::ס הר טובס הר טובס הר טובס הר טוב""""אישור פיצול סעי% תקציבי ביאישור פיצול סעי% תקציבי ביאישור פיצול סעי% תקציבי ביאישור פיצול סעי% תקציבי בי        ....4444

        תקציב מעודכ תקציב מעודכ תקציב מעודכ תקציב מעודכ         הקטנההקטנההקטנההקטנה        הגדלההגדלההגדלההגדלה        תקציב קיי$ תקציב קיי$ תקציב קיי$ תקציב קיי$         ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%        מספר הסעי%מספר הסעי%מספר הסעי%מספר הסעי%
חטיבה השתתפות חטיבה השתתפות חטיבה השתתפות חטיבה השתתפות         1814000718140007181400071814000750505050

        בהעשרהבהעשרהבהעשרהבהעשרה
500,000500,000500,000500,000                85,00085,00085,00085,000        415,000415,000415,000415,000        

        85,00085,00085,00085,000                85,00085,00085,00085,000        0000        שונותשונותשונותשונות        1814000751181400075118140007511814000751
                500,000500,000500,000500,000        85,00085,00085,00085,000        85,00085,00085,00085,000        500,000500,000500,000500,000        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....2005200520052005אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת     ––––בית מאיר בית מאיר בית מאיר בית מאיר         ....5555

                ....2004200420042004אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת     , , , , בקוע        בקוע        בקוע        בקוע                
        ....2005200520052005נת נת נת נת אישור דוחות כספיי$ לשאישור דוחות כספיי$ לשאישור דוחות כספיי$ לשאישור דוחות כספיי$ לש        ––––נוה איל  נוה איל  נוה איל  נוה איל  

            2005200520052005אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת         ––––נס הרי$ נס הרי$ נס הרי$ נס הרי$         
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....חחחח""""אשאשאשאש    200200200200    ––––חלשי$ חלשי$ חלשי$ חלשי$ ////תקציב ישובי$ קטני$תקציב ישובי$ קטני$תקציב ישובי$ קטני$תקציב ישובי$ קטני$        ....6666

חברי$ קט  ובעלי הנחות גדולות ' ה$ מסבחלשי$ ש/ישובי$ קטני$' מדובר במס  :מאיר ויזל
 2007 שנתב ,ח"אש 200 , 2006נחושה והראל לשנת , תירוש, גפ , לוזית, בארנונה

  .תקציב יחודי להשלמת תקציב לישובי$ יה יה
        

ועד אגודה חזק יכול לסייע לועד מקומי לקידו$ ופיתוח  ,יש קשר בי  הועדי$  :מאיר ויזל
  .הישוב

  
הצעד הזה יסייע מעט לישובי$ לקראת ההרחבה לקלוט ולהביא אוכלוסייה טובה   :משה דדו 

  .יותר ומסייעת
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ).).).).ד קוב ד קוב ד קוב ד קוב """"עועועועו((((לחוק הביוב התקנת ביוב בשואבה לחוק הביוב התקנת ביוב בשואבה לחוק הביוב התקנת ביוב בשואבה לחוק הביוב התקנת ביוב בשואבה     16161616החלטת מליאה סעי% החלטת מליאה סעי% החלטת מליאה סעי% החלטת מליאה סעי%  ....7777
  מדובר , החלטת מליאה להתקנת ביוב במחנה הותיק של שואבהמבקשי$ את אנו    :ד קוב "עו

 למימו  העבודות נטיל .י הסוכנות וחלקה קרס"נה שנבנתה עבמערכת ביוב יש
, מהישוב הותיק 1/3 ,% העבודה על כהיק . היטל ביוב על תושבי הישוב הותיק

במחנה  60נחלות מתו$  20,דהיינו חלק מהמערכת הפנימית שמשרת במישרי  כ
  .ת דיחויהחלפת חלקי$ אחרי$ של המערכת הפנימית הישנה סובל. הותיק

  
יהיה ההיטל . מזה שני$ זה כבר שול$, ש"מטבמאס% וחלק$ בלא יוטל היטל על 

  . ת החדשה בלבדעל המערכ
  

למע  הגילוי הנאות אציי  כי יש , יו$למרות שזה לא רלוונטי ממש להחלטה כ
מערכת הביוב הפנימית חינ$  ת מצד הישוב שהמועצה תממ  את התקנטענת פטור 

