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.2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתארי 22.1.08

.3

תשובה לשאילתא דוד דרומלבי(.

.4

מינוי מבקר פנימי למועצה.

.5
5.1

תבר"י:%
תב"ר  3533כבישי %בצובה – הגדלת התב"ר ל 700 /אש"ח )סכו %קוד 550 %אש"ח( מימו
ההפרש בס של  150אש"ח ע"י הקיבו( על סמ התחייבות.%

5.2

תב"ר שיפור תשתיות בטיחות עי רפה/עי נקובה –  / 1 40,000משרד התחבורה.

5.3

תב"ר תכנו מט"ש נתיב הל"ה –  ,1 850,000מימו  :הלוואה מבנקי %לתקופה של 15
שנה ,ריבית עד .5.5%

5.4

סגירת תב"ר  – 3657תכנו מט"ש נתיב הל"ה  1 1,000,000מימו  :קרנות הרשות ,וזאת על
פי הנחיית משרד הפני %שהתקציב יבוצע מהלוואות בנקי %ולא מקרנות הרשות )אושר
במליאה .(27.11.07

5.5

סגירת תב"ר  3655מט"ש טל שחר – סכו 1 2,700,000 %מימו קרנות רשות ,וזאת על פי
הנחיית משרד הפני %שהתקציב יבוצע מהלוואות בנקי %ולא מתקציב הרשות.

5.6

ביטול תב"ר  – 3651התקנת מחשבי %במוסדות חינו  1 450,000מתקציב קרנות
רשות ,אושר במליאה  16.10.07התב"ר מבוטל בהתא %להנחיית מש .הפני.%

5.7

תב"רי %שירותי דת/עירוב – משרד הדתות:
שריגי.1 40,000 – %
שואבה – .1 40,000
לוזית 1 20,000 /
בית כנסת נתיב הל"ה –  364אש"ח.

5.8

תב"ר בי"ס הר טוב – פיתוח  2מש"ח – קרנות רשות.

5.9

שדרוג מחסני נשק – בישובי %צפרירי ,%אדרת ,אביעזר ,גבעת ישעיהו  15אש"ח תקציב
משרד הבטחו .

5.10

תב"ר  3432ביה"ס עי ראפה,מבני %יבילי – %יש להקטי תקציב  1 70,000ביטול
תקציב משרד החינו .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו  70אש"ח רק מתקציב קרנות.

5.11

תב"ר  3536שריגי %פיתוח איזור ביה"ס – יש להקטי תקציב קרנות רשות 1 430,000
מאחר ומאושר כרגע רק תקציב חלקי .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו  150אש"ח מתקציב
קרנות רשות.
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5.12

תב"ר  3604תאורה בישובי / %יש להקטי תקציב קרנות רשות  1 400,000מאחר
ומאושר כרגע רק תקציב חלקי .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו  100אש"ח מתקציב קרנות
רשות.

5.13

תב"ר  3609ליקויי בטיחות במוסדות חינו  /יש להקטי תקציב קרנות רשות 450,000
 1מאחר ומאושר כרגע רק תקציב חלקי .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו  200אש"ח מתקציב
קרנות רשות.

5.14

תב"ר  3613שיפו( אול %בצרעה  /יש להקטי תקציב קרנות רשות  1 110,000מאחר
ומאושר כרגע רק תקציב חלקי .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו  250אש"ח מתקציב קרנות
רשות.

5.15

תיקו תב"ר  3683תכנו תוכנית אב לתיירות מטה יהודה ,אושר במליאת ינואר תקציב
של  280אש"ח .יש לתק לסכו %של  206,230תקציב משרד הפני.%

5.16

רכישת משאית חשמל – תקציב משרד הפני.1 351,173 %

5.17

כביש גישה לזוהרי 100 – %אש"ח – קרנות הרשות )משרד התחבורה(.

5.18

הקמת בית כנסת רפורמי – צור הדסה.
תב"ר  650אש"ח לפיתוח  400 /אש"ח עמותה 250 ,אש"ח קרנות הרשות.

.6

תקציבי פיתוח  – 2007משרד הפני) %מרדכי אלאב(:
פרוייקט

ש %ישוב

תקציב משרד
הפני%

טל שחר
גבעת יערי%
כפר אוריה
מבוא ביתר
רמת רזיאל
צלפו
צרעה
שואבה
אדרת
גבעת יערי%

כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
תאורת כביש גישה
תאורת כביש גישה

200,000
200,000
170,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
354,000
108,565

קרית ענבי%
כסלו

תאורת כביש גישה
תאורת כביש גישה

75,920
203,240

.7

מינהלת אזורי תעשייה.

.8

אישור מאז ודוחות כספיי:%
מושב אדרת לשנת .2006
מושב זנוח לשנת .2004 ,2005

.9

פיקוח הרחבות.

.10

עסקי %בהרחבות ישובי.%

.11

פרוייקט מעברי – %שולה ב אהרו .

.12

אישור הסכ %משק – %אביעזר.
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קרנות הרשות

סה"כ
תב"ר

////////////////////
////////////////////
30,000
50,000
50,000
////////////////////
50,000
50,000
////////////////////
+ 27,140
64,295
18,980
32,760

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
354,000
200,000
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.13

אישור היטל מיסי %ותקציב ועד מקומי לשנת :2008
ש %הישוב
אביעזר
הראל
נוה איל
נח%
שריגי%

התקציב
1 265,000
1 274,249
1 631,000
1 288,000
1 1,547,855

היטל מגורי%
1 7.70

היטל עסקי%

1 7.50
1 13.77
1 10.56

1 7.50

הערות
הכנסה  1 18,000השתתפ' בחלוקת
דואר
מצור $פירוט גביה
הכנסות גדלו עקב מדידות חדשות,
מצ"ב שומה לפי מדידה חדשה

1 10.56

אישור היטל מיסי %ותקציב ועד מקומי לשנת :2007
נוה מיכאל
.1

1 220,000

16

התקציב עוקב עד למת תשובות
ממנהל החשבונות של הישוב

הודעות יו"ר.

1.1
מאיר ויזל:

תכנית אב תיירות – עדכו .
התחלנו לעבוד על התוכנית ע %צוות התיירות שנבחר ע"י המליאה ביחד ע %משרד
החקלאות ,מינהל ,משרד הפני %ומשרד התיירות ,המליאה תעודכ באופ שוט.$

1.2
מאיר ויזל:

גבעות עד .
פרוייקט זה נמצא בקשיי %בעיקר בירוקרטיי %מול המינהל ופרוייקט הביוב ,מדובר
בישוב שמוק %בסטנדרטי %יחודיי %וגבוהי ,%ורוצה שכל התשתיות יהיו מקומיות,
במקביל יש להגיע להסדר ע %הישוב רוגלית .הנושא נמצא בטיפול.

1.3
מאיר ויזל:

הקצבות לעמותות.
תקציב עמותת מחוייב דר ועדת תמיכות שמורכבת מהיוע( המשפטי מזכיר
והגזבר ,לפי קריטריוני %שיאושרו ע"י מליאת המועצה ויפורסמו לציבור ,יש
לכלול במסגרת התקציב תקציב יחודי לנושא זה – עדכו .

1.4
מתי קליגר:

תבר"י %הסדר משרד הפני) %מתי קליגר(.
פרוייקט אישור התבר"י %בתוכנית עבודה מראש ע"י משרד הפני ,%לישובי%
ולמועצה ,הרשות מתחייבת לנושא זה דר קרנות רשות ,הלוואות לפיתוח
והלוואות רגילות לתקציב ,כאשר ישנ %פרוייקטי %לפיתוח ופרוייקטי %מתקציב
רגיל ,כל ההלוואות יגיעו לאישור מליאת המועצה.

שלומי מגנזי :סיכמנו שמקורות התקציב הנוספי %ינתנו בהתא %לבקשת הישובי %שיגישו תוכנית
פיתוח שתוגש למועצה ובהתא %למקורות וסדרי העדיפות יתוקצבו בהתא.%
ההחלטה שתבר"י %יועברו לישובי %ולא למחלקות ,כולל הכנסות עודפות מארנונה
שיופנו לסל השירותי.%
מתי קליגר:

מדובר בתקציב שנתי לפי צרכי %של המועצה שנכלל דר תבר"י ,%בנוס $יש
תקציבי %לפי ישובי %שהגישו בקשה.

גבי נרדי:

חלוקת התבר"י %מתנהלי %לא לפי סדר אלא לפי חלוקה שרירותית ,מי קבע ? ישנ%
ישובי %שמצב הכבישי %יותר גרוע מהישובי %שאושרו כרגע.

מרדכי אלאב :התבר"י %שמוגשי %הינ %לפי קריטריוני %ולפי חו"ד של חברה חיצונית )ארד
הנדסה( כל הפרוייקטי %הינ %מחוייבי %במציאות ,סדר העדיפות בעיקר הינו סביר,
הבטיחות למשל במגרשי כדורסל ,אנחנו עובדי %מול הישובי %ביחס לתקציבי
משרד הפני %שמאשרי %לנו.
פרוטוקול מליאת המועצה מתארי
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מיסק לוי:

כל פע %שיש ועדות או סיור של מנהלי אגפי %יש לתא %ע %חברי המליאה וחברי
הועדי.%

מאיר ויזל:

כל הפגישות שנעשות על ידי המועצה ,חברי המליאה מוזמני %באופ ישיר זוהי
החלטה מחייבת.

משה סויסה :הא %הקריטריוני %שנקבעו ה %לפי הסקר הקוד ,%ה %הקובעי? %
מרדכי אלאב :אנחנו מדרגי %לפי מצב השטח ,ולפי קטעי %ע %סכנה בטיחותית וה %לפי הסקר
שבוצע בעבר.
מאיר ויזל:

אני קובע את סדר העדיפות של התבר"י.%

שלומי מגנזי :א %זו ההחלטה שאתה קובע אז תבטל את ההחלטה הקודמת שנקבע שסדר
העדיפות יקבע על ידי ועדת תקציב.
חיי %בוזגלו :הישיבה הזו מתנהלת לא בסדר ,צרי שכל אחד ידבר בצורה מרוכזת ומסודרת ,יש
לזכור שיש ראש מועצה שהוא הכתובת לכל הבקשות והדרישות ע"י ראשי הועדי%
בישובי.%
שמואל שמש :מדובר במערכת מורכבת ,צרכי הישובי %מוכרי %לכולנו ,מציע לבצע חשיבה
מחודשת ,היתה החלטה שכל ישוב וישוב מכי תוכנית תבר"י %ל 5 /שני .%אג$
הפיתוח מבצע לפי סקר.
1.5
מאיר ויזל:

משטרת אבו גוש.
מג"ב הגישו בקשה להקי %תחנה במבנה משטרת אבו גוש דר משרד הבטחו הישוב
הגיש התנגדות לפרוייקט זה ,ואנו כמועצה שכנה נרתמנו לסייע לאבו גוש מתו
מטרה למנוע הקמת תחנת מג"ב ,אנו פועלי %דר משרדי הממשלה )פני %ומשרד
הבטחו ( לשינוי מגמה זו ,ולפתח ש %פרוייקט תיירותי.

1.6
ישי שניר:

דווח חינו  /בטיחות בהסעות )ישי שניר(.
דיווח פרוייקט שמתבצע דר בתי הספר לשדרות ועוט $עזה ועל זה ישר כח.
בטיחות בהסעות הוק %צוות נרחב שיטפל בנושא זה בשילוב נציגי ציבור ,עובדי
מועצה ,ונציגי משרדי הממשלה ,וזה מתו מטרה לפתח תוכנית עבודה ופעולה מול
כל הגורמי %תלמידי ,%הורי ,%מורי %על מנת לטפל בנושא זה.

1.7
מאיר ויזל:

עוט $עזה
לאור פניות של התושבי %נצא במבצע שכל יו %שישי יצא אוטובוס של המועצה
ויאסו $מישובי %שיסעו לעוט $עזה ,באחריות משה דדו .

1.8
מאיר ויזל:

ישוב חדש
ישנה בקשה מטע %אלי ישי להקי %ישוב דתי/חילוני של כ 300 /יחידות במטה
יהודה ,והמקו %המוצע בעדול ,%הנושא יבח ע"י צוות מקצועי.

1.9
מאיר ויזל:

אישור הסכ %רכישת קו ביוב נוה איל – לפי סעי 16 $לחוק הביוב.
יש צור לבנות קו ביוב לנוה איל  ,ולש %כ הישוב יבצע את הקו כולל מימו ,
המועצה תרכוש את הביוב והנחיות בהיטלי ביוב שיהוו מקור לתשלו %לאגודה.
הוחלט :לאשר.

.2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתארי 22.1.08
הוחלט :לאשר.
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.3
.4
מאיר ויזל:

תשובה לשאילתא דוד דרומלבי(.
החבר לא הגיע.
מינוי מבקר פנימי למועצה.
לפי צו שר הפני %יש חובה למנות מבקר פני %במשרה מלאה ,יצא מכרז פנימי
בשלב א' יתבצע בהלי כמקובל.

.5

תבר"י:%

5.1

תב"ר  3533כבישי %בצובה – הגדלת התב"ר ל 700 /אש"ח )סכו %קוד 550 %אש"ח(
 50%ישוב
מימו ההפרש בס של  150אש"ח ע"ח הקיבו( על סמ התחייבות50% ,%
 50%קרנות רשות
הוחלט :לאשר.

5.2

תב"ר שיפור תשתיות בטיחות עי רפה/עי נקובה –  / 1 40,000משרד התחבורה.
הוחלט :לאשר.

5.3

תב"ר תכנו מט"ש נתיב הל"ה –  ,1 850,000מימו  :הלוואה מבנקי %לתקופה של
 15שנה ,ריבית עד .5.5%
הוחלט :לאשר.

5.4

סגירת תב"ר  – 3657תכנו מט"ש נתיב הל"ה  1 1,000,000מימו  :קרנות הרשות,
וזאת על פי הנחיית משרד הפני %שהתקציב יבוצע מהלוואות בנקי %ולא מקרנות
הרשות )אושר במליאה .(27.11.07
הוחלט :לאשר.

5.5

סגירת תב"ר  3655מט"ש טל שחר – סכו 1 2,700,000 %מימו קרנות רשות ,וזאת
על פי הנחיית משרד הפני %שהתקציב יבוצע מהלוואות בנקי %ולא מתקציב
הרשות.
הוחלט :לאשר.

5.6

ביטול תב"ר  – 3651התקנת מחשבי %במוסדות חינו  1 450,000מתקציב קרנות
רשות ,אושר במליאה  16.10.07התב"ר מבוטל בהתא %להנחיית מש .הפני.%
הוחלט :לאשר.

5.7

תב"רי %שירותי דת/עירוב – משרד הדתות:
שריגי.1 40,000 – %
שואבה – .1 40,000
לוזית 1 20,000 /
בית כנסת נתיב הל"ה –  364אש"ח.
הוחלט :לאשר.

5.8

תב"ר בי"ס הר טוב – פיתוח  2מש"ח – קרנות רשות.
הוחלט :לאשר.
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5.9

שדרוג מחסני נשק – בישובי %צפרירי ,%אדרת ,אביעזר ,גבעת ישעיהו  15אש"ח
תקציב משרד הבטחו .
הוחלט :לאשר.

5.10

תב"ר  3432ביה"ס עי ראפה,מבני %יבילי – %יש להקטי תקציב  1 70,000ביטול
תקציב משרד החינו .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו  70אש"ח רק מתקציב קרנות.
הוחלט :לאשר.

5.11

תב"ר  3536שריגי %פיתוח איזור ביה"ס – יש להקטי תקציב קרנות רשות 430,000
 1מאחר ומאושר כרגע רק תקציב חלקי .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו  150אש"ח
מתקציב קרנות רשות.
הוחלט :לאשר.

5.12

תב"ר  3604תאורה בישובי / %יש להקטי תקציב קרנות רשות  1 400,000מאחר
ומאושר כרגע רק תקציב חלקי .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו  100אש"ח מתקציב
קרנות רשות.
הוחלט :לאשר.

5.13

תב"ר  3609ליקויי בטיחות במוסדות חינו  /יש להקטי תקציב קרנות רשות
 1 450,000מאחר ומאושר כרגע רק תקציב חלקי .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו
 200אש"ח מתקציב קרנות רשות.
הוחלט :לאשר.

5.14

תב"ר  3613שיפו( אול %בצרעה  /יש להקטי תקציב קרנות רשות 1 110,000
מאחר ומאושר כרגע רק תקציב חלקי .סה"כ לתב"ר לאחר תיקו  250אש"ח
מתקציב קרנות רשות.
הוחלט :לאשר.

5.15

תיקו תב"ר  3683תכנו תוכנית אב לתיירות מטה יהודה ,אושר במליאת ינואר
תקציב של  280אש"ח .יש לתק לסכו %של  206,230תקציב משרד הפני.%
הוחלט :לאשר.

5.16

רכישת משאית חשמל – תקציב משרד הפני.1 351,173 %
הוחלט :לאשר.

5.17

כביש גישה לזוהרי 100 – %אש"ח – קרנות הרשות )משרד התחבורה(.
הוחלט :לאשר.

5.18

הקמת בית כנסת רפורמי – צור הדסה.
תב"ר  650אש"ח לפיתוח  400 /אש"ח עמותה 250 ,אש"ח קרנות הרשות.
הוחלט :לאשר.
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.6

תקציבי פיתוח  – 2007משרד הפני) %מרדכי אלאב(:
פרוייקט

ש %ישוב

תקציב משרד
הפני%

טל שחר
גבעת יערי%
כפר אוריה
מבוא ביתר
רמת רזיאל
צלפו
צרעה
שואבה
אדרת
גבעת יערי%

כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
כבישי%
תאורת כביש גישה
תאורת כביש גישה

200,000
200,000
170,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
354,000
108,565

קרית ענבי%
כסלו

תאורת כביש גישה
תאורת כביש גישה

75,920
203,240

קרנות הרשות

סה"כ
תב"ר

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
354,000
200,000

////////////////////
////////////////////
30,000
50,000
50,000
////////////////////
50,000
50,000
////////////////////
 27,140מועצה
 64,295ישוב
18,980
94,900
236,000
32,760

הוחלט :לאשר.
.7
מאיר ויזל:

.8

מינהלת אזורי תעשייה.
ישנה החלטה להפרדה מבית שמש ,אנו ממשיכי %להפעיל את המינהלת ע"ח
המועצה מתו אינטרס לקד %מס' פרוייקטי %שנמצאי %כרגע לפני סגירה להגיע
לאזור התעשיה לאחר מכ נבנה מער הפעלה מתאי %לצרכי מטה יהודה ,דר
החברה לפיתוח.
אישור מאז ודוחות כספיי:%
מושב אדרת לשנת .2006
מושב זנוח לשנת .2004 ,2005
הוחלט :לאשר.

.9
מאיר ויזל:

פיקוח הרחבות.
ההצעה הינה שיהיו מס' חברות פיקוח שיעבדו מטע %מטה יהודה בפיקוח על
ההרחבות ,האגודה תשל 2% %עבור הפיקוח.
הוחלט :לאשר.

.10
מאיר ויזל:

עסקי %בהרחבות ישובי.%
יש חובה להודיע שבהרחבות הישובי %אי אפשרות להקי %עסקי.%
הוחלט :לאשר.

פרוייקט מעברי – %שולה ב אהרו .
.11
שולה ב אהרו  :הפרוייקט אושר במליאה בעבר מטרת הפרוייקט פתרו לתחו %התעסוקה במגזר
הכפרי ,הפרוייקט  1 1,200,000לשנה כאשר השתתפות הישוב  400אש"ח לשנה
במסגרת התקציב הרגיל ,הפרוייקט הינו ל 3 /שני ,%ההפעלה תהא דר משקי הרי
יהודה ע"י חוזה יחודי.
הוחלט :לאשר .במקביל אג $רווחה יציג בפני המליאה הקרובה את הפרוייקט
בהרחבה.
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.12

אישור הסכ %משק – %אביעזר.
הוחלט :לאשר לפי החלטת המשק.%

.13

אישור היטל מיסי %ותקציב ועד מקומי לשנת :2008
התקציב
1 265,000
1 274,249
1 631,000
1 288,000
1 1,547,855

ש %הישוב
אביעזר
הראל
נוה איל
נח%
שריגי%

היטל מגורי%
1 7.70

היטל עסקי%

1 7.50
1 13.77
1 10.56

1 7.50

הערות
הכנסה  1 18,000השתתפ' בחלוקת
דואר
מצור $פירוט גביה
הכנסות גדלו עקב מדידות חדשות,
מצ"ב שומה לפי מדידה חדשה

1 10.56

הוחלט :לאשר.
אישור היטל מיסי %ותקציב ועד מקומי לשנת :2007
1 220,000

נוה מיכאל

התקציב עוקב עד למת תשובות
ממנהל החשבונות של הישוב

16

הוחלט :לאשר.

הודעה :יהודה ב אהרו הודיע על התפטרותו מועדת המחסני %עקב זלזול ואי תפקוד הועדה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

_____________
משה דדו
מזכיר המועצה
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