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  285מליאה                       

  

        ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודהשל של של של     51515151/10/10/10/10/08/08/08/08' ' ' ' מסמסמסמס    פרוטוקולפרוטוקולפרוטוקולפרוטוקול
        12.812.812.812.8.2008.2008.2008.2008, , , , חחחח""""תשסתשסתשסתשס    א באבא באבא באבא באב""""יייישהתקיימה ביום שלישי שהתקיימה ביום שלישי שהתקיימה ביום שלישי שהתקיימה ביום שלישי 

        ....במרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשיש    00:00:00:0077771111:בשעה בשעה בשעה בשעה 
  

                ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  מסילת ציו�, סג� ראש המועצה  מרדכי אלאב

  צובה, מועצהסג� ראש ה  ישי שניר

  אב� ספיר  דני גלבוע
  אורה  יגאל אבדר

  בית זית  גבריאל נרדי
  בית נקופה  שמואל שמש
  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  משה סויסה 

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

�  הראל  אבי פליישמ
  יד השמונה  יוס# בר דוד
  ישעי  עמנואל דוד

  כסלו�  שלו" בוקובזה
  ליאו� שריגי"  שירלי שטרית

  מוצא  עלית  אברה" לוי
  מחסיה  חיי" בוזגלו

  מעלה חמישה  יובל לוי

  נוה איל�  עזי טלר
  נוה שלו"  איל� פריש
  נחשו�  חוה שפיר

מחמד 
  עוודאללה

  עי� נקובה

  צור הדסה  יוסי אלעד
  צור הדסה  שלומי מגנזי
  צלפו�   ישראל גבאי
  צרעה  דליה יונאית

  קרית ענבי"  ביטנר משה
  רמת רזיאל  פלדברו� 

  תעוז  ראוב� סופר
  תרו"  מיסק  לוי

        
        ::::רשמהרשמהרשמהרשמה

  

  מזכירות המועצה  דורית אוחנה
    
    

  

        
        
        
        
        
        
        

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
�  לוזית, סג� ראש המועצה  מיכאל ביטו
  אביעזר  מרדכי רחמי"

  אדרת  יהודה אלמליח
  אשתאול  מנסור יוס# 
  בית מאיר  כה� מקסי"

  גיזו  שלמה צברי
�  גפ�  דוד כה

  זכריה  יוסי משה
  זנוח  פהימה יאיר
  טל שחר  בני אלירז

  כפר אוריה  י אליהומרדכ
  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו#

  מטע  דדו� נפתלי
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נחושה  דמארי יצחק
  נח"  חרזי הרצל

  נט#  ניסי" גדסי
  נס הרי"  ענת ארגוב

  ה"נתיב הל  אית� קרטגינר
  עי� רפה  ת ברהו"'בהג
  עמינדב  שברגריחזי ק

  עגור  מו'אברה" ג
  צפרירי"  חי חדד

  רמת רחל  בי&דוד דרומל
�  שדות מיכה  אביגדור כה
�  שואבה  יונינה גונ

  שורש  בראלר" 
  תירוש  בנימי� מלכה

          
          ::::משתתפי"משתתפי"משתתפי"משתתפי"
  גזבר המועצה  מתי קליגר

  מהנדסת המועצה  חגית ישראל
 �  ס"תנ' מנהל מח  פיני תור

  מנהל אג# איכות הסביבה  חיי" ב� דוד

�  מנהלת אג# חברה וקהילה  שולמית ב� אהרו

  חינו�' מנהל מח  אברה"חיי" 
          

          ::::י"י"י"י"מוזמנמוזמנמוזמנמוזמנ
  קולות שלובי"  אילנה רייטר
  מנהלת יד חרי#  מירי איבלר 

        
  :קהלקהלקהלקהל

  

  עי� נקובה  עיסא" עוודאלה
  צור הדסה  אבי שר#

  עי� נקובה  עימאד עוודאלה
 �  עור� עיתו� בקיצור  יובל רובי
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  ר"הודעות יו  .1

  .$ 160השתתפות המועצה  11/08גרמניה , 9/08סיעה לפינלנד אישור נ –ל "משלחות לחו  1.1  
  ועדת חינו� של הכנסת  1.2

  .כביש בית נקופה  1.3  
  .ד# לתושב הופ& יחולק באמצעות הדואר לכל בית אב במטה יהודה –בחירות   1.4  

  
  15.7.08המועצה מתארי� והנהלת  מליאתאישור פרוטוקול   2.1  .2

   22.7.08אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�   2.2  
  
  .צור הדסה  .3
  
  .לועד המקומי  0 550,000גודה  האועד הלוואה מקבלת אישור הסכ"  /רמת רזיאל   .4
  
  .ח המועצה"פינוי ע 50%, השתתפות ברכישה –" צניפי""פינוי אשפה ורכישת מכולות בסיס   .5
  
  :תועדת בחירומינוי   .6

  )בית זית(ר   "יו  ,גבי נרדי
  )רמת רחל( סג�    ,יור" יאיר
  )טל שחר(חברה   ,רומי קנבל

  )נחושה(חבר     ,בני דוד
  )מטע(ר   חב  ,אהרו� אבגי
  מזכיר  ,דורית אוחנה

  
7.   �  .ה"ש נתיב הל"חיבור למט –גבעות עד
  
לתקופה    4.5%צמודה למדד בריבית של עד 0  800,000ס "בקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי ע  .8

  .שנה 15של עד   
  
  .שני" 10של   לתקופה   0.4%פריי" פחות 0  750,000בקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי בס�   .9
  
  :י"י"י"י"""""תברתברתברתבר  .10

  . המשרד להגנת הסביבה /0  10,000 –ס ירוק יסודי נוה שלו" "ר הסמכה בי"תב  10.1
  

    .הסביבההמשרד להגנת  ,0 10,000 הדסי" / מתמיד יסודי, ס ירוק"ר הסמכה בי"תב  10.2
  

  .השתתפות הישוב 50%: המימו�, 0 200,000ר עי� נקובה מרכיבי בטחו� "תב  10.3
  

 50%, קרנות הרשות 50%: ח המימו�"ש 140,000 –גג בית כנסת הוד ישראל בישעי  שיפו& והחלפת  10.4
  .הישוב  

  
  .משרד השיכו� –ח "אש 100צור הדסה ר תכנו� ספרייה יישובית ב"תב  10.5

  
: המימו�, 0 220,000 –מבני" יבילי"  בית ספר אב� העזר  2 –ר משרד החינו� "אישרור תב  10.6

  .קרנות הרשות0  80,000, משרד החינו�0  140,000  
  

משרד 0  140,000  : המימו�0  220,000 –מבני" יבילי" בית ספר עי� רפה  2 –ר משרד החינו� "תב  10.7
  .קרנות הרשות0  80,000החינו�   

  
  .משרד הבטחו� –ח "אש 300 –ר השלמת גדר מרותכת באורה "תב  10.8

  
  .הבטחו� משרד –ח "אש 100 –ר השלמת תאורת בטחו� באורה "תב  10.9

  
  .משרד הבטחו� / 0  400,000ר פיצול מרכיבי בטחו� "תב  10.10

  
  .קרנות הביוב / 0  7,049,000 –ר חיבור קו ביוב נוה איל� למאס# כסלו� "תב  10.11

  
ח קרנות "אש 300  : ח המימו�"אש 600 /ח  הגדלה ל"אש 300תקציב  –חשמל בישובי"  3595ר "תב  10.12

  .עלי"ח השתתפות ב"אש 300, רשות  
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  .המשרד לשירותי דת /0  156,400 –ר עבור פיתוח בתי עלמי� "תב  10.13

  
  .רשת מי" בית נקופה  10.14

  
  .383כביש גישה למטמנת חרובית מכביש   .11
  
  .המשותפי"  לחוק המכרזי"  9במכרזי" לפי סעי# ) במקו" משה דדו�(אישור לחתימת ראש המועצה   12
  

  .בית נקופה – 2007אישור דוחות כספיי" לשנת   .13
  

  .אישור מת� שמות לרחובות בזכריה  14.1  .14
  .אישור מת� שמות לרחובות בשואבה  14.2  

  
מ לכל פרוייקט שימומ� על ידי מפעל הפיס "אישור פתיחת חשבו� בנק דקסיה ישראל בע  .15

ד בדקסיה ריובהר כי לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבו� בנק נפ. 2007/8במענקי" לשנת   
  .ראליש  

  
  .אישור לקבלת שירותי בנקאות בתקשורת בבנק דקסיה ישראל באינטרנט  .16
  
17.   �  .בנק לאומי /ביוב  –פתיחת חשבו� משות# מועצה ע" נוה איל
  
  .ח"אש 25/50השתתפות משרד החינו� בי�  –ח "אש 175הסעות קידו" נוער   .18
  
� הר טוב ומתתיהותיכו זכות חתימה בחשבונות בתי הספרבעלי החלפת אישור   .19. 
  