את המערכת שהסוכנות התקינה על סמ� העובדה וזאת  ,ללא היטל ,אי  כס%
שאי  הינה  החד משמעית ית דעתוחו .50,עוד בשנות ה והישוב שיל$הפנימית 

והתשלו$ לסוכנות לפני , לא התקינה ואי  לה אחריות המועצהכ  ש, מקו$ לפטור
  ."דמי השתתפות"שנה אינה בגדר  40

      
 .צרי� לפתור את המחלוקות .כיו$ ההחלטה מציע להגיע לסיכו$ ע$ הישוב לפני  :יגאל אבדר

  .זה כלול באגרה שה$ משלמי$ לדעתי
  

בפני עצמה ולא רק  החלטת ההתקנה חשובה .אתה מערבב בי  שני דברי$, יגאל  :ד קוב "עו
שכ  האגרה שמשלמי$ אינו , אתה ג$ טועה לגבי האגרה .לשאלת הטלת היטל

  .תחזוקה בלבדעלויות אלא , מכסה הנחת ביוב חדש
  

ר לאישור ע$ הסכמת "תבלדיו  יובא  ,של היו$בהמש� להחלטה לגבי המימו    :מאיר ויזל
  .הישוב
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 ראוי לקבל החלטה מפורשת ראשית  .מימו יש צור� הנדסי דחו% להחלפה שאלת ה  :ד קוב "עו
  .ר או כל אופ  מימו  אחר"תב, היטל  ולאחר מכ  לדו  באופ  הטלת היתקהל

  
   7 –בעד   : התקיימה הצבעה    
   3 –נגד           
  .כל השאר נמנעי$          

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר        ....8888

משרד משרד משרד משרד ////ו$ו$ו$ו$קר  שיקקר  שיקקר  שיקקר  שיק    , , , , 2 2 2 2     210,000210,000210,000210,000ר עבודות שיקו$ במערכת המי$ מוצא עלית ר עבודות שיקו$ במערכת המי$ מוצא עלית ר עבודות שיקו$ במערכת המי$ מוצא עלית ר עבודות שיקו$ במערכת המי$ מוצא עלית """"תבתבתבתב        8888.1.1.1.1
        ....הפני$הפני$הפני$הפני$

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�    , , , , 2 2 2 2     16,80016,80016,80016,800    ––––ר תשתיות הקפיות ג  ילדי$ מסילת ציו  ר תשתיות הקפיות ג  ילדי$ מסילת ציו  ר תשתיות הקפיות ג  ילדי$ מסילת ציו  ר תשתיות הקפיות ג  ילדי$ מסילת ציו  """"תבתבתבתב        2.2.2.28888.
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    100100100100    ––––. . . . עעעע....בבבב....ר סריקת חומר ור סריקת חומר ור סריקת חומר ור סריקת חומר ו""""תבתבתבתב        3.3.3.38888.
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    250250250250    ––––בעקבות ביקורת משרד הפני$ בעקבות ביקורת משרד הפני$ בעקבות ביקורת משרד הפני$ בעקבות ביקורת משרד הפני$     ––––י$ י$ י$ י$ """"תכנו  תברתכנו  תברתכנו  תברתכנו  תבר        4.4.4.48888.
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : לטלטלטלטהוחהוחהוחהוח
        
        ....ח מועצהח מועצהח מועצהח מועצה""""אשאשאשאש    100100100100, , , , ח ישובח ישובח ישובח ישוב""""אשאשאשאש    50505050: : : : המימו המימו המימו המימו ח ח ח ח """"אשאשאשאש    150150150150צור הדסה צור הדסה צור הדסה צור הדסה     ס ס ס ס """"ביביביבי    ר הצללהר הצללהר הצללהר הצללה""""תבתבתבתב        5.5.5.58888.

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
המשרד המשרד המשרד המשרד 2 2 2 2     131,300131,300131,300131,300, , , , המועצההמועצההמועצההמועצה2 2 2 2     43,70043,70043,70043,700: : : : המימו המימו המימו המימו , , , , ח איכות הסביבהח איכות הסביבהח איכות הסביבהח איכות הסביבה""""אשאשאשאש    175175175175ר ר ר ר """"תבתבתבתב        8888.6.6.6.6

        ....לאיכות הסביבהלאיכות הסביבהלאיכות הסביבהלאיכות הסביבה
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : חלטחלטחלטחלטהוהוהוהו
        

השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה , , , , חחחח""""אשאשאשאש    1,5001,5001,5001,500    ––––ר לרכישת רכב כיבוי אש מסוג אשד ר לרכישת רכב כיבוי אש מסוג אשד ר לרכישת רכב כיבוי אש מסוג אשד ר לרכישת רכב כיבוי אש מסוג אשד """"תבתבתבתב        8888.7.7.7.7
        ).).).).ח השתתפות רשויותח השתתפות רשויותח השתתפות רשויותח השתתפות רשויות""""אשאשאשאש    150150150150מתו� מתו� מתו� מתו� ((((2 2 2 2     46,72446,72446,72446,724

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
, , , , מועצהמועצהמועצהמועצה    50505050%%%%, , , , החינו�החינו�החינו�החינו�. . . . משמשמשמש    50505050%%%%: : : : המימו המימו המימו המימו , , , , חחחח""""אשאשאשאש    103,350103,350103,350103,350, , , , ר גידור מוסדות חינו�ר גידור מוסדות חינו�ר גידור מוסדות חינו�ר גידור מוסדות חינו�""""תבתבתבתב        8888.8.8.8.8

        ::::להל  הפירוטלהל  הפירוטלהל  הפירוטלהל  הפירוט
עלות עלות עלות עלות         כמות כמות כמות כמות         הפריטהפריטהפריטהפריט        ש$ המוסדש$ המוסדש$ המוסדש$ המוסד

        כוללתכוללתכוללתכוללת

        השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות 
        החינו�החינו�החינו�החינו�. . . . משמשמשמש

השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות 
        המועצההמועצההמועצההמועצה

ג  שפה ג  שפה ג  שפה ג  שפה 
        אורני$ צרעהאורני$ צרעהאורני$ צרעהאורני$ צרעה

        2 2 2 2     14,45014,45014,45014,450        2 2 2 2     14,45014,45014,45014,450        2 2 2 2     28,90028,90028,90028,900        רררר""""ממממ        170170170170        גידורגידורגידורגידור
        2222    1,5001,5001,5001,500        2 2 2 2     1,5001,5001,5001,500        2 2 2 2     3,0003,0003,0003,000            2222        שער פשפששער פשפששער פשפששער פשפש

        2 2 2 2     11,90011,90011,90011,900        2 2 2 2     11,90011,90011,90011,900        2 2 2 2     23,80023,80023,80023,800        רררר""""ממממ    140140140140        גידור גידור גידור גידור         ג  רמת רחלג  רמת רחלג  רמת רחלג  רמת רחל
        2 2 2 2     1,5001,5001,5001,500        2 2 2 2     1,5001,5001,5001,500        2 2 2 2     3,0003,0003,0003,000            2222        שער פשפששער פשפששער פשפששער פשפש

        2 2 2 2     6,8006,8006,8006,800        2 2 2 2     6,8006,8006,8006,800        2 2 2 2     13,60013,60013,60013,600        ר ר ר ר """"ממממ    80808080        גידור גידור גידור גידור         ג  ניצ  זכריהג  ניצ  זכריהג  ניצ  זכריהג  ניצ  זכריה
        2 2 2 2     1,5001,5001,5001,500        2 2 2 2     1,5001,5001,5001,500        2 2 2 2     3,0003,0003,0003,000            2222        שער פשפששער פשפששער פשפששער פשפש

        2 2 2 2     14,02514,02514,02514,025        2 2 2 2     14,02514,02514,02514,025        2 2 2 2     28,05028,05028,05028,050        ר ר ר ר """"ממממ    165165165165        גידורגידורגידורגידור        ס אלו ס אלו ס אלו ס אלו """"ביהביהביהביה
        2 2 2 2     51,67551,67551,67551,675        2 2 2 2     51,67551,67551,67551,675        2 2 2 2     103,350103,350103,350103,350        ה ה ה ה """"סססס

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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        ....הרווחההרווחההרווחההרווחה    י משרדי משרדי משרדי משרד""""ח עח עח עח ע""""אשאשאשאש    40404040    ––––רווחה רווחה רווחה רווחה ' ' ' ' ר תכנו  מחר תכנו  מחר תכנו  מחר תכנו  מח""""תבתבתבתב        9.9.9.98888.
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        חהחהחהחהמעבר משרד הרוומעבר משרד הרוומעבר משרד הרוומעבר משרד הרוו////ח משרד הרווחה ביצוע שיפו)ח משרד הרווחה ביצוע שיפו)ח משרד הרווחה ביצוע שיפו)ח משרד הרווחה ביצוע שיפו)""""אשאשאשאש    200200200200ר ר ר ר """"תבתבתבתב        8888.10.10.10.10
        ....2007200720072007ח ח ח ח """"אשאשאשאש    100100100100 ,,,,2006200620062006ח ח ח ח """"אשאשאשאש    100100100100

