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סדר היום:
הודעות יו"ר.
1.
ברכות לבחירת נשיא המדינה – הרמת כוסית.
1.1
דיווח נסיעה משלחת לגרמניה.
1.2
כביש  ,10כביש .9
1.3
רפורמה בענ $הלול )נימי יפה(.
1.4
נוכחות חברי %בועדת מכרזי.%
1.5
מסיבה במלאת  40שנה לידידות ע %ונטה פינלנד ,במוצ"ש  21.7.07בשעה 21:00
1.6
במלו נוה איל .
הסעות תלמידי . %כללי )ישי שניר(.
1.7
עדכו תקציב קייטנות  250אש"ח )לפי דיווח ישי שניר/מתי קליגר(.
1.8
סיווג משקי ההר סובב ירושלי.%
1.9
.2

אישור פרוטוקול מליאה מתארי .5.6.07

3.

שינויי/%עדכו תקציב  :2007שכר ,דת ,קר קרב בי"ס מתתיהו ,העברה מסעי $לסעי $היחידה
לקידו %נוער.

4.
4.1

תבר"י:%
תב"ר  3583שיפו( מעונות קשישי ,%סכו %קוד .1 300,000 %יש לבצע הפחתה של 100,000
 1סה"כ לתב"ר .1 200,000

4.2

תב"ר  3594סיוע לישובי %בפינוי גז ,%סכו %קוד .1 400,000 %יש לבצע הפחתה של
 ,1 150,000סה"כ לתב"ר .1 250,000

4.3

תב"ר  3596שדרוג ותכנו כלביה ,סכו %קוד .1 100,000 %יש לבצע הפחתה של .1 50,000
סה"כ לתב"ר .1 50,000

4.4

תב"ר  3597אחזקת גינו בגני ילדי ,%סכו %קוד .1 250,000 %יש לבצע הפחתה של 50,000
 .1סה"כ לתב"ר .1 200,000

4.5

תב"ר  2088שיפו( בית הע %בצור הדסה )המש( מימו  :השתתפות ע"י הישוב צור הדסה
 100אש"ח.

4.6

תב"ר מגרש משולב במושב מחסיה – המימו  150 :אש"ח המועצה להסדר הימורי 30 ,%אש"ח
קרנות הרשות.

4.7

תב"ר מרכיבי בטחו להרחבה בנחושה –  920אש"ח ,המימו  :חטיבה להתיישבות  460אש"ח,
יחידה להתיישבות  230אש"ח פיקוד העור 230 $אש"ח) ,תיקו במקו %התב"ר הקוד %שהיה 750
אש"ח(.

4.8

תב"ר שיפור סביבת הלמידה ושדרוג בית ספר אמי"ת מטה יהודה  . 1 45,000משרד החינו.

4.9

תיקו תב"ר  3617תכנו מעגל תנועה לבי"ס אלו – כביש קרית ענבי1 71,428 %
המימו  50 :אש"ח משרד התחבורה  1 21,428קרנות הרשות.

4.10

תב"ר ג מסילת ציו  .תיקו  1 270,000במקו.1 200,000 %

4.11

תב"ר רשת מי – %רמת רזיאל עלות  1 1,166,000השתתפות המועצה ) 1/3קרנות רשות(2/3 ,
ע"ח הישוב.

4.12

תב"ר רשת מי %בית נקופה –  2,070אש"ח ,מימו ע"ח קרנות רשות  690 1/3אש"ח 2/3 ,ע"ח
הישוב  1,380אש"ח.
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4.13

תב"ר ביוב קיבו( הראל –  80אש"ח למתק הפנימי – קרנות רשות.

 4.14תב"ר העברת מגרש כדורסל מטע –  200אש"ח ,המימו  100 :אש"ח קרנות רשות 100 ,אש"ח
ע"ח הישוב.
 4.15תב"ר שיפו( מגרש כדורסל באורה –  200אש"ח ,המימו  100 :אש"ח קרנות רשות 100 ,אש"ח
ע"ח הישוב.
4.16

תב"ר שיפו( בית הע %בתירוש –  . 1 70,000קרנות הרשות.

.5

ג חרדי צור הדסה.

.6

הסעות ילדי צור הדסה לבי"ס "הדסי "%בצור הדסה.

.7

תוספת תקציב מש' החינו מינהל חברה ונוער "לנוער בענייני "%הגדלה מ 50 .אש"ח – ל.
 100אש"ח.

.8

היטל ביוב – נס הרי/%בר גיורא  .המועצה תחייב את נס הרי %מראש בהיטל ביוב במתכונת
הבאה 80% :מההיטל לתשלו %במזומ  20%מההיטל ע %סיו %העבודה ב 24 .תשלומי.%

.9

אישור שמות של רחובות בשכונת העמק בצור הדסה – רח' אשד ,ורח' טללי.%

.10

אישור דוחות כספיי %ועד מקומי בית זית לשנת .2005
אישור דוחות כספיי %ועד מקומי תרו %לשנת .2006

.11

בקשה להעלאת תעריפי מס ועד מקומי לשנת  2008מושב גבעת יערי:%
מס הועד הנוכחי –  1 10.39עבור ה 100 .מטר הראשוני ,%ועבור יתרת השטח  1.97למ"ר לאחר קיזוז
החזר  20%ארנונה מהמועצה.
המס המבוקש –  1 11למ"ר למגורי %עבור כל שטח המגורי %באופ כולל לאחר קיזוז  20%ארנונה
מהמועצה.

.12

תבר"י %לסגירה – מצ"ב רשימה.

1.
1.1
מאיר ויזל:

הודעות יו"ר.
ברכות לבחירת נשיא המדינה – הרמת כוסית.
מבר את בחירתו של שמעו פרס כנשיא ומרימי %כוסית לחיי.%

1.2
מאיר ויזל:

דיווח נסיעה משלחת לגרמניה.
פנו אלינו מסי לקשור קשרי %של ערי %תאומות כחלק מחיזוק הקשרי %ע %ישראל –
בטיפול של משה דוד.
גרמניה  .מדובר בקשר רב שני %ע %ווירצבורג ,