  ה"הקמת בית ספר לכדורגל לילדי מטה יהודה בקיבו& נתיב הל  .20

    
  :עדכוני תקציב  .21

    

  :2008אישור היטל מיסי" ותקציב ועד מקומי לשנת   .22
    

        ההיטל למגורי"ההיטל למגורי"ההיטל למגורי"ההיטל למגורי"        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב            הישובהישובהישובהישוב
  .ר"למ0  6  0  190,000  נוה מיכאל

  ר"למ0  8.47  0  195,000  תעוז
  0  2,471,086  מוצא עלית 

  )כולל ארנונה למועצה(
  ר"למ0  10.79

  
  .ישראל  חגית  –מחוז ירושלי"  –תכנית מתאר מחוזית  30/  1/מ"הפקדה של תוכנית תמ  .23
  
  .קולות שלובי" צור הדסה  .24
  
  .ישי שניר –ט "דיווח וסקירה אג# חינו� לקראת פתיחת שנת הלימודי" תשס  .25
        

            17:317:317:317:36666הישיבה החלה בשעה הישיבה החלה בשעה הישיבה החלה בשעה הישיבה החלה בשעה 
        

        ....בהצלחהבהצלחהבהצלחהבהצלחה    ––––יובל לוי נציג המליאה החדש של מעלה החמישה החליף את עמוס נבט יובל לוי נציג המליאה החדש של מעלה החמישה החליף את עמוס נבט יובל לוי נציג המליאה החדש של מעלה החמישה החליף את עמוס נבט יובל לוי נציג המליאה החדש של מעלה החמישה החליף את עמוס נבט ברכות לברכות לברכות לברכות ל
        
        רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111
        

    דולרדולרדולרדולר    160160160160השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה     11111111/08/08/08/08גרמניה גרמניה גרמניה גרמניה , , , , 9999/08/08/08/08אישור נסיעה לפינלנד אישור נסיעה לפינלנד אישור נסיעה לפינלנד אישור נסיעה לפינלנד     ––––ל ל ל ל """"משלחות לחומשלחות לחומשלחות לחומשלחות לחו        1.11.11.11.1
        ....קפריסי� בנושא תוכנית אב לתיירותקפריסי� בנושא תוכנית אב לתיירותקפריסי� בנושא תוכנית אב לתיירותקפריסי� בנושא תוכנית אב לתיירותומשלחת לומשלחת לומשלחת לומשלחת ל

 8 / נוסעי" כ, בוע ימי" לפינלנד עיר תאומה ונטהל בתחילת ספטמבר לש"ומשלחות לח 3 �ישנ  ::::מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל
  2בגרמניה . ונסיעה נוספת בסו# אוקטובר לגרמניה, אני בוחר את החברי" שיוצאי", חברי"

ראש העיר בנומברכט עומד להתחל# אז ה" מארחי" אותנו , ערי" תאומות וירצבורג ונומברכט
בנושא הכנת  בסוכותלקפריסי� ומשלחת נוספת , רוצי" לחזק את הקשרי" ע" יקבי המועצה

 מהמועצה וחלק מהועדה המחוזית כדיתוכנית אב לתיירות בקפריסי� נשלב במשלחת חברי" 
$  160 / המועצה מסבסדת ב, מתפתחת ומתקדמתהכפרית בקפריסי� התיירות  ,להכיר וללמוד

 �  .י"האירוח הוא בבתי מלו� וג" בבתי" פרטי$,  500 /ל 700והיתרה על חשבו� הנוסע בי
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        ועדת חינו� של הכנסתועדת חינו� של הכנסתועדת חינו� של הכנסתועדת חינו� של הכנסת        1.21.21.21.2
עקב הקיצו& לקראת ראשי רשויות מקומיות התקיימה היו" ישיבה ע" האוצר משרד החינו� ו  : מאיר ויזל

יש בעית חינו� ברישו" , מקצצי" בצורה דרסטית בפיתוח בבניה, פתיחת שנת הלימודי"
החלטת ראשי  .תתלמידי" ולא נית� לפצל את הכיתו 40הכיתות גדולות ע" ',בכיתות א

  .אלא א" יהיו שינויי" בתקציב החינו� –הרשויות לא לפתוח את שנת הלימודי" 
  

        ....כביש בית נקופהכביש בית נקופהכביש בית נקופהכביש בית נקופה        3333....1111        
וזה , קבלנו התנגדות מקרית ענבי" ע" הצעה לעקו# חלק מקרית ענבי" ולעבור מלמעלה  :מאיר ויזל

כי אנחנו לא , לכבישאנחנו ננתק את החיבור , אני אפגש ע" נציג הר אדר, מייקר את העלויות
המועצה , ח "מש 2ח שמתוכ" אנחנו צריכי" לשל" "מש 11 / נקבל ממשרד התחבורה יותר מה

  .סכומי עתקזה כביש לא יכולה להשקיע על 
        

        ....ד# לתושב הופ& יחולק באמצעות הדואר לכל בית אב במטה יהודהד# לתושב הופ& יחולק באמצעות הדואר לכל בית אב במטה יהודהד# לתושב הופ& יחולק באמצעות הדואר לכל בית אב במטה יהודהד# לתושב הופ& יחולק באמצעות הדואר לכל בית אב במטה יהודה    ––––בחירות בחירות בחירות בחירות         1.41.41.41.4        
  .ע בדואר לכל בית אביגיולתושב לקראת הבחירות יצא הראשו� הד#   :מאיר ויזל

        
        15.7.0815.7.0815.7.0815.7.08אישור פרוטוקול מליאת והנהלת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת והנהלת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת והנהלת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת והנהלת המועצה מתארי�         2.12.12.12.1        ....2222        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                        

        
            22.7.0822.7.0822.7.0822.7.08אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�         2.22.22.22.2                

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                        

        
        ההההדסדסדסדסצור הצור הצור הצור המינוי חשב מלווה לועד מקומי מינוי חשב מלווה לועד מקומי מינוי חשב מלווה לועד מקומי מינוי חשב מלווה לועד מקומי         ....3333
מרות יוס# מנהלת שלילית  תשובהנו קבל, להחלטה הקודמת של המלאה לפזר את הועד  : מאיר ויזל

לפזר את הועד  פיה על פי שיקול דעתה אי� בכוונתה. שסירבה לאשר את ההחלטההמחוז 
 על הוצאות כספי"האוסר לצור הדסה  יבינתיי" חברי הועד מתעלמי" ממכתב .לפני בחירות

צות ע" אני בהתייע .נוספי" ה" מפטרי" עובדי"ומאז המליאה האחרונה  ,שלא לפי הנהלי"
קופה בתלהבטיח לפחות כי , למנות חשב מלווהגורמי" מביא לחברי המליאה בקשה להחלטה 

  .קופת היישוב של היישוב לא תפגעעד לבחירות 
  

סמכות המועצה ליזו" מינוי חשב מלווה  לישוב  סמכות המועצה ליזו" מינוי חשב מלווה  לישוב  סמכות המועצה ליזו" מינוי חשב מלווה  לישוב  סמכות המועצה ליזו" מינוי חשב מלווה  לישוב    � ד קוב�"עושל ד "חו אני מקריא לחברי" את  
        צור הדסהצור הדסהצור הדסהצור הדסה

  
אוגוסט  4ומכתב הממונה על המחוז מיו" ,  15/7/08בהמש� להחלטת מליאת המועצה מיו" 

    127127127127לפי סעיפי" לפי סעיפי" לפי סעיפי" לפי סעיפי" נשאלתי הא" בגדר סמכות המועצה ליזו" מינוי חשב מלווה ליישוב , 2008
להל� חוות ").   הצוהצוהצוהצו:"להל�( 1958195819581958ח ח ח ח """"התשיהתשיהתשיהתשי) ) ) ) מועצות אזוריותמועצות אזוריותמועצות אזוריותמועצות אזוריות((((לצו המועצות המקומיות לצו המועצות המקומיות לצו המועצות המקומיות לצו המועצות המקומיות ' ' ' ' אאאא127127127127וווו

  . דעתי החיובית במענה לשאלה זו
  

 :יה� נית� למנות חשב מלווה על פי הצוקיימות שתי חלופות לפ .1
 

, "קו וחומר"לדעתי בדר� של . מסמי� את מליאת המועצה לפזר את ועד המקומי 127סעי#  .2
שכ� פיזור ועד הנו צעד קיצוני יותר , סמכות זו אוצרת בתוכה ג" סמכות למינוי חשב מלווה

סיבות המצדיקות בהחלטתה הקודמת השתכנעה המועצה כי קיימות נ.  ממינוי חשב מלווה
כמוב� . """"אינו מנהל כשורה את תחו" שיפוטואינו מנהל כשורה את תחו" שיפוטואינו מנהל כשורה את תחו" שיפוטואינו מנהל כשורה את תחו" שיפוטו""""שהועד  127פיזור של הועד על יסוד לשו� סעי# 

הממונה על , במכתבה; החלטת מליאה על מינוי כאמור טעונה אישור הממונה על המחוז
ולא התייחסה לצעד , המחוז בגלל שנת בחירות הסתייגה רק מנקיטת הצעד הקיצוני יותר

 .  ני של מינוי חשב מלווהפחות קיצו
  

ביצוע  ביצוע  ביצוע  ביצוע  "או מ  """"שנמנע ממילוי  חובהשנמנע ממילוי  חובהשנמנע ממילוי  חובהשנמנע ממילוי  חובה""""לצו מסמי� את ראש המועצה  להורות לועד ' א127עי# ס .3
פיטורי עובדי" שכירי" ללא הליכי" כדי� העדר תקציב , בעניינו. למלא חובה כאמור" עבודהעבודהעבודהעבודה

. אמורמאושר וחשש כי תקציב ינותב למטרות אחרות הנו כשלעצמ" מצדיק הוצאת צו כ
אינו כולל הוראה בדבר איסור שינוי   24/6/08בהקשר זה יוער כי הצו שהוצא תחת יד� ביו" 

ככל שיוצא צו חדש על יד� בהתא" להוראות סעי# , לפיכ�. פרט מפרטי תקציב שנה קודמת
למנות אד"  למינוי החובה או לביצוע החובה "הרי שהפרתו מאפשרת לראש המועצה ,  127

 ) .  ב(א 127כאמור א# הוא טעו� אישור הממונה על המחוז לפי סעי# מינוי ". כאמור
  

בשי" לב לצור� בנקיטת פעולות מהירות לשמור על קופת הועד ויציבות , מבי� שתי החלופות .4
 . נראה לי כי החלופה הראשונה היא העדיפה, וישיבות המועצה פע" בחודש, החלטותיה
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 בשי" לב לתקופה , רחב יותר לרבות אישור הממונהשיש בה משו" מת� תוק# ציבורי , שנית  
חשב מלווה אינו פוגע בזכות הבחירה אלא רק מבטיחה פיקוח כספי על . רגישה זו של בחירות  
ר "א� ממילא מספיק ליווי טוב ובקשה טובה במצב כבכגו� דא בו נטע� כי יו, הכנסות, הוצאות  
  �שבו הממונה על המחוז יכולה לסרב  קשה לתאר מצב. הועד פועל ללא קבלת החלטות כדי
 .לאשר החלטה למנות חשב מלווה  

  

נית� להעלות הצעת החלטה זו היו" בדיו� במלאה א" יסכימו , כיוו� שלא נזכרה בסדר היו" .5
היא משנה רק בתוצאתה האופרטיבית פחות דראסטית מזו שהוחלטה . רוב החברי" לדו� בה

. צה הקודמת בסוגיה ואי� צור� בדיו� חוזר מלאעליה בדיו� של" שכבר נתקיי" במליאת המוע
וכ� על , לפני ההחלטה במסגרת הדיו� בהחלט יש לעדכ� את חברי המלאה על סירוב הממונה

ועוד חודש שחל# ללא , הידיעות החדשות שהגיעו על פיטורי עובד שכיר נוס# ללא הלי�
ה" לא יישמעו בטענה , י הועד עד כה"שלבי השימוע ע 3לדעתי בשל החרמת . תקציב מהועד

, לשימוע נפרד נגד החלטה פחות דראסטית של מינוי חשב, כביכול, כי נפגמה זכות נפרדת
 .לעומת נגד פיזור הועד

  
�להעביר למשרד הפני" ואחר כ� , ד קוב�"בדיו� הקוד" היינו צריכי" לקבל חות דעת מעו: יהודה ב� אהרו

  .להביא לאישור המועצה
  

  .אנחנו נכתוב מכתב חרי# שיחליטו מה עושי", ל בנושא צור הדסהטפשת לרות יוס#אני פניתי   :ר ויזלימא
  

קצת יותר חרי# ע" העתק לשר מכתב אני מבקש למנות חשב מלווה ואני אכתוב לרות יוס# 
   .שטרית

  
        התקיימה הצבעה למנות חשב מלווה לצור הדסה התקיימה הצבעה למנות חשב מלווה לצור הדסה התקיימה הצבעה למנות חשב מלווה לצור הדסה התקיימה הצבעה למנות חשב מלווה לצור הדסה 

        ....18181818    ––––בעד בעד בעד בעד 
            . . . . 0000        ––––נגד נגד נגד נגד 

        ....7777    ––––נמנע נמנע נמנע נמנע 
        

  .צור הדסה ולהגיש בקשה למשרד הפני"חשב מלווה ל לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : וחלטוחלטוחלטוחלטהההה
        

        ....לועד המקומילועד המקומילועד המקומילועד המקומי0  0  0  0      550,000550,000550,000550,000אישור הסכ" קבלת הלוואה מועד האגודה  אישור הסכ" קבלת הלוואה מועד האגודה  אישור הסכ" קבלת הלוואה מועד האגודה  אישור הסכ" קבלת הלוואה מועד האגודה      / / / / רמת רזיאל רמת רזיאל רמת רזיאל רמת רזיאל         ....4444
ו� שלועד המקומי אי� וכי, הועד המקומי החליט לשק" את הישוב כבישי" חדשי" מדרכות  : ברו� פלד

 10ה הלווה לתקופה של ועד האגוד, אמצעי מימו� התפיסה של ועד האגודה שאנחנו ישוב אחד
  ל לועד המקומי"שני" את הסכו" הנ

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....ח המועצהח המועצהח המועצהח המועצה""""עעעע    %%%%50505050, , , , השתתפות ברכישההשתתפות ברכישההשתתפות ברכישההשתתפות ברכישה    ––––" " " " צניפי"צניפי"צניפי"צניפי"""""פינוי אשפה ורכישת מכולות בסיס פינוי אשפה ורכישת מכולות בסיס פינוי אשפה ורכישת מכולות בסיס פינוי אשפה ורכישת מכולות בסיס         ....5555

ל "בהשתתפות משרד אנשי משרד הביטחו� וצה  בישיבה שהתקיימה במשרד ראש המועצה  ::::חיי" ב� דודחיי" ב� דודחיי" ב� דודחיי" ב� דוד
רכישת  לבסיס צניפי" סמו� לישוב אורה עלות ות אשפה מכול נתבקשנו לסייע ברכישת 

ככול הישובי"  15%ח מאחר וה" משלמי" ארנונה ולא מקבלי" החזר "ש 82,000 המכולות 
  של המועצה 50%מומל& לאשר השתתפות 

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ::::מינוי ועדת בחירותמינוי ועדת בחירותמינוי ועדת בחירותמינוי ועדת בחירות        ....6666        

  )בית זית(ר   "יו  ,גבי נרדי
  )ת רחלרמ(סג�   ,יור" יאיר

  )טל שחר(חברה   ,קנבל רומי
  )נחושה(חבר     ,בני דוד

  )מטע(חבר     ,אהרו� אבגי
  מזכיר  ,דורית אוחנה

        
  , מתקיימות בחירות המועצה צריכה למנות ועדת בחירות  20.1.09 / כידוע לכ" ב  :מאיר ויזל

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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        7777....         �        ....הההה""""ש נתיב הלש נתיב הלש נתיב הלש נתיב הל""""חיבור למטחיבור למטחיבור למטחיבור למט    ––––גבעות עד� גבעות עד� גבעות עד� גבעות עד

ש "מט רצינו שיהיה לה", על נושא הביוב של גבעות עד� הצבענו והחלטנואות לפני כמה מלי  :מאיר ויזל
לאחר בדיקה ולפי הצעת חגית ו, הועדה המחוזית לביוב לא הסכימה .עצמי במימו� שלה"

גבעות גבעות עד� שהפתרו� קצה של יז" ת ומודיעי" למומוטי אנחנו חוזרי" מהצעתנו הקוד
 �  .ה"נתיב הל/ש עדול""יהיה במטעד

        
  ?הא" הוא לא יגלוש , ש בנוי לכמויות אלו"הא" המט  :שרלי שטרית

        
  .ולפי רשימת האוכלוסייה זה כולל ג" את גבעות עד�, יש פרוצדורה שלמה  :מאיר ויזל

  
  .וכול" היו נגדי, בהצבעה הקודמת אני התנגדתי  :מרדכי אלאב

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
  

    4.54.54.54.5%%%%ודה למדד בריבית של עד ודה למדד בריבית של עד ודה למדד בריבית של עד ודה למדד בריבית של עד צמצמצמצמ0 0 0 0     800,000800,000800,000800,000ס ס ס ס """"בקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי עבקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי עבקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי עבקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי ע        ....8888        
        ....שנהשנהשנהשנה    15151515של עד של עד של עד של עד     לתקופהלתקופהלתקופהלתקופה                

, שלוש מליאות /הבקשה היא על פי בקשה שהוגשה בעבר ואושרה על ידי המליאה לפני כ   :מתי קליגר
במסגרת התקציב של ההלוואה הזו נכנס נושא של פינוי גז" קניית משאית מנו# לפינוי גז" 

  .ונושא של מדידות ארנונה וריהוט
  

  .ר"פירוט יעוד של התב י"מבקש ופע" הבאה אנב  :יישמ�אבי פל
  

  .אי� בעיה  :מתי קליגר
                        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
    10101010לתקופה של לתקופה של לתקופה של לתקופה של             0.40.40.40.4%%%%פריי" פחות פריי" פחות פריי" פחות פריי" פחות 0 0 0 0     750,000750,000750,000750,000בקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי בס� בקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי בס� בקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי בס� בקשה לאישור הלוואה מבנק לאומי בס�         ....9999        
        ....שני"שני"שני"שני"                
                        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ::::י"י"י"י"""""תברתברתברתבר        ....10101010

        . . . . המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבה    / / / / 0 0 0 0     10,00010,00010,00010,000    ––––ס ירוק יסודי נוה שלו" ס ירוק יסודי נוה שלו" ס ירוק יסודי נוה שלו" ס ירוק יסודי נוה שלו" """"ר הסמכה ביר הסמכה ביר הסמכה ביר הסמכה בי""""תבתבתבתב        10.110.110.110.1
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבה, , , , 0000    10,00010,00010,00010,000הדסי" הדסי" הדסי" הדסי"     / / / / מתמיד יסודי מתמיד יסודי מתמיד יסודי מתמיד יסודי , , , , ס ירוקס ירוקס ירוקס ירוק""""ר הסמכה ביר הסמכה ביר הסמכה ביר הסמכה בי""""תבתבתבתב        10.210.210.210.2

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ....השתתפות הישובהשתתפות הישובהשתתפות הישובהשתתפות הישוב    %%%%50505050: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , 0000    200,000200,000200,000200,000ר עי� נקובה מרכיבי בטחו� ר עי� נקובה מרכיבי בטחו� ר עי� נקובה מרכיבי בטחו� ר עי� נקובה מרכיבי בטחו� """"תבתבתבתב        10.310.310.310.3
  .י הבטחו�לגבי החלוקה של מרכיב, נות� הסבר לחברי"  : חיי" ב� דוד

  
�  מני" על חשבונ" את ההוצאות לעומת ישובי קו תפר מישובי" שה" אינ" קו תפר מ: יהודה ב� אהרו

ר הזה מיועד לישובי" "הא" התב, למה אי� מרכיבי בטחו� לעי� רפה .מימו� מלא שמקבלי"     
  .שה" אינ" ישובי קו תפר    

  
  .תפרהמטרה היא לתת ג" לישובי" שה" לא בקו ה  : חיי" ב� דוד

  
�  .זה לא מספיק: יהודה ב� אהרו

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        קרנות קרנות קרנות קרנות     50505050%%%%: : : : ח המימו�ח המימו�ח המימו�ח המימו�""""שששש    140,000140,000140,000140,000    ––––שיפו& והחלפת גג בית כנסת הוד ישראל בישעי שיפו& והחלפת גג בית כנסת הוד ישראל בישעי שיפו& והחלפת גג בית כנסת הוד ישראל בישעי שיפו& והחלפת גג בית כנסת הוד ישראל בישעי         10.410.410.410.4        
        ....הישובהישובהישובהישוב    %%%%50505050, , , , הרשותהרשותהרשותהרשות                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....משרד השיכו�משרד השיכו�משרד השיכו�משרד השיכו�    ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    100100100100ר תכנו� ספרייה יישובית בצור הדסה ר תכנו� ספרייה יישובית בצור הדסה ר תכנו� ספרייה יישובית בצור הדסה ר תכנו� ספרייה יישובית בצור הדסה """"תבתבתבתב        10.510.510.510.5        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , 0000    220,000220,000220,000220,000    ––––מבני" יבילי"  בית ספר אב� העזר מבני" יבילי"  בית ספר אב� העזר מבני" יבילי"  בית ספר אב� העזר מבני" יבילי"  בית ספר אב� העזר     2222    ––––ר משרד החינו� ר משרד החינו� ר משרד החינו� ר משרד החינו� """"ישרור תבישרור תבישרור תבישרור תבאאאא        10.610.610.610.6        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות0 0 0 0     80,00080,00080,00080,000, , , , משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�0 0 0 0     140,000140,000140,000140,000                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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0 0 0 0     140,000140,000140,000140,000        : : : : המימו�המימו�המימו�המימו�0 0 0 0     220,000220,000220,000220,000    ––––מבני" יבילי" בית ספר עי� רפה מבני" יבילי" בית ספר עי� רפה מבני" יבילי" בית ספר עי� רפה מבני" יבילי" בית ספר עי� רפה     2222    ––––ר משרד החינו� ר משרד החינו� ר משרד החינו� ר משרד החינו� """"תבתבתבתב        10.710.710.710.7        
        ....נות הרשותנות הרשותנות הרשותנות הרשותקרקרקרקר0 0 0 0     80,00080,00080,00080,000משרד החינו� משרד החינו� משרד החינו� משרד החינו�                 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�    ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    300300300300    ––––ר השלמת גדר מרותכת באורה ר השלמת גדר מרותכת באורה ר השלמת גדר מרותכת באורה ר השלמת גדר מרותכת באורה """"תבתבתבתב        10.810.810.810.8        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�    ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    100100100100    ––––ר השלמת תאורת בטחו� באורה ר השלמת תאורת בטחו� באורה ר השלמת תאורת בטחו� באורה ר השלמת תאורת בטחו� באורה """"תבתבתבתב        10.910.910.910.9        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�    / / / / 0 0 0 0     400,000400,000400,000400,000ר פיצול מרכיבי בטחו� ר פיצול מרכיבי בטחו� ר פיצול מרכיבי בטחו� ר פיצול מרכיבי בטחו� """"תבתבתבתב        10.1010.1010.1010.10        

        
        ....רררר""""דר היו" זה לא תבדר היו" זה לא תבדר היו" זה לא תבדר היו" זה לא תבלהוריד מסלהוריד מסלהוריד מסלהוריד מס: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....קרנות הביובקרנות הביובקרנות הביובקרנות הביוב    / / / / 0 0 0 0     7,049,0007,049,0007,049,0007,049,000    ––––ר חיבור קו ביוב נוה איל� למאס# כסלו� ר חיבור קו ביוב נוה איל� למאס# כסלו� ר חיבור קו ביוב נוה איל� למאס# כסלו� ר חיבור קו ביוב נוה איל� למאס# כסלו� """"תבתבתבתב        10.1110.1110.1110.11        

בהתא" להסכ" שכבר אישרת" בעבר ולאחר עיכובי" בכדי לתק� דברי" בהסכ" כפי שציינתי   : מתי קליגר
להסכ" ר מכיוו� שהכס# עובר דר� המועצה בהתא" "הובהר כי צרי� תב, במליאות קודמות

  ,המועצה תגבה היטלי ביוב ותשל" לישוב רק מה שהיא גובה
  .ל אושר על ידיי המהנדסת בהתא" להסכ""הסכו" הנ  

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
ח ח ח ח """"אשאשאשאש    300300300300        : : : : ח המימו�ח המימו�ח המימו�ח המימו�""""אשאשאשאש    600600600600    / / / / ח  הגדלה לח  הגדלה לח  הגדלה לח  הגדלה ל""""אשאשאשאש    300300300300תקציב תקציב תקציב תקציב     ––––חשמל בישובי" חשמל בישובי" חשמל בישובי" חשמל בישובי"     3595359535953595ר ר ר ר """"תבתבתבתב        10.1210.1210.1210.12        
        ....ח השתתפות בעלי"ח השתתפות בעלי"ח השתתפות בעלי"ח השתתפות בעלי"""""אשאשאשאש    300300300300, , , , קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות                

ר אושר אנחנו מהתקציב השוט# מבצעי" על פי התוכנית הרב שנתית תיקוני" "התב  : חיי" ב� דוד
  .ר"של המועצה ולכ� יש תיקו� לתב 300 /אושר רק ה, בישובי"  

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....המשרד לשירותי דתהמשרד לשירותי דתהמשרד לשירותי דתהמשרד לשירותי דת    / / / / 0 0 0 0     156,400156,400156,400156,400    ––––ר עבור פיתוח בתי עלמי� ר עבור פיתוח בתי עלמי� ר עבור פיתוח בתי עלמי� ר עבור פיתוח בתי עלמי� """"תבתבתבתב        10.1310.1310.1310.13        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        רשת מי" בית נקופה רשת מי" בית נקופה רשת מי" בית נקופה רשת מי" בית נקופה         10.1410.1410.1410.14        

קרנות רשות והיתר על 0  30,000ח לגבי השלמת רשת מי" שמתוכ" "אש 100יש צור� בעוד    :מאיר ויזל
  .חשבו� הישוב    

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....383383383383כביש גישה למטמנת חרובית מכביש כביש גישה למטמנת חרובית מכביש כביש גישה למטמנת חרובית מכביש כביש גישה למטמנת חרובית מכביש         ....11111111        
ישנה הצעה שהכניסה . שלא יהיה מול הכניסה למחנה הצבאילשנות את הכביש יש בקשה   : : : : ללללמאיר ויזמאיר ויזמאיר ויזמאיר ויז
  .מיכה לתירושכשנוסעי" משדות תהיה בהמש�  למטמנה     

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        לחוק המכרזי" לחוק המכרזי" לחוק המכרזי" לחוק המכרזי"     9999במכרזי" לפי סעי# במכרזי" לפי סעי# במכרזי" לפי סעי# במכרזי" לפי סעי# ) ) ) ) במקו" משה דדו�במקו" משה דדו�במקו" משה דדו�במקו" משה דדו�((((אישור לחתימת ראש המועצה אישור לחתימת ראש המועצה אישור לחתימת ראש המועצה אישור לחתימת ראש המועצה         12121212        
        ....המשותפי"המשותפי"המשותפי"המשותפי"                

אלה של החברה למשק וכלכלה או מפעל  במכרזי" משותפי" כגו�, על פי נוהלי משרד הפני"   :מתי קליגר
מזכיר  ,גזבר, כרז מסגרת כאמור לאחר שועדה המונה יוע& משפטיהפיס נית� להתקשר במ

ללא ארוכה ובדה כי מזכיר המועצה יצא לחופשה בשל הע. ומנהל המחלקה הרלוונטית
ויו של ראש המועצה אנו מבקשי" לאשר את מינ ,מותשלו" והוחלט שלא ימונה ממלא מקו

  .במקו" המזכיר לצור� החתימה על מכרזי" אלה
        ....שרשרשרשרלאלאלאלא: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....בית נקופהבית נקופהבית נקופהבית נקופה    ––––    2007200720072007אישור דוחות כספיי" לשנת אישור דוחות כספיי" לשנת אישור דוחות כספיי" לשנת אישור דוחות כספיי" לשנת         ....13131313        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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        ....אישור מת� שמות לרחובות בזכריהאישור מת� שמות לרחובות בזכריהאישור מת� שמות לרחובות בזכריהאישור מת� שמות לרחובות בזכריה        14.114.114.114.1        ....14141414        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                        

        
        ....אישור מת� שמות לרחובות בשואבהאישור מת� שמות לרחובות בשואבהאישור מת� שמות לרחובות בשואבהאישור מת� שמות לרחובות בשואבה        14.214.214.214.2                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                        

        
ל הפיס ל הפיס ל הפיס ל הפיס מ לכל פרוייקט שימומ� על ידי מפעמ לכל פרוייקט שימומ� על ידי מפעמ לכל פרוייקט שימומ� על ידי מפעמ לכל פרוייקט שימומ� על ידי מפע""""אישור פתיחת חשבו� בנק דקסיה ישראל בעאישור פתיחת חשבו� בנק דקסיה ישראל בעאישור פתיחת חשבו� בנק דקסיה ישראל בעאישור פתיחת חשבו� בנק דקסיה ישראל בע        ....15151515        
יובהר כי לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבו� בנק נפרד בדקסיה יובהר כי לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבו� בנק נפרד בדקסיה יובהר כי לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבו� בנק נפרד בדקסיה יובהר כי לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבו� בנק נפרד בדקסיה . . . . 2007200720072007/8/8/8/8במענקי" לשנת במענקי" לשנת במענקי" לשנת במענקי" לשנת                 
        ....ישראלישראלישראלישראל                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....אישור לקבלת שירותי בנקאות בתקשורת בבנק דקסיה ישראל באינטרנטאישור לקבלת שירותי בנקאות בתקשורת בבנק דקסיה ישראל באינטרנטאישור לקבלת שירותי בנקאות בתקשורת בבנק דקסיה ישראל באינטרנטאישור לקבלת שירותי בנקאות בתקשורת בבנק דקסיה ישראל באינטרנט        ....16161616
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
17171717....         �תת מאס# תת מאס# תת מאס# תת מאס# כ" רכישת כ" רכישת כ" רכישת כ" רכישת הסהסהסהסלללל    18181818לפי סעי# לפי סעי# לפי סעי# לפי סעי# ((((    בנק לאומיבנק לאומיבנק לאומיבנק לאומימועצה מועצה מועצה מועצה הההה    בבעלותבבעלותבבעלותבבעלותסגור סגור סגור סגור בנק בנק בנק בנק פתיחת חשבו� פתיחת חשבו� פתיחת חשבו� פתיחת חשבו

        ....))))נוה איל�נוה איל�נוה איל�נוה איל�ביוב ביוב ביוב ביוב         
בנוס# . ביוב בנוה איל�תת מאס# לש" גבית היטלי" תשלו" למושב עבור רכישת חשבו�    :מאיר ויזל

 המושב הציע כנציגי". מטע" המועצה נדרשת ג" חתימת נציג המושבזכות החתימה בעל ל
בדיקה של היוע& המשפטי הנושא יבוא ל. חזי יששכר נוה איל�או /תומר נחו" ואו /יצחק בש ו

  .הא" חזי יששכר שהוא נושא תפקיד גזבר בנוה איל� יכול לחתו"
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        חחחח""""אשאשאשאש    25252525////50505050השתתפות משרד החינו� בי� השתתפות משרד החינו� בי� השתתפות משרד החינו� בי� השתתפות משרד החינו� בי�     ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    175175175175הסעות קידו" נוער הסעות קידו" נוער הסעות קידו" נוער הסעות קידו" נוער  ....18181818
מדובר על נערי"   . היחידה קיבלה סמל מוסד דבר המקנה השתתפות משרד החינו� בהסעות  : ישי שניר

ויקבלו במסגרת היחידה לקידו" נוער קורסי" להשלמת , רכת החינו� הפורמליתשנשרו ממע
        .השכלה במימו� משרד החינו�

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        זכות חתימה בחשבונות בתי הספרזכות חתימה בחשבונות בתי הספרזכות חתימה בחשבונות בתי הספרזכות חתימה בחשבונות בתי הספרבעלי בעלי בעלי בעלי החלפת החלפת החלפת החלפת אישור אישור אישור אישור         ....19191919        
ומנסטיאנו ק  במקומו אילת   068539139מסיי" תפקידו מספר זהות   חיי" לוי         ::::ס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהו""""ביביביבי                
בית , בנק הפועלי"   692סני#  344950ס "חשבו� הבנק של ביה' מס  029633427 מספר זהות    
  .שמש    
   547383497זוהר מליניאק מספר זהות   :נדרש עדכו� בשני חשבונות    ::::ס הר טוב תיכו�ס הר טוב תיכו�ס הר טוב תיכו�ס הר טוב תיכו�""""ביביביבי                
  . 059274233את תפקידו ובמקומו ניב בר גיא מספר זהות   סיי" מ    
    בבית שמש, 916סני#  3700364חשבו� ' בבנק לאומי מס – � הורי"/בח    
  בבית שמש 916סני#  4213370חשבו� ' בבנק לאומי מס /ס"� בי/בח    

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        הההה""""הקמת בית ספר לכדורגל לילדי מטה יהודה בקיבו& נתיב הלהקמת בית ספר לכדורגל לילדי מטה יהודה בקיבו& נתיב הלהקמת בית ספר לכדורגל לילדי מטה יהודה בקיבו& נתיב הלהקמת בית ספר לכדורגל לילדי מטה יהודה בקיבו& נתיב הל        ....20202020        
�בשעה טובה החלטנו להקי" בית ספר לכדורגל בתחו" המועצה קשה להורי" להסיע   :פיני תור

ינהל אותו עיד� טל שכנראה יגור באזור  ,ונה עסקנו במי יפעיל את בית הספרלאחר, לירושלי"
' תרבות וכוג" המטרה היא לא רק טובת הכדורגל אלא  ,הוא שחק� גדול ואיש נעי" הליכות

, אלטרנטיבות מסילת ציו� א� יש בעית תאורה 2חפשנו מקו" היו , הוא רואה בכ� שליחות
לשיפור 0  70,000מתוחזק א� נדרשת השקעה של המגרש שה "והאופציה השניה היא נתיב הל

בית , ילדי" רבי" לא מאפשרי" את הפוטנציאל מאחר וישנו ריחוק לערי" אחרותל, התנאי"
  .אנחנו נסיע מהישובי", ילדי" 80 /ימנה כהספר 

  
נה המיקו" של מסילת ציו� הוא יותר נוח לישובי" להגיע אליו לדעתי זה ית� יותר מע  :ישראל אלוני

אפשר לשפר את התאורה במסילת ציו� , מרכזהצרי� לקיי" זאת באזור , האזורמלתושבי" 
�  .ולקיי" את בית הספר במסילת ציו

  
�  .דקות לכל אזור 10ה לא מרוחק זה "נתיב הל  :פיני תור

        
, למסילת ציו� יש בית ספר יוצא מ� הכלל, יש ישובי" שמפעילי" בתי ספר לכדורגל אצל"  :מוטי אלאב

בזמנו הוק" , זה בזבוז זמ� אדיר צרי� מקצועיות, ביאי" הצעה צרי� לקבל נתוני" מלאי"כשמ
  , ע" דשא תקני, המתק� פחות טוב מזה שיש בטל שחר, ה בתקציבי" שוני""הל במגרש בנתי
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מאחר ויש בית ספר בטל שחר ויש צור� בפעילות א" כבר לאו דווקא , סכנת פציעה פחותה  
  .ע את טל שחרה  אני מצי"נתיב הל

  
�יש , אי� ספק שפרוייקט זה יהיה מקצועי בהחלט, עיד� טל מפקח על האימו� יש לו מדריכי"  :פיני תור
  .לספורט אני סמו� ובטוח שה" יבצעו את המשימה כראוי' שיקולי" מקצועיי" של המח    

  
צרי� , ההורי" בצרעה יש בית ספר לכדורגל של מכבי תל אביב באופ� עצמאי על חשבו�  :ישראל אלוני

צרי� לעשות חשיבה מקצועית באזור גיזו אי� מענה , לבנות ליווי מקצועי שהמועצה תסייע
  .רט לדעתי לא מקצועי להביא למליאה ללא חשיבה ובדיקה מוקדמתבספו

  
  . החלטת החברי" אינה מקצועית, אנחנו נביא לועדת ספורט לבדיקה  : מאיר ויזל

  
�  .קמה ג" באזורי" אחרי"לאשר ולהציע ה: יהודה ב� אהרו

  
 לקת ולבדוק מול מח, 0 70,000הקמת בית ספר לכדורגל ע" השקעה של  לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

  ).ההר והמזלג, אזור גיזו(ות נוספות באזורי" נוספי" במועצה פשרות להקמת ליגהספורט א
        

        ::::עדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציב        ....22221111
                        
        ::::רווחהרווחהרווחהרווחה' ' ' ' מחמחמחמח        

  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף סעיף' מס

  150 30- 180 רווחה –טיפול בילד הקהילה  1843502/840

  30 30 0 מועצה –טיפול בילד  בקהילה  1843502/841

  180 0 180  כ הוצאות"סה 
  

 �  :תוספת למענק כללי לאיזו

  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף  סעיף' מס

  33,289- 889- 32,400- מענק כללי לאיזון 1191/911

  33,289- 889- 32,400- כ הכנסות"סה 

  409 129 280 סולר למקוואות 1857/423

  160 160 0 9-12/08אופק  181324/750

  350 250 100 רכישת ציוד לבתי ספר 1832/930

  1,350 150 1,200 אתר אשפה-קבלניות' עב 17123/752

  350 150 200 היטל הטמנה 17123/754

1771/810 

פות עמותת תיירות השתת

  0 200- 200 למוסדות

  250 250 0 תיירות 1771/750

  2,869 889 1,980 כ הוצאות"סה 
  
  

  :ס אלו� שריפה"בי

  תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף  סעיף' מס

 100- 100- 0 בגין שריפה - החזר מביטוח  540 /1313207

 100- 100- 0 כ הכנסות"סה 

     

 70 70 0 הצטיידות - אלון נזקי שריפה 751 /1813207

 30 30 0 יועצים- אלון נזקי שריפה 752 /1813207

 100 100 0 כ הוצאות"סה 
  :עדכו� תקציב  

  חדש תקציב עדכון תקציב הסעיף שם סעיף 'מס

 59,728 3,456 56,272 ארנונה גביה 1111/100

 59,728 3,456 56,272 הכנסות כ"סה 



 12 מתו� 10 עמוד                                                          12/8/08פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� 

     

 5,221 2,456 2,765 מצטבר לגרעון העברה 1999/980

 650 300 350 ספר לבתי ציוד רכישת 18132/930

 500 300 200 שונות 'הוצ-קבלניות עבודות 1769/759

 248 248 0 משחקים גני 1939/750

 100 100 0 מינהלה-קבלניות עבודות 1939/750

 12 12 0 שכר-בחירות 1619/110

 40 40 0 שונות 'הוצ-בחירות 1619/780

  0  0 

 6,771 3,456 3,315 הוצאות כ"סה 

  
  .נת� הסבר לגבי העדכוני" בתקציב  : מתי קליגר

  
  ?מהי העלות  של המועצה על כל ילד בבית ספר    :שלומי מגנזי

  

אושר כבר בתחילת השנה  2008תקציב המועצה לשנת . כל שינוי כפו# לאישור משרד הפני"  : מתי קליגר
רי" וא" לא נראה לה" התקציב אז א" יש הערות מעי, כשיש שינוי מעבירי" למשרד הפני"

בועדת כספי" נוכל לדבר בנושא נוער ותרבות וג" נדע את תוצאות הדוח החצי , לא מאשרי"
  .שנתי

  
תציג מה המועצה עושה ע"  2009תקציב זה לא מטרה תקציב זה כלי  אני מציע שלקראת שנת    :ברו� פלד

  .מבקש לראות את היעדי", התקציב
  

ומי שלא , יהיו בחירות 2009ה מתכוו� שבשנת התקציב 'מאירק, ו מדברי" על החזו�תמיד אנ  : מתי קליגר
בהתאמות  2008יבחר  הוא זה שיחליט את הכיוו� ואת העדיפות ולכ� להביא את תקציב 

�בכל מקרה תקציב צרי� להיות למועצה כדיי להמשי� ולשמור על , מסויימות הוא דבר נכו
  .י"יציבות ולהמשי� ולפעול לפי הנהל

  
  .ואז אנחנו מפסידי" שנה   : ברו� פלד

  
  .בהתאמות הנדרשות 2008הנושא יבח� ויובא למליאות הקרובות הא" להעביר את תקציב    :מאיר ויזל

  

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        ::::2008200820082008אישור 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         ....22222222        
                

        ההיטל למגורי"ההיטל למגורי"ההיטל למגורי"ההיטל למגורי"        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב            הישובהישובהישובהישוב
        ....רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     6666        0 0 0 0     190,000190,000190,000190,000        נוה מיכאלנוה מיכאלנוה מיכאלנוה מיכאל

        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     8.478.478.478.47        0 0 0 0     195,000195,000195,000195,000        תעוזתעוזתעוזתעוז
        0 0 0 0     2,471,0862,471,0862,471,0862,471,086        מוצא עלית מוצא עלית מוצא עלית מוצא עלית 

        ))))כולל ארנונה למועצהכולל ארנונה למועצהכולל ארנונה למועצהכולל ארנונה למועצה((((
        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     10.7910.7910.7910.79

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....ישראלישראלישראלישראל        חגית חגית חגית חגית     ––––מחוז ירושלי" מחוז ירושלי" מחוז ירושלי" מחוז ירושלי"     ––––תכנית מתאר מחוזית תכנית מתאר מחוזית תכנית מתאר מחוזית תכנית מתאר מחוזית     30303030/ / / /     1111////ממממ""""הפקדה של תוכנית תמהפקדה של תוכנית תמהפקדה של תוכנית תמהפקדה של תוכנית תמ        ....33332222

התהוות שבאחריותה על פי תוכנית בות "תבעמאשרת הועדה המחוזית בשני" האחרונות   : חגית ישראל
יו" להגשת  60למועצה יש  3.8.08 /ב, ימי" פורסמה תוכנית זו להתנגדויות 7ולאחרונה לפני 

זו , התנגדות בקשתי מהועדה המחוזית לקיי" מצגת בפני כל הישובי" בתחילת ספטמבר
תוכנית מחוזית לכל מחוז ירושלי" משפיעה מאד על ישובי המועצה והיא משאירה בתוק# את 

מול  200 .י.הועדה תפעל לבדיקת מ 200 .י.מהתוכנית שנפגעת היא , כניות של המועצההתו
וכ� תקבל את הערות של הישובי" השוני" על מנת לערו� תגובה רשמית של  30/1מ "תמ

שובי" לבדוק את המשמעות בחודשיי" הקרובי" מוטל על כל הי ,המועצה להתנגדות לתוכנית
בר מצגת ע" כל הישובי" ע" שאלות והסברי" עד תחילת אנחנו נקיי" בספטמ, 1 מ"של תמ

�מציעה לכל הישובי" לבדוק את אני , ספטמבר נית� להשיג עותקי" של התשריט ושל התקנו
 60יו" אנחנו נבקש דחיה בספטמבר לא מספיק  60יש לנו , התוכניות זהו שינוי דרסטי מאוד

  .יו" למועצה כזו גדולה
  

  .ל ישוב הודעהצרי� לשלוח לכ  :חיי" בוזגלו
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  .מציע שהועדה לתכנו� ובניה תסתכל על התוכנית  :גבי נרדי
  

צרי� להיות מודעי" הישובי" . אני אבדוק את התוכנית למשל אב� העזר לא מופיע בתוכנית  :חגית ישראל
  . יכולי" לפנות לסופר גר# לרכישת התוכנית    

  
  .רנט לעיו�לא פורסמה באינט א�היא פורסמה להתנגדויות בעיתונות     

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....קולות שלובי" צור הדסהקולות שלובי" צור הדסהקולות שלובי" צור הדסהקולות שלובי" צור הדסה        ....24242424
ואנחנו כמועצה לא יכולי" להעביר כספי" , בצור הדסה יש חבורת זמר שהמועצה תומכת בה  : מאיר ויזל

אלא לעמותות המוכרות על ידינו ועלה רעיו� שקולות שלובי" יהיו חלק  בתו� יד חרי# ואז 
  .חרי# דהתקציב יוגש על ידי י

  
מועצה הסביר כי הראש , הנושא נבדק והרעיו� גובש על מנת לסדר את המצב הכי נכו�  :שי שנירי