                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ::::2006200620062006אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת         ....9999

        ....רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     5.55.55.55.5    ––––ההיטל למגורי$ ההיטל למגורי$ ההיטל למגורי$ ההיטל למגורי$ , , , , 2222    168,000168,000168,000168,000    ––––התקציב התקציב התקציב התקציב : : : : גפ גפ גפ גפ         
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

הר טוב בעלי זכות חתימה זוהר הר טוב בעלי זכות חתימה זוהר הר טוב בעלי זכות חתימה זוהר הר טוב בעלי זכות חתימה זוהר תיכו  תיכו  תיכו  תיכו  ס ס ס ס """"אישור פתיחת חשבו  בנק חדש לביהאישור פתיחת חשבו  בנק חדש לביהאישור פתיחת חשבו  בנק חדש לביהאישור פתיחת חשבו  בנק חדש לביה        ....10101010
        ....ומיה ויצמ ומיה ויצמ ומיה ויצמ ומיה ויצמ מליניאק מליניאק מליניאק מליניאק 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        

שנה שנה שנה שנה     15151515    , , , , ח במסגרת תוכנית התייעלות של הרשות לח במסגרת תוכנית התייעלות של הרשות לח במסגרת תוכנית התייעלות של הרשות לח במסגרת תוכנית התייעלות של הרשות ל""""משמשמשמש    3333אישור הלוואה בס� אישור הלוואה בס� אישור הלוואה בס� אישור הלוואה בס�         ....11111111
        ....%%%%6666בריבית של בריבית של בריבית של בריבית של 

        
תנאי ההלוואה , ח  לכיסוי גרעו  מצטבר"מש 3קבלת הלוואה בס� לאשר לאשר לאשר לאשר : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

מבנק הפועלי$ , לשנה 6%צמוד למדד המחירי$ לצרכ  ובתוספת ריבית של עד 
שעבוד ההכנסות העצמיות של , בהתא$ לתוכנית ההתייעלותשני$  15לתקופה של 

הנובעות מכלל הנכסי$ המצויי$ , וביובלמעט הכנסות ממי$ , רשות המקומיתה
  .בכלל שטחה של הרשות המקומית

        
    , , , , החל מהחל מהחל מהחל מ((((שני$ שני$ שני$ שני$     3333    , , , , תוכנית לתוכנית לתוכנית לתוכנית ל, , , , ))))מרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרימרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרימרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרימרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרי((((מרכז מעברי$ מרכז מעברי$ מרכז מעברי$ מרכז מעברי$         ....11112222

        ....הרשותהרשותהרשותהרשות        ח  ח  ח  ח  """"אשאשאשאש    400400400400                ::::המימו המימו המימו המימו ). ). ). ). 2007200720072007
        ....משרד הרווחהמשרד הרווחהמשרד הרווחהמשרד הרווחה        ח  ח  ח  ח  """"אשאשאשאש    150150150150                                
        ....ינטינטינטינט''''גוגוגוגו    ––––מיז$ תעסוקה מיז$ תעסוקה מיז$ תעסוקה מיז$ תעסוקה         ח ח ח ח """"אשאשאשאש    600600600600                                
        ....י גורמי$ נוספי$י גורמי$ נוספי$י גורמי$ נוספי$י גורמי$ נוספי$""""עעעע        ח ח ח ח """"אשאשאשאש            50505050                                

פתיחת מרכז מעברי$ בנושא תעסוקה במטה יהודה כפתרו  מדובר בפרוייקט יחודי   :מאיר ויזל
  .זוהי תוכנית תלת שנתית התקציב, למגזר ההתיישבותייחודי 

  
 .ינט'לאישור ההנהלה והמליאה לפני חתימה ע$ הגו החוזה יובא. לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        
        
        
        

            20:1520:1520:1520:15    הישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעה
        
        
        
        

________________________________________________                                ________________________________________________        
        מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל                                        משה דדו משה דדו משה דדו משה דדו 

  ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצה                                מזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצה


