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   263מליאה                        

  

        
        של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה    41414141/10/10/10/10/07/07/07/07' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס

        22227777.11.2007.11.2007.11.2007.11.2007, , , , חחחח""""בכסלו תשסבכסלו תשסבכסלו תשסבכסלו תשס    זזזז""""ייייביום שלישי ביום שלישי ביום שלישי ביום שלישי     מה מה מה מה תקייתקייתקייתקיישהשהשהשה
        ....במרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשיש    18:0018:0018:0018:00בשעה בשעה בשעה בשעה 

        
  

    :נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  מסילת ציו�סג� ראש המועצה   מרדכי אלאב

  צובה, הסג� ראש המועצ  ישי שניר

  אביעזר  מרדכי רחמי#
  אב� ספיר  דני גלבוע

  אדרת  יהודה אלמליח
  אורה  יגאל אבדר

  אשתאול  מנסור יוס$ 
  בית מאיר  כה� מקסי#

  בית נקופה  שמואל שמש
  בקוע  ישראל אלוני

  גבעת יערי#  יהודה ב� אהרו�
  גבעת ישעיהו  בלנקשטיי�יוס$ 

  גיזו  שלמה צברי
  זכריה  יוסי משה
  זנוח  יאירפהימה 

  טל שחר  בני אלירז
  יד השמונה  יוס$ בר דוד
  ישעי  עמנואל דוד

  כסלו�  שלו# בוקובזה
  ליאו� שריגי#  שירלי שטרית

  מוצא  עלית  אברה# לוי
  מחסיה  חיי# בוזגלו

  מטע  דדו� נפתלי
  נוה איל�  עזי טלר
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נח#  חרזי הרצל
  נחשו�  חוה שפיר
  נט$  ניסי# גדסי
  נס הרי#  ענת ארגוב
  ור'עג  מו'אברה# ג

  עי� נקובה  עוודאללהמחמד 
  עי� רפה  ת ברהו#'בהג

  עמינדב  רשברגיחזי ק
  צור הדסה  יוסי אלעד

  צור הדסה  שלומי מגנזי
  צלפו�   ישראל גבאי

  רמת רזיאל  פלדברו� 
  שורש  בראלר# 

  תעוז  ראוב�   סופר
  תרו#  מיסק  לוי

  
  
  
  

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
  לוזיתסג� ראש המועצה   מיכאל ביטו�

  בית זית  גבריאל נרדי
  בר גיורא  משה סויסה 

  גפ�  דוד כה�
  הראל  אבי פליישמ�
  אוריה כפר  מרדכי אליהו
  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו$

  מעלה חמישה  עמוס נבט
  נוה שלו#  איל� פריש

  נחושה  דמארי יצחק
  ה"נתיב הל  אית� קרטגינר

  צפרירי#  חי חדד
  צרעה  דליה יונאית
  קרית ענבי#  משה ביטנר

  רמת רחל  דוד דרומלבי'
  שדות מיכה  אביגדור כה�

  שואבה  יונינה גונ�
  תירוש  בנימי� מלכה

          
          ::::משתתפי#משתתפי#משתתפי#משתתפי#

  מנהלת אג$ חברה וקהילה  שולה ב� אהרו�

  הס"ואיכמנהל אג$ בטחו�   חיי# ב� דוד

  היוע' המשפטי  ד פנחס קוב�"עו
  לשכה משפטית   ד ורד כה�"עו
    

          :מוזמני#מוזמני#מוזמני#מוזמני#

  ד טויסטר הררי"משרד עו  ד גיא ממ�"עו

  הגביה' מנהלת מח  דליה איצקובי'
    

          ::::קהלקהלקהלקהל
  בקיצורעור� עיתו� , יובל רובי�

  עור� עיתו� אצלנו במטה יהודה, בני דוד

    
    :רשמה פרוטוקולרשמה פרוטוקולרשמה פרוטוקולרשמה פרוטוקול
  מזכירות המועצה  דורית אוחנה
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  :סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .ר"ות יוהודע  .1

  .אוריה  כפר , גיזו, בקוע, צלפו�, ש לישובי# טל שחר"הקמת מט –ש טל שחר "מט  1.1
  .צ מועצות הרבנות"בג –רבני#   1.2
  .35א "תמ  1.3
  .תבלי�/חות צוק   1.4
  .מכרז פחי אשפה –ביטול החלטה   1.5
  .מועצה 30%רק במחנה היש�  –שיקו# רשת מי#   1.6
  .ר הדסהר וצו"ת מבוא בית"הסדר מקב  1.7
  .11.12.07ישיבת המליאה הבאה   1.8
  
   16.10.07אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי�   .2
  
  .נומברכט גרמניה –ברית ערי# תאומות   .3
  
  .מושב טל שחר – 2006דוחות כספיי# לשנת /אישור מאז�  .4

  .מושב גבעת יערי# – 2006דוחות כספיי# לשנת /אישור מאז�  
  
  והעברה לאישור ועדת חריגי#, משרה אורה מרדכי 1/2 ס"אישור קבלה של קב  .5
  
  ).ב"מצ( 2008צו המיסי# לשנת   .6
  
  31.12.08עד לתארי�  ח"מש 4: ס"ד ע"חח חידוש אשראי המועצה בבנק הפועלי#  .7

  ).המש� אשראי קיי#(        
  
  .3רבעו�  – 2007ח רבעוני "אישור דו  .8
  
  .דיו� – 2008תקציב   .9
  

  ).ב"מצ(מרכיבי בטחו�  –לסעי$ אישור העברה מסעי$   .10
  .ימי שביתה, תחבורה, מזכירות, מינהלה, ע.ב.ו –עדכו� תקציב   

  
  :2007אישור היטל מיסי# ותקציב ועד מקומי לשנת   .11

    
    היטל למגורי#  התקציב  הישוב 

  י הנחיות היוע' המשפטי"עפ(  ר"למ1  6.4    אב� ספיר
    ר"למ1  5.5  1  144,600  בקוע
    ר"למ1  5  1  167,700  גפ�

  ר"למ1  22היטל תעשיה ומלאכה   ר"למ1  10  1  2,051,000  צובה 
  

        ::::י#י#י#י#""""תברתברתברתבר        ....11112222
  

כ "סה 1   9,500 –ר תקציב קרנות רשות ב"הגדלת התב, שיקו# כבישי# בישעי 3571ר "תב  12.1
  1  9,500 ותרשקרנות , 1 150,000מימו� משרד הפני# 1   159,500 :ר לאחר ההגדלה"לתב  

  
 2 תוספת קרנות רשות ב, 17.7.07שאושר במליאה ה יסמגרש משולב במח 3630ר "ו� לתבתיק  12.2

מורי# הי המועצה להסדר  : המימו� ח"אש 250: ר לאחר תיקו�"כ לתב"סה .ח"אש  70  
  .ח"אש 100קרנות רשות , ח"אש 150בספורט   

  
 50%, חינו�משרד ה 50%, המימו�1  207,918ציוד כיבוי אש בס�  רכישת ר להשלמת"תב  12.3

  .קרנות הרשות  
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  .קרנות הרשות 12 מיליו�  1 –ה "ש נתיב הל"ר תכנו� מט"תב  12.4
  

ח "אש   15, ח קרנות הרשות"אש 45: המימו�, ח"אש 60ר פרוייקט מחשב לכל ילד "תב  12.5
  .השתתפות בעלי#  

  
  .משרד הפני# 12  50,000 –ר לרכישת גנרטור חירו# "תב  12.6

  
  :משרד הבטחו�י# "תבר  12.7

    
רשימת   סמל  ש# המוסד

  פריטי# 
עלות   כמות 

  ליחידה
  השתתפות

  הבטחו� . מש
השתתפות 
  המועצה 

  1  14,875  1  14,875  1  29.750  170  175  גידור   ג� גבעת ישעיהו
  1  1,500  1  1,500  1  3,000   1,500  2  שערי פשפש

  1  7,650  1  7,650  1  15,300  150  95  גידור  ס הר טוב"ביה
  1  2,000  1  2,000  1  4,000  4,000  1  שער דו כנפי

  

  .משרד הפני# 12  11,000 –) קומפלט(קוב  1ר רכש גרור מי# "תב  12.8
  

  1  43,000: המימו�, 1 107,000 –ר גידור בטחוני רמת רחל "תבתיקו�   12.9
  . 1 21,000הישוב , 1 43,000משרד החקלאות , משרד הבטחו�  

  
  .רשות הניקוז ירקו� 12   58,894קוז ר ני"תב   12.10

  
  .ח משרד השיכו�"אש 150 –ר גידור מגרש ספורט בעי� רפה "תב   12.11

  
  .תחנות הסעה1  200,000  :  מקרנות רשות 2008תקציב פיתוח    12.12

  ניקוז1  200,000            
  מבני ציבור וספורט 1  500,000            
  .כבישי# ובטיחות1  600,000            

  
קרנות   , 1 41,400 80%המשרד להגנת הסביבה  : המימו�1  51,750 –ר הסרת גגות אסבסט "תב  12.13

  :להל� הפירוט, 1  10,350 20%רשות   
  1   7,500     2בית ספר מתתיהו   
  1   3,750     2ג� ילדי# זכריה   
  1 18,000   2ס אלו� "אול# ספורט ביה  
  1    7,500     2ג� ילדי# צור הדסה   
  1  15,000     2עזר קמפוס אב� ה  

  
  :ב"לפי רשימה מצ, 1 2,219,064 – 2007מענקי# מאושרי# ממפעל הפיס לשנת   .13
  

  1  1,163,064 –מחשוב בתי ספר וגני ילדי#   
  

  1  706,000  2קירוי מגרש כדורסל צור הדסה   
  

  1  25,000כל ישוב  12  350,000 –ה "מתקני משחקי# לישובי# ס  
  , ה"נתיב הל, נט$  , מטע, מוצא עלית, ישעי, ל שחרט, גבעת יערי#, אשתאול  
  , תעוז, רמת רזיאל, צפרירי#  , צלפו�  , צור הדסה, עי� רפה  
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        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111        
        

        ....אוריהאוריהאוריהאוריה        כפר כפר כפר כפר , , , , גיזוגיזוגיזוגיזו, , , , בקועבקועבקועבקוע, , , , צלפו�צלפו�צלפו�צלפו�, , , , ש לישובי# טל שחרש לישובי# טל שחרש לישובי# טל שחרש לישובי# טל שחר""""הקמת מטהקמת מטהקמת מטהקמת מט    ––––ש טל שחר ש טל שחר ש טל שחר ש טל שחר """"מטמטמטמט        1.11.11.11.1
ה# , להיות שיצרפו עוד ישובי# ש לישובי# בגיזו בעתיד יכול"בר על הקמת מטודמ  : מאיר ויזל

  .ש"ישלמו את האגרות וההיטלי# למט    
        

        ....צ מועצות הרבנותצ מועצות הרבנותצ מועצות הרבנותצ מועצות הרבנות""""בגבגבגבג    ––––רבני# רבני# רבני# רבני#         1.21.21.21.2
, חרלפ זכההרב , בבית הדי� לעבודה הטענה שאנחנו המעסיקי# שלוצ "בגהיה   : מאיר ויזל

 הרב שפיראונגד פ "שיש טעות שלה# אנחנו נלחמי# נגד הרב חרלה# הבינו  ,רערנוע
        .ה# קבלו שכר ממשרד הדתות. יי# באזור וה# לא רבני# מקומיי#שה# לא ח

        
        ....35353535א א א א """"תמתמתמתמ        1.31.31.31.3
צרי� לשנות את הישובי# שכלולי# , שני# לשנות 4נית� כל , שני#' אושרה לפני מס  :מאיר ויזל

  .אנחנו נערער ונוציא הודעה לישובי#, בתו� ערי# כמו אורה ורמת רחל
        

        ....תבלי�תבלי�תבלי�תבלי�////חות צוקחות צוקחות צוקחות צוק            1.41.41.41.4
הועדה המחוזית היו# מתנהגת בצורה גרועה יש טענות נגד הועדה המחוזית  2תבלי�   :מאיר ויזל

ארז קיבל הוראה להרוס את המסעדה הזמנית , ה# לא אישרו את מסעדת התבלי�    
  , זמ� להרוס 1.11.07   בתוכנית היה מותר לבנות  מסעדה נתנו לו עד , שהוא בנה    
  .נוס$ בועדה המחוזיתהנושא יובא לדיו� , התערבתי ובקשתי דיו� מחדש    

        
, ניצחו) אברה# שקד(הירוקי# ,  בישיבה בועדה המחוזית  היה ויכוח גדול –חות צוק     
שלחתי נציגי# שיחתמו הועדה מורידה . חות צוק מגישי# ערעור  למועצה הארצית    
ג# באזור געש קבלו הודעה על צוי , ותנוזו מדיניות שרודפת א,  פרוייקטי# שלנו    
  .ריסהה    

        
        ....מכרז פחי אשפהמכרז פחי אשפהמכרז פחי אשפהמכרז פחי אשפה    ––––ביטול החלטה ביטול החלטה ביטול החלטה ביטול החלטה         1.51.51.51.5
את מבטלי# . חברות שמייצרות' ל מאחר ויש מס"החלטנו להוציא מכרז דר� משכ   :מתי קליגר

  .מליאה קודמתההחלטה מה    
        

        ....מועצהמועצהמועצהמועצה    %%%%30303030רק במחנה היש� רק במחנה היש� רק במחנה היש� רק במחנה היש�     ––––שיקו# רשת מי# שיקו# רשת מי# שיקו# רשת מי# שיקו# רשת מי#         1.61.61.61.6
, י# קהילתיי#בזמנו משרדי הממשלה נתנו שיקו# רשתות מי# בישוב הותיק רק לישוב  :  יזלמאיר ו

, 1/3בישוב היש� השתתפות המועצה וההחלטה היתה  1/3המושבי# והקיבוצי# בקשו 
  .או שהוא דואג למימו� ממקורות אחרי# 2/3והישוב 

        
        ....ר וצור הדסהר וצור הדסהר וצור הדסהר וצור הדסה""""ת מבוא ביתת מבוא ביתת מבוא ביתת מבוא בית""""הסדר מקבהסדר מקבהסדר מקבהסדר מקב        1.71.71.71.7
סופית  ,וכסלר במינהל עוזיבאמצעות שהוק# , ת הוא מכרז קרקעי בלי תכנו�"מקב  : מאיר ויזל

עלה לדיו� , מסוג זה באר' אחד מה# זה מבוא ביתר 2אושרו רק  .יחידות דיור 1400
היתה , בעיקר הירוקי# וצור הדסה, היו התנגדויות חריפות מאוד, שני# 10לפני 

, אי� סיכוי בזמ� הקרוב. יסלללי# עד צומת האלה ששמוביל מירו 39התנייה שכביש 
ע "רדי הממשלה אושרה התבכתבנו למשרד התחבורה וזה לא נמצא בקדימות במש

 .חרדי מתולדות אהרו�, לאהרו� בלו#ורכש את הקרקע אשר קדוש והוא חזר בו ומכר 
המינהל הסכי# לפתח באישורי# שלנו ויש בעיה ע# צור הדסה שמפחדי# מהתפתחות 

הנושא הובהר ע# מר בלו# ואי� בכוונתו למכור , ואיכלוס חרדי#, ניה לגובהשל ב
ומבוא העני� נסגר והוסכ# מול נציגי צור הדסה . ל מנת להרוויחהוא משקיע ע חרדי#ל

, עקרונית הוא הסכי# ,הוא הסביר את דבריו צור הדסה הכינו חומר כלכליר "בית
  . חרדי# הוא הבטיח שלא יהיו

  
בקשתי רשימה של ישובי# , יש פריצות רבות בישוב בצור הדסהבצור הדסהבצור הדסהבצור הדסה חוק עזר לשמירהחוק עזר לשמירהחוק עזר לשמירהחוק עזר לשמירה  : שלומי מגנזי

ולבנות תפיסת בטחו� שאומרת אנחנו רוצי# לבטל את , קו תפרשמגודרי# כישובי 
ובכס$ , ה# לא בנויי# לשמור רצינו להפריט את המהל�, הנושא שהתושבי# שומרי#

   .ובכ� להביא חברת שמירה מסודרת, חוק העזר לשמירהנגבה הזה שאנו 
  

ות שני שליש משלמי# ומעלה אבל לפח 18חוק חובת שמירה מגיל  בגבעת יערי# יש : יהודה ב� אהרו�
  . על מנת לפתור אות# מהשמירהלשומר 
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, הבטחו� מספק כולל גידורשרד מרכיבי בטחו� שמישנ#   –ישובי קו תפר  18יש   :  חיי# ב� דוד

הוא , בישובי# יש חליפת בטחו� שמשרד הבטחו� הגדיר כולל שומר אחד לכל ישוב
עיה העיקרית היא בישובי# שאי� הב, שעות חודשיות 170 2י משטרת ישראל ב"ממומ� ע

במהל� השנה יחד ע# ועדת הבטחו�  .י שמירה ואינ# משוייכי# לקו התפרלה# אמצע
בשנו חוק עזר להיטל שמירה הוגש למשרד הפני# והוחזר כאשר הוא מסתייג יג

. כל לבצע בהתא# להחלטתוכל ישוב יו כ�מהעלויות וה# מבקשי# תחשיב פר ישוב ו
  , פני#ויוגש שנית למשרד ה

  
צרי� להיות חוק עזר כללי שבעצ# לכל ישוב יהיה תערי$ שהוא יוכל לגבות אגרת   :מתי קליגר

יש חברה שבודקת , כל החלטה תובא לאישור המליאה, שובי# שלא רוצי#י יש, שמירה
את נושא התעריפי# ולאחר בקשת צור הדסה ושואבה נקד# הנושא על מנת לקבל 

  .החלטה
  

        ....11.12.0711.12.0711.12.0711.12.07אה אה אה אה ישיבת המליאה הבישיבת המליאה הבישיבת המליאה הבישיבת המליאה הב        1.81.81.81.8
  .שריינו ביומנכ#, ב תתקיי# ישיבה באמצע חודש דצמברעל מנת לאשר את התקצי          

  
            16.10.0716.10.0716.10.0716.10.07אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי�         ....2222
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר:  :  :  :  הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        
        ....נומברכט גרמניהנומברכט גרמניהנומברכט גרמניהנומברכט גרמניה    ––––ברית ערי# תאומות ברית ערי# תאומות ברית ערי# תאומות ברית ערי# תאומות         ....3333

ארחו אותנו  בקשרי# ויחסי# מצוייני# ע# נומברכטאנחנו לקראת חתימה על אמנה   :מאיר ויזל
  . יש קשר מאוד ידידותי, משלחות נוערהתקיימו 

  
תהיה לכל מטה יהודה ולא רק  2000תקבלה החלטה ששותפות מבקשת לעדכ� כי ה    :שולה ב� אהרו�

  .עדול#אזור     
        
        ....מושב טל שחרמושב טל שחרמושב טל שחרמושב טל שחר    ––––    2006200620062006דוחות כספיי# לשנת דוחות כספיי# לשנת דוחות כספיי# לשנת דוחות כספיי# לשנת ////אישור מאז�אישור מאז�אישור מאז�אישור מאז�        ....4444

        ....####מושב גבעת יערימושב גבעת יערימושב גבעת יערימושב גבעת יערי    ––––    2006200620062006דוחות כספיי# לשנת דוחות כספיי# לשנת דוחות כספיי# לשנת דוחות כספיי# לשנת ////אישור מאז�אישור מאז�אישור מאז�אישור מאז�        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר:  :  :  :  הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
  

        והעברה לאישור ועדת חריגי#והעברה לאישור ועדת חריגי#והעברה לאישור ועדת חריגי#והעברה לאישור ועדת חריגי#, , , , משרה אורה מרדכימשרה אורה מרדכימשרה אורה מרדכימשרה אורה מרדכי    2/2/2/21111/ס ס ס ס """"אישור קבלה של קבאישור קבלה של קבאישור קבלה של קבאישור קבלה של קב        ....5555
  .יצא מהישיבהמרדכי רחמי# 

        
ל התקבלה בועדה בחינה מאושרת על ידי משרד הפני# ואנו מביאי# לדיו� במליאה "הנ  ::::מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל

  .אשתו של חבר מליאהאחר והיא מ
        

        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        
        ).).).).בבבב""""מצמצמצמצ((((    2008200820082008לשנת לשנת לשנת לשנת צו המיסי# צו המיסי# צו המיסי# צו המיסי#         ....6666

נו רבעולכ� ה, נו להבהיריישנ# מספר סעיפי# שרצ, 2007באופ� עקרוני בנוי לפי שנת   :מאיר ויזל
א# השימוש הוא , ר"מ 1.80 2מבני# שמתחת ל: לדוגמא, את ההסבר בכתב לצו

  .הוא יחוייב לפי השימוש, למגורי#
  

 ,ד גיא ממ� ממשרד הררי טויסטר"עו ד שרית גל יחד ע#"משה דדו� עו נו על הצושקד  :מתי קליגר
לקחנו את התורה שבעל פה , ד גיא ממ�"עוהגביה ו' מנהלת מחנמצאי# אתנו דליה 

והעברנו לכתב הרעיו� לתת שקיפות לצו המיסי# ובס� הכל אי� , ת כל השני#דשעוב
אי� שינויי# בתעריפי# , בתי כלא שיוקמו בעתיד, הוספנו מגרשי גול$, הרבה שינויי#

  .אי� תוספת בארנונה למגורי# 2008לשנת  2007שנת בי� 
  

י חוק ההסדרי# ג# במיסי# של הועד "אי� ג# שינוי בקידו# צו המיסי# עפ 2008לשנת   
התערי$ עובר לשנה הבאה ללא , אי� שינויי# בגובה הסכו#, המקומי אי� שינויי#

  .תוספת הצמדה
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  ?חוק ההסדרי# לא העלה   : יגאל אבדר

  
הגביה לא ' מדוע בישובי# בגביה הפרטנית המועצה החליטה לעשות עיקולי# למה מח: ת ברהו#'בהג

רציתי לדעת למה אנשי# , יש אנשי# שעוקלו והיה סיבו�, מעודכנת בצורה מסודרת
  .ואלה שלא משלמי# לא מעקלי# אות# כלל, שמשלמי# עוקלו

  
לנו צי השנה האחרונה התחא האכיפה ובחהמועצה בתקופה האחרונה הגבירה את נוש   :מתי קליגר

  יש טעויות כתבנו מכתב אישי לתושבי# במקרה של קורה ש, אכיפה דר� הבנקי#    
א# יש , המטרה לגבות את המגיע למועצה, אנחנו מבצעי# אכיפה על הכל, טעות    
  .שגיאות ותקלות אנחנו מתנצלי#    

  
תה שיחת טלפו� לפני הא# נעש, השאלה הא# ההתייחסות היא זהה לכל המשלמי#  : ניסי# גדסי

  ? העיקול    
  

אנחנו שולחי# עיקולי# , אנחנו פחות שולחי# מעקלי# הביתה, אי� גביה בבתי#  : מתי קליגר
צרי� , בערב להודעה לפני עיקול 20:00עד  16:00הקמנו מוקד טלפוני משעה , לבנקי#

   .העלויות של המבצע שהוכיח את עצמולקחת בחשבו� את 
  

שנית� בידיעה , 1 2000עד 1  300על חובות מסכומי# של אוכפי# ו� אנחנו בעקר: איצקובי'דליה 
  .והצענו שכדאי להשתלב בהוראת הקבע, בכרטיס אשראי בגובה זהלשל# סכומי# 

  
  ? אי� גובי# חובות גדולי#  : ענת ארגוב

  
רקעי רישו# הערת אזהרה בסוכנות היהודית ובמינהל מק, תדמיר, עקלנו כספי תנובה: דליה איצקובי'

  .ישראל
  

ה# ו, אפשר להעזר בחברי המליאה לפנות אליה# ,ישנה דר� נוספת שנית� לנצל אותה  :בני אלירז
הגזירה של עיקולי בנקי# היא קשה ולא , יכולי# להגיע ע# החברי# להסדר במועצה

  .נעימה
  

  .עושי# זאת ונפגשי# ע# כול#אנחנו   :מתי קליגר
  

עזר בחברי המליאה אני אישית לא יי הגביה אפשר לההמליאה צריכה לחזק את יד  :יגאל אבדר
  .אני מחזק את ידי המועצה והגזברות להגביר את האכיפה של הגביה, מאמי� בזה    

  
אני מבקש שאנשי# רוצי# לעשות הסדר על חובות כבדי# שתהיה אפשרות קצרה על    :ישראל אלוני

  .מנת שיהיה הסדר    
  

גזור גזירות על מבוגרי# אנחנו נותני# למועצה ל, הציבוראנחנו נבחרנו להג� על    :חיי# בוזגלו
  .המשימה שלנו היא להג� על התושבי#. וקשישי#

  
, מהמקרי# זה אנשי# שאי� לה# אמצעי# 70% 2מדובר על מי שלא משל# מי שאי� לו ב  :מו'אברה# ג
        .ולא להטיל קנסות בבנקי#, צרי� להתחשב בציבור החלש    

        
קבלתי העתק מהמכתב ולאחר בירור הוברר שנפלה , הטעות בעי� רפהג# במקרה של    :מאיר ויזל

  . שהיא מחליטה על פי נתוני# ומסמכי#, צרי� לדעת שיש ועדת הנחות .טעות
סמכות לפטר חברי מליאה וועדי# שה# ולגבי חברי הועדי# וחברי המליאה יש בידי ה  

  .חייבי#
  

  .אתה מנסה לטפח עוד דור של אוכלי חינ# 2מו 'משיבה לאברה# ג  : ענת ארגוב
  

יש ג# יפה מאוד אבל  העבודה בס� הכל, 90%יש ישובי# שגובי#  80%אנחנו גובי#   : מאיר ויזל
  .40%ישובי# שגובי# בממוצע 

  
  .2005משנת  20% 2עלינו ב  :מתי קליגר
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ני התבקשתי על ד הררי טויסטר שמתמחה בדיני רשויות מקומיות א"שות$ במשרד עו: ד גיא ממ�"עו
ידי המועצה לבחו� את צו המיסי# של המועצה להמלי' המלצות על מנת לגבש הצעה 

צו המיסי# צרי� לעבור אישור מליאה , שחולקה לחברי# 2008לצו המיסי# לשנת 
משרד הפני# ממעט במת� אישור לשינויי# בצו המיסי# עשינו מאמ' , ומשרד הפני#

  .צהמועלהיצמד לצו המיסי# הקיי# של ה
  

על מנת , ת להבהיר ולפשט את המושגי# לחלק בצורה יותר ברורההשינויי# ה# על מנ  
הכללה בצו המיסי# על שינויי# . א: יוכל להבי� את המושגי# וההוראות שכל אחד

ווגי# ותוספת סיווגי# כמו בית יביטול ס .ב. מועצה עובדת עליה# בשני# האחרונותהש
  .ראותמועט של הו' כלא ומגרש גול$ ומס

  
  :במסגרת החומר שהועבר יש את הצו ודברי הסבר אני אסקור את ההסברי#    

  
, עקרונות כלליי# שנועדו לצור� הבנת הצו, חלקי# 2 2בצו המיסי# מחולק ל' פרק א  

 , נועד להבהיר שהחיוב הוא בגי� ארנונה כללית בלבד להבדיל ממס ועד מקומי 4סעי$ 
   .הבחנה ברורה בי� ארנונה למסי ועדהבלבול מנוגד להוראות החוק כי יש 

  
  .זו הבהרה לצו המיסי# כמועצה שאצלנו מופיע רק ארנונה  :מתי קליגר

  
באיזה כח הועדי# , הא# זה פוגע בישובי# שגובי# מאחר וה# גבו על פי צו המיסי#  :יוסי משה
  ?המקומיי# יגבו     

  
להפריד במהות שארנונה כללית  חשוב, הגביה של מסי ועד מקומי היא על פי חוק: גיא ממ�ד "עו

שנגבית ה# מיסי ארנונה כללית ומסי ועד מקומי ה# מסי ועד מקומי הסמכות לגבות 
  . נותרה אותה סמכות

  
למה היו# את# מחדדי# את הנקודה הזאת והא# זה יפגע בעתיד בהחזרי הארנונה הא#   :יגאל אבדר

  .משפט זה בעוד מספר שני# לא ישתמשו בוב
  

  משרד הפני# אומר אני מעביר ל� תקציב אני גובה מיסי# ובתקציב שלי מופיע    :מתי קליגר
  . אי� קשר ע# צו המיסי# של המועצה, ישובי# החזרל    

  
ה# בפרק תקציב במועצה וה# בהעברה תקציבית  15%התקציב שעובר לישובי#   

שמועברת לישוב בפועל זו העברה תקציבית שלא פוגעת ואינה מקושרת לצו המיסי# 
כרגע זו רק הבהרה  על , הכוונה היא לחדד שלא יהיה מצב חוזר כמו בגבעת יערי#

  .מנת שתהיה שקיפות
  

  .המועצה עדיי� בתוכנית התייעלות 2007לא שונה משנת   2008 תקציב בנושא     
 החזר בנוס$ חומר ישלח אליכ# לאחר שכל האגפי# אישרו את התקציב 15%לכ� רק   

כ אי� שינוי בתקציב הוא ישלח "ת דוברת והכנסת אופק סהשינויי# העיקריי# ה# הורד
  . אליכ# ויגיע לאשור במליאה הקרובה

  .ההנחיה לעבוד כמו בשנה שעברה    
  
בפרק ב סעי$ חדש הוא לא משנה  7סעי$ , הגדרות' בפרק א, סעי$ הגדרות של מחזיק  :ד גיא ממ�"עו

מדבר על ' א 7סעי$ , דבר הוא מבהיר את הנהלי# שהמועצה עבדה במש� כל השני#
  .ל א� לא היה רשו# בצושבוצע בפוע, מ"ס 30קירות חיצוניי# שעוביי# מעל 

  
  .בירושלי# מודדי# פנימי: חזי קרישברג

  
, ברוב המכריע של הרשויות השיטה היא ברוטו, נהוגה במועצה היא ברוטוהשיטה ה  :ד גיא ממ�"עו

כל שינוי יש לו השלכות , גהאני מטפל בערי# שבכול# ברוטו חיצוני זו השיטה הנהו
ווגי# ה# הבעיות בדר� כלל יהס, מאוד גדולות שמשרד הפני# לא מאשרתקציביות 

  .ולא המטרי# של הבית או הנכס
  

 החוק  .השימוש הוא לפי שימוש בפועל ולא שימוש עיקרי, חדר הסקה –' ב 7סעי$   
  , גבות לפי שימוש בפועלל
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מה שהמינהל  .יש את השיקול לפי השימוש, זה מחס� או דירהמטר רואי# א#  1.80עד   : מאיר ויזל
  , גובה זה לא עניינו הבעיה שלנו היא לגבית ארנונה

  
בהקשר הזה נית� , א# לא גרי# לא תחושב, יש הבחנה בי� דיני ארנונה לדיני מינהל : גיא ממ�ד "עו

שטח כל ת הרצליה ירי פסק די� של עי"עפ, לומר שהמועצה בגישה שלה היא מקלה
  . חייב בארנונה למעט גומחה שלא נית� לעשות בה שימוש 

פקודות העיריות קובעת את הכללי#  צו האנונה לא עושה שו# שינוי בס� הכל ראינו   
  .הגביה בפועל התבצעה, לנכו� להבהיר את הדברי# מתו� שקיפות

  
  .מטר לא יחוייב בארנונה 1.80מציע הצעה שכל גג משופע בגובה   :שלומי מגנזי

  
 ,אההלמי שמשתמש בנכס למגורי# גובי# מגורי# וכ�  המועצה גובה על פי שימוש  : מתי קליגר

  .צרי� להבי� שאנשי# משכירי# עליות גג
  

יש לי רוש# שהויכוח הוא מחוסר , עצה וההחלטות מתקבלות לכללואנחנו חלק מהמ  : י אלאבמרדכ
אחד יבדוק אצלו בישוב אני רוצה שכל , הרעיו� המרכזי היא בעיית המרתפי#, הבנה

כאשר יש , ויש משפחות שגרות, בכל ההרחבות כמה מרתפי# בנו וה# לא סגורי#
יחידות דיור בקומות המרת$ והעליונות ה# מעמיסי# על כל התשתיות ועל איכות 

המועצה , החיי# של הישוב לא יתכ� שלא ישלמו אגרות ביוב וארנונה א# ה# גרי# ש#
ייב זה מי שלא ידוע על קיו# יחידות הדיור והמשרדי# עד היו# גבתה ומי שלא חו

א# זה לא , מטר אתה לא משל# 2א# אי� שימוש בפועל ג# א# הגג הוא , בקומות אלו
כל החיובי# יעשו על פי שימוש  .כתב כ�וב בנוסח שאמרתי אותו זה צרי� להכת

  .לא נעשה שו# דבר חריג, בפועל
  

א# יש מחס� , עקרוני לפי שימושלא הקשר מטר ל 1.80עד מציע החלטה למרות הויכוח   :מאיר ויזל
  . מטר ויורד עד מטר שמוני# אתה משל# 3א# הבית משופע , צרי� לחייב כמחס�    

  
והיה והיה והיה והיה         , , , , ממטר שמוני# ומעלה משלמי# לפי שימושממטר שמוני# ומעלה משלמי# לפי שימושממטר שמוני# ומעלה משלמי# לפי שימושממטר שמוני# ומעלה משלמי# לפי שימוש, , , , מטרמטרמטרמטר    1.801.801.801.80לפי שימוש עד לפי שימוש עד לפי שימוש עד לפי שימוש עד             ::::החלטההחלטההחלטההחלטה                
        ....ומשרד הפני# לא יאשר יבוא למליאה הבאה לאישורומשרד הפני# לא יאשר יבוא למליאה הבאה לאישורומשרד הפני# לא יאשר יבוא למליאה הבאה לאישורומשרד הפני# לא יאשר יבוא למליאה הבאה לאישור                

  
  .לא נוכל לגבות מס ועד מקומי, בכל מקו# שלא תגבה ארנונה בגלל החלטה זו  : נפתלי דדו�

  
   .שטחי# משותפי# אי� שינוי במצב 9 2ו 8סעי$  –' פרק במסביר   :ד גיא ממ�"עו
  

  פרק כללי שמדבר על תעריפי ארנונה –' פרק ג    
  

  ' ב 2ו 'א 2אי� שינוי ב', שינוי אחד בטלנו אזור ג –' פרק ד    
  

בתו� שטח , זה נכסי# בתחו# הישוב ושטחי חקלאות בתו� המשבצת שלה#' אאזור     
  .הישוב עצמו ושטחי חקלאות ג# מחו' לישוב    
  . מחו' לישובי#  –' שטח ב    

  
  ? הכחול סהא# הכוונה לפ  : מקסי# כה�

  
שטח המשבצת יכול להיות רחב יותר מדובר על ישובי# שתחו# הישוב ושטחי# : גיא ממ�ד "עו

א# , שנמצאי# מחו' לתחו# הישוב ששטח המשבצת יכול להיות רחב יותר חקלאיי#
  ', יבנו מלו� זה יהיה ב

  
   .קו כחול הכוונה לתחו# הישוב  : מאיר ויזל

  .זה לא הקו הכחול –משבצת     
  
דבר לא השתנה מדובר על יחסי# , הניסוח הנוכחי זה אותו ניסוח שהיה כל השני#: גיא ממ�ד "עו

  . שטחי# חקלאיי# שה# בתו� הישוב בתחו# הישוב או    
  

  .ג# זה שינוי בצו כל השני# דובר על מה שכתוב משבצת #לידיעתכ  :מתי קליגר
  

   .צמוד דופ� +הקו הכחול  2הוחלט לאשר   : מאיר ויזל
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  ?כול להטיל עליה# מס ועד מקומי אני י' # הרשומי# באזור אינכס  : מקסי# כה�

  
  .כ�: איצקובי' דליה

  
  ?אני יכול להטיל על עסקי# ' אזור בהא# ב  :מקסי# כה�

  
  .על עסקי# מס ועד' לא נית� להטיל באזור ב: י'ובדליה איצק

   
  2.1.2נת� הסבר לגבי יקבי בוטיק בסעי$ : גיא ממ�ד "עו
  

 ,אנחנו לא נקבע כמה בקבוקי#, היקבי# שלנו ה# שוני# בגודל#, הכוונה ליקבי בוטיק  : מאיר ויזל
  .מה זה יקב בוטיק ויקב מסחרי אנחנו נסכ# ונגדיר    

  
  .מסביר את שאר השינויי# בסעיפי# :גיא ממ�ד "עו
  

לכתוב במקו# בתי רבייה . 2.6.1מבקש לתק� את הסעיפי# במבני# חקלאיי# לשנות   : אלאבמרדכי 
  .להוסי$ למעט חוות לגידול סוסי# 2.6.2מדגריות ובסעי$ 

  
  .נגדיר חוות סוסי# לרכיבה  : מאיר ויזל

  
השפעות הכלכליות שלה# על תקציב כל ההחלטות שהתקבלו צרי� לבדוק את ה  : ליגרמתי ק

דבר שלדעתי לא יאושר  המועצה ה# עלולות להשפיע על הפחתה של גבית ארנונה
  .במשרד הפני# 

  
המציאות במושבי# ובקיבוצי# כל הלולי# המבוקרי# ' וב' בהגדרות של אזור א  :אלאבמרדכי 

   . עופות לגידול' לכאורה באזור ב
  

  ?לא ברור , לגבי קרקע תפוסה  : חוה שפיר
  

  .זה נקרא קרקע תפוסה, א# התוצרת יושבת בשטח לפני כניסה למפעל: דליה איצקובי'
  

  ?ג� אירועי# לא אול# שמחות  3.7בסעי$ קרקעות   : יגאל אבדר
  
  .אנחנו לא ערכנו שינוי בצו הנוכחי תוא# לשנה קודמת:  גיא ממ�ד "עו
  

  .'מציע להכפיל את ב 2.6.4כפול לגבי ממגורות  ' ב' כל א' רוצה להכפיל את ב  : מאיר ויזל
  
עד אשר יאושר  2008יהיה בתוק$ ג# בשנת על כל המשתמע ממנו  2007צו המיסי# של : גיא ממ�ד "עו

  .צו המיסי# החדש חלקו או כולו בהתא# להחלטות משרד הפני#
  

נויי# שנעשו על ידי חברי המליאה ע# השי 2008 לאשר צו המיסי# לשנת : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
  .ולהעבירו לאישור משרד הפני#

  
        31.12.0831.12.0831.12.0831.12.08עד לתארי� עד לתארי� עד לתארי� עד לתארי�     חחחח""""משמשמשמש    4444: : : : סססס""""ד עד עד עד ע""""חחחחחחחח    חידוש אשראי המועצה בבנק הפועלי#חידוש אשראי המועצה בבנק הפועלי#חידוש אשראי המועצה בבנק הפועלי#חידוש אשראי המועצה בבנק הפועלי#        .7  
        ).).).).המש� אשראי קיי#המש� אשראי קיי#המש� אשראי קיי#המש� אשראי קיי#((((                

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....3333רבעו� רבעו� רבעו� רבעו�     ––––    2007200720072007ח רבעוני ח רבעוני ח רבעוני ח רבעוני """"אישור דואישור דואישור דואישור דו        ....8888

ח "מלש 3לנו כי משרד החינו� מוריד כ היו# נודע , הדוח הרבעוני מראה על איזו�   :מתי קליגר
קיזוז לרשות על הסעות שלטענתו כנראה העביר לנו יותר אני עוד לא יודע אי� זה 

ר ממשרד הפני# דוח חצי שנתי מסוקר עדיי� לא חז,ישפיע והא# נצליח לסיי# מאוזני#
  .למליאה וברגע שיהיה נעביר

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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            2008200820082008תקציב תקציב תקציב תקציב         ....9999
  .ליאה הבאהדיו� בישיבת המ    

        
        ).).).).בבבב""""מצמצמצמצ((((מרכיבי בטחו� מרכיבי בטחו� מרכיבי בטחו� מרכיבי בטחו�     ––––אישור העברה מסעי$ לסעי$ אישור העברה מסעי$ לסעי$ אישור העברה מסעי$ לסעי$ אישור העברה מסעי$ לסעי$         ....10101010

        ....ימי שביתהימי שביתהימי שביתהימי שביתה, , , , תחבורהתחבורהתחבורהתחבורה, , , , מזכירותמזכירותמזכירותמזכירות, , , , מינהלהמינהלהמינהלהמינהלה, , , , עעעע....בבבב....וווו    ––––עדכו� תקציב עדכו� תקציב עדכו� תקציב עדכו� תקציב         
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ::::2007200720072007אישור 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         ....11111111
                היטל למגורי#היטל למגורי#היטל למגורי#היטל למגורי#        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב        הישוב הישוב הישוב הישוב 

        משפטימשפטימשפטימשפטיי הנחיות היוע' הי הנחיות היוע' הי הנחיות היוע' הי הנחיות היוע' ה""""עפעפעפעפ((((        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     6.46.46.46.4                אב� ספיראב� ספיראב� ספיראב� ספיר
                רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     5.55.55.55.5        1 1 1 1     144,600144,600144,600144,600        בקועבקועבקועבקוע
                רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     5555        1 1 1 1     167,700167,700167,700167,700        גפ�גפ�גפ�גפ�

        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     22222222היטל תעשיה ומלאכה היטל תעשיה ומלאכה היטל תעשיה ומלאכה היטל תעשיה ומלאכה         רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     10101010        1 1 1 1     2,051,0002,051,0002,051,0002,051,000        צובה צובה צובה צובה 
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ::::י#י#י#י#""""תברתברתברתבר        ....12121212
    1111            9,5009,5009,5009,500    ––––ר תקציב קרנות רשות בר תקציב קרנות רשות בר תקציב קרנות רשות בר תקציב קרנות רשות ב""""הגדלת התבהגדלת התבהגדלת התבהגדלת התב, , , , שיקו# כבישי# בישעישיקו# כבישי# בישעישיקו# כבישי# בישעישיקו# כבישי# בישעי    3571357135713571ר ר ר ר """"תבתבתבתב        12.112.112.112.1

קרנות קרנות קרנות קרנות , , , , 1111    150,000150,000150,000150,000מימו� משרד הפני# מימו� משרד הפני# מימו� משרד הפני# מימו� משרד הפני# 1  1  1  1      159,50159,50159,50159,500000    ::::ר לאחר ההגדלהר לאחר ההגדלהר לאחר ההגדלהר לאחר ההגדלה""""לתבלתבלתבלתב        כ כ כ כ """"סהסהסהסה        
        1111            9,5009,5009,5009,500        ותותותותרשרשרשרש        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
תוספת קרנות תוספת קרנות תוספת קרנות תוספת קרנות , , , , 17.7.0717.7.0717.7.0717.7.07שאושר במליאה שאושר במליאה שאושר במליאה שאושר במליאה מגרש משולב במחסיה מגרש משולב במחסיה מגרש משולב במחסיה מגרש משולב במחסיה     3630363036303630ר ר ר ר """"תיקו� לתבתיקו� לתבתיקו� לתבתיקו� לתב        12.212.212.212.2

המועצה המועצה המועצה המועצה : : : : ח המימו�ח המימו�ח המימו�ח המימו�""""אשאשאשאש    250250250250: : : : ר לאחר תיקו�ר לאחר תיקו�ר לאחר תיקו�ר לאחר תיקו�""""כ לתבכ לתבכ לתבכ לתב""""סהסהסהסה    ....חחחח""""אשאשאשאש            70707070    2 2 2 2 רשות ברשות ברשות ברשות ב        
        ....חחחח""""אשאשאשאש    100100100100קרנות רשות קרנות רשות קרנות רשות קרנות רשות , , , , חחחח""""אשאשאשאש    150150150150מורי# בספורט מורי# בספורט מורי# בספורט מורי# בספורט היהיהיהי    להסדרלהסדרלהסדרלהסדר        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
    50505050%%%%, , , , המימו�המימו�המימו�המימו�1 1 1 1     207,918207,918207,918207,918בס� בס� בס� בס� במוסדות חינו� במוסדות חינו� במוסדות חינו� במוסדות חינו� ר להשלמת רכישת ציוד כיבוי אש ר להשלמת רכישת ציוד כיבוי אש ר להשלמת רכישת ציוד כיבוי אש ר להשלמת רכישת ציוד כיבוי אש """"תבתבתבתב        12.312.312.312.3

        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות        %%%%50505050, , , , משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    2 2 2 2 1 1 1 1 מיליו� מיליו� מיליו� מיליו�     1111    ––––ה ה ה ה """"ש נתיב הלש נתיב הלש נתיב הלש נתיב הל""""ר תכנו� מטר תכנו� מטר תכנו� מטר תכנו� מט""""תבתבתבתב        12.412.412.412.4
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

    חחחח""""אשאשאשאש    15151515, , , , ח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשות""""אשאשאשאש    45454545: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , חחחח""""אשאשאשאש    60606060ר פרוייקט מחשב לכל ילד ר פרוייקט מחשב לכל ילד ר פרוייקט מחשב לכל ילד ר פרוייקט מחשב לכל ילד """"תבתבתבתב        12.512.512.512.5
        ....השתתפות בעלי#השתתפות בעלי#השתתפות בעלי#השתתפות בעלי#        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....משרד הפני#משרד הפני#משרד הפני#משרד הפני#    2 2 2 2 1 1 1 1     50,00050,00050,00050,000    ––––ר לרכישת גנרטור חירו# ר לרכישת גנרטור חירו# ר לרכישת גנרטור חירו# ר לרכישת גנרטור חירו# """"תבתבתבתב        12.612.612.612.6

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ::::י# משרד הבטחו�י# משרד הבטחו�י# משרד הבטחו�י# משרד הבטחו�""""תברתברתברתבר        12.712.712.712.7

ש# ש# ש# ש#         
        המוסדהמוסדהמוסדהמוסד

רשימת רשימת רשימת רשימת         סמלסמלסמלסמל
        פריטי# פריטי# פריטי# פריטי# 

עלות עלות עלות עלות         כמות כמות כמות כמות 
        ליחידהליחידהליחידהליחידה

        השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות
        הבטחו� הבטחו� הבטחו� הבטחו� . . . . משמשמשמש

השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות 
        המועצה המועצה המועצה המועצה 

        1 1 1 1     14,87514,87514,87514,875        1 1 1 1     14,87514,87514,87514,875        1 1 1 1     29.75029.75029.75029.750        170170170170        175175175175        גידור גידור גידור גידור         � גבעת ישעיהו� גבעת ישעיהו� גבעת ישעיהו� גבעת ישעיהוגגגג
        1 1 1 1     1,5001,5001,5001,500        1 1 1 1     1,5001,5001,5001,500        1 1 1 1     3,0003,0003,0003,000            1,5001,5001,5001,500        2222        שערי פשפששערי פשפששערי פשפששערי פשפש

        1 1 1 1     7,6507,6507,6507,650        1 1 1 1     7,6507,6507,6507,650        1 1 1 1     15,30015,30015,30015,300        150150150150        95959595        גידורגידורגידורגידור        ס הר טובס הר טובס הר טובס הר טוב""""ביהביהביהביה
        1 1 1 1     2,0002,0002,0002,000        1 1 1 1     2,0002,0002,0002,000        1 1 1 1     4,0004,0004,0004,000        4,0004,0004,0004,000        1111        שער דו כנפישער דו כנפישער דו כנפישער דו כנפי

        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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        ....משרד הפני#משרד הפני#משרד הפני#משרד הפני#    2 2 2 2 1 1 1 1     11,00011,00011,00011,000    ––––) ) ) ) קומפלטקומפלטקומפלטקומפלט((((    קובקובקובקוב    1111ר רכש גרור מי# ר רכש גרור מי# ר רכש גרור מי# ר רכש גרור מי# """"תבתבתבתב        12.812.812.812.8
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

, , , , משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�1 1 1 1     43,00043,00043,00043,000: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , 1111    107,000107,000107,000107,000    ––––ר גידור בטחוני רמת רחל ר גידור בטחוני רמת רחל ר גידור בטחוני רמת רחל ר גידור בטחוני רמת רחל """"תיקו� תבתיקו� תבתיקו� תבתיקו� תב        12.912.912.912.9
        . . . . 1111    21,00021,00021,00021,000הישוב הישוב הישוב הישוב , , , , 1111    43,00043,00043,00043,000משרד החקלאות משרד החקלאות משרד החקלאות משרד החקלאות 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....רשות הניקוז ירקו�רשות הניקוז ירקו�רשות הניקוז ירקו�רשות הניקוז ירקו�    2 2 2 2 1  1  1  1      58,89458,89458,89458,894ר ניקוז ר ניקוז ר ניקוז ר ניקוז """"תבתבתבתב            12.1012.1012.1012.10

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט            

        
        ....ח משרד השיכו�ח משרד השיכו�ח משרד השיכו�ח משרד השיכו�""""אשאשאשאש    150150150150    ––––ר גידור מגרש ספורט בעי� רפה ר גידור מגרש ספורט בעי� רפה ר גידור מגרש ספורט בעי� רפה ר גידור מגרש ספורט בעי� רפה """"תבתבתבתב            12121212....11111111
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ....תחנות הסעהתחנות הסעהתחנות הסעהתחנות הסעה1 1 1 1     200,000200,000200,000200,000        :  :  :  :  מקרנות רשותמקרנות רשותמקרנות רשותמקרנות רשות    2008200820082008תקציב פיתוח תקציב פיתוח תקציב פיתוח תקציב פיתוח             12.1212.1212.1212.12
        ניקוזניקוזניקוזניקוז1 1 1 1     200,000200,000200,000200,000                                                
        מבני ציבור וספורט מבני ציבור וספורט מבני ציבור וספורט מבני ציבור וספורט 1 1 1 1     500,000500,000500,000500,000                                                
        ....כבישי# ובטיחותכבישי# ובטיחותכבישי# ובטיחותכבישי# ובטיחות1 1 1 1     600,000600,000600,000600,000                                                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
    80808080%%%%    המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבה: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�1 1 1 1     51,75051,75051,75051,750    ––––גגות אסבסט גגות אסבסט גגות אסבסט גגות אסבסט ר הסרת ר הסרת ר הסרת ר הסרת """"תבתבתבתב        12.1312.1312.1312.13

        ::::להל� הפירוטלהל� הפירוטלהל� הפירוטלהל� הפירוט, , , , 1111        10,35010,35010,35010,350    20202020%%%%קרנות רשות קרנות רשות קרנות רשות קרנות רשות , , , , 1111    41,40041,40041,40041,400        
        1111            7,5007,5007,5007,500                    2 2 2 2 בית ספר מתתיהו בית ספר מתתיהו בית ספר מתתיהו בית ספר מתתיהו         
        1111            3,7503,7503,7503,750                    2 2 2 2 ג� ילדי# זכריה ג� ילדי# זכריה ג� ילדי# זכריה ג� ילדי# זכריה         
        1111    18,00018,00018,00018,000            2 2 2 2 ס אלו� ס אלו� ס אלו� ס אלו� """"אול# ספורט ביהאול# ספורט ביהאול# ספורט ביהאול# ספורט ביה        
        1 1 1 1             7,5007,5007,5007,500                    2 2 2 2 ג� ילדי# צור הדסה ג� ילדי# צור הדסה ג� ילדי# צור הדסה ג� ילדי# צור הדסה         
        1 1 1 1     0000000015,015,015,015,0                    2 2 2 2 קמפוס אב� העזר קמפוס אב� העזר קמפוס אב� העזר קמפוס אב� העזר         

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ::::בבבב""""לפי רשימה מצלפי רשימה מצלפי רשימה מצלפי רשימה מצ, , , , 1111    2,219,0642,219,0642,219,0642,219,064    ––––    2007200720072007מענקי# מאושרי# ממפעל הפיס לשנת מענקי# מאושרי# ממפעל הפיס לשנת מענקי# מאושרי# ממפעל הפיס לשנת מענקי# מאושרי# ממפעל הפיס לשנת         ....13131313

        1 1 1 1     1,163,0641,163,0641,163,0641,163,064    ––––מחשוב בתי ספר וגני ילדי# מחשוב בתי ספר וגני ילדי# מחשוב בתי ספר וגני ילדי# מחשוב בתי ספר וגני ילדי#         
        1 1 1 1     706,000706,000706,000706,000        2 2 2 2 קירוי מגרש כדורסל צור הדסה קירוי מגרש כדורסל צור הדסה קירוי מגרש כדורסל צור הדסה קירוי מגרש כדורסל צור הדסה         
        1 1 1 1     25,00025,00025,00025,000כל ישוב כל ישוב כל ישוב כל ישוב     2 2 2 2 1 1 1 1     350,000350,000350,000350,000    ––––ה ה ה ה """"מתקני משחקי# לישובי# סמתקני משחקי# לישובי# סמתקני משחקי# לישובי# סמתקני משחקי# לישובי# ס        
        , , , , הההה""""נתיב הלנתיב הלנתיב הלנתיב הל, , , , נט$נט$נט$נט$        , , , , מטעמטעמטעמטע, , , , מוצא עליתמוצא עליתמוצא עליתמוצא עלית, , , , ישעיישעיישעיישעי, , , , ל שחרל שחרל שחרל שחרטטטט, , , , גבעת יערי#גבעת יערי#גבעת יערי#גבעת יערי#, , , , אשתאולאשתאולאשתאולאשתאול        
        , , , , תעוזתעוזתעוזתעוז, , , , רמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאל, , , , צפרירי#צפרירי#צפרירי#צפרירי#        , , , , צלפו�צלפו�צלפו�צלפו�        , , , , צור הדסהצור הדסהצור הדסהצור הדסה, , , , עי� רפהעי� רפהעי� רפהעי� רפה        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        

        30303030::::21212121        הישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעה
  
  

_________________        _____________  
  מאיר ויזל            מתי קליגר 

 ראש המועצה            גזבר המועצה