נמצאת אתנו אילנה רייטר שהיא מרכזת של , החבורה הופכת להיות אחת מהלהקות האתניות
ל והתמיכה "בהצלחה במקומות רבי" באר& ובחולהקה מופיעה בשני" האחרונות ה, החבורה

ה" יופיעו באמפי בבית גוברי� , ל ידי החברי" בחבורה באופ� אישיהיא על ידי המועצה וע
  .המועצה גאה בחבורה, �"בפתיחת פסטיבל התנ

  
  .למקהלה #מציעה לתושבי המועצה להצטר  :אילנה רייטר

  
ואני ראיתי מופע בשירי אריק איינשטיי� אני ישבתי מאוד גאה אנחנו , הלהקה הופיעה בצרעה  : דליה יונאית

  .תושבי מטה יהודהנעשה ערב ל
        

        ....לאשר פה אחדלאשר פה אחדלאשר פה אחדלאשר פה אחד: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....טטטט""""לקראת פתיחת שנת הלימודי" תשסלקראת פתיחת שנת הלימודי" תשסלקראת פתיחת שנת הלימודי" תשסלקראת פתיחת שנת הלימודי" תשס    דיווח וסקירה אג# חינו�דיווח וסקירה אג# חינו�דיווח וסקירה אג# חינו�דיווח וסקירה אג# חינו�        ....22225555        
  אני מבקש למסור מספר נקודות מרכזיות לחברי , ט"קראת פתיחת שנת הלימודי" תשסל        :ישי שניר
  )נקודות מרכזיות לעיו� חברי מליאת המועצה( .המליאה    

  
  :נתוני" / חינו�

  .ילדי" 1,750  –ילדי" /יגנ 83
  .תלמידי" 3,500   –ספר יסודיי" /בתי 9
  .תלמידי" 1,770 –ספר תיכוניי" /בתי 3
 בירושלי" ד"ממ ספר בבתי, )המיפוי פי על רוב"( למועצה מחו& חינו� במוסדות הלומדי" ילדי" 3,000  / כ

  .מיוחד לחינו� ובמוסדות גוש/ אבו בתיכו� ,חרדי מגזר, שמש ובית
  

קליטת , )ימי" 6 –הדסה /ד ובצור"בממ(ימי לימוד בשבוע  5, "אופק חדש"רפורמת  :פר היסודיי"הס/יבת
  ".מתתיהו"מנהלת ב

  
שיפור , )במסגרת פורו" המנהלי"(משרד החינו� /קהילה/ס"ביה –מועצה  –חיזוק השותפות  : יעדי" מרכזיי"

  .חיזוק המגזר הערבי, שיפור אקלי" חינוכי, הישגי"
  

, �"חידו� תנ, "חרי#/ יד"אומנות ב, סביבה –טיפוח יחסי אד" , מעברי",סל תרבות, קרב: דיותתכניות ייחו
  .טורנירי" במקצועות הספורט

  
, יעו& ארגוני, )ר יוסי הראל"י ד"ע(שיפור אקלי" חינוכי , "הרטוב"קליטת מנהל ב :יסודיי"/הספר העל/בתי

  .חיזוק המגזר הערבי, ת לא תקניותפתיחת כתו, מגמות, )מופת, חינו� מיוחד(כתות מיוחדות 
  

  .מניעת נשירה, שיפור הישגי" והעלאת אחוזי זכאות לבגרות, שיפור אקלי" חינוכי : יעדי" מרכזיי"
  

, טיפוח מצטייני", "יד חרי#"לקראת בחינות בגרות מגמות בשיתו#  –תנופה   ,מעברי": תכניות ייחודיות
  .טורנירי" במקצועות הספורט

  
  "מרחבי""/"אלו�"שיקו" קמפוס 

שיפו& ספריה , "הדסי""כתות ב 6, מבנה מדעי" בתיכו� הרטוב, רפא/ס עי� נקובא"התחלת בנייה בי /  בינוי
  .פתיחת גני" חדשי", "כר"/עי�"ומבנה מדעי" ב

  
  .עדיפות לבעיות בטיחות  0 1,000,000תוקצבו  – בדק בית



 12 מתו� 12 עמוד                                                          12/8/08פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� 

  
  ).ח"אש 600נדרשי" עוד . (וחידוש ציודח למסגרות חדשות "אש 500,000תוקצבו   – רכש והצטיידות

  
  

  "העזר/ אב�"כתות מקדמות חדשות ב. ס"במסגרות חינו� מיוחד וטיפול קב  / שיבו& ילדי"
  

  .תכניות בטיחות, פי מיפוי/ זכאות על, מיחשוב המערכת והתייעלותה – הסעות ובטיחות
  

  .במהל� השנהיבוצע , )מפעל הפיס(0 1,500.000 /אושרו כ –למערכת החינו�  מחשבי"
  ).במגזר ערבי /  25%(ט "בתשס 60 /ו  ,ח"מחשבי" בתשס 60 –" מחשב לכל ילד"
  
  .תכנית כוללת לחינו� לאומנות – חרי#/יד
  

  :תרבות נוער וספורט
  : נתוני"

  גרעינרי" 10          בני המושבי"
  גרעינרי" 8         מחנות העולי"

  ביגרעינרי" כולל מגזר ער 22      נוער עובד ולומד
  )חוגי סיור(חיילי"  6ל "גרעי� משימה נח

  קומונרי"  8              עקיבא/בני
  

  : יעדי"
העמקת , חיזוק פעילות תנועות הנוער .הנוער במרכז הענייני" במסגרת החינו� הפורמלי והבלתי פורמלי

�  . הקשר אית� והמש� העצמת
  

  . ס"לצד צוות תנ פורו" נוער מועצתי מכלל ישובי המועצה לליווי פעילות הנוער
  

  .מחוז ירושלי", חיזוק הקשר ע" מינהל חברה ונוער במשרד החינו�
  

  .ל.ה.ועידוד הגיוס לצ, האזור והמדינה, הגברת מעורבות בני הנוער בחיי הישוב
  

פיתוח , השלמת השכלה, מתוכ" 80 /טיפול ב, )120(הנוער מנותקי" / איתור בני –היחידה לקידו" נוער 
  .ב חברתי וליווי אישישילו, מיומנויות

  
המועצתית , האזורית, המש� גידול במספר הפעילויות והמשתתפי" ודגש על איכות הפעילות הישובית

  .והארצית
  

  .נוער ומבוגרי" באול" המופעי" האזורי שבקיבו& צרעה/העמקת פעולות התרבות לילדי"
  

�, �"חידו� התנ, וחגיגות המימונהכלייזמרי" הקפות שניות : פעולות מועצתיות מסורתיות והרחבת� כגו
  . יהודה/במסגרת יואב –� "פסטיבל התנ

  
  . בישובי" ובמועצה, פעולות ספורט במוסדות החינו�

  
  .שאיפה לשיבו& אופטימאלי לעובדי נוער בישובי המועצה

  
  .לעובדי השטח והמטה, הקמת מער� הנחייה וליווי מקצועי לצוותי" החינוכיי" במחלקה

  
        : : : : ששששבית ספר אבו גובית ספר אבו גובית ספר אבו גובית ספר אבו גו

המשרד רואה את . הנושא הועלה בדיוני" ע" משרד החינו�, בהתייחס למכתבי" שחולקו לחברי המליאה
בשני" . רפא וא# תיקצב בינוי נוס# בהתא"/ס באבו גוש ממשי� לקלוט את ילדי הכפרי" עי� נקובא"ביה

המועצה . ידי"הקרובות אי� הצדקה להקמת חטיבת ביניי" נפרדת לכפרי" בגלל מספר קט� מידי של תלמ
  .תמשי� לטפל בנושא מול אבו גוש ומשרד החינו�

  
  

        19:4019:4019:4019:40        הישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעה
  

______________            ____________  
  מאיר ויזל              ישי שניר 

  ראש המועצה            סג� ראש המועצה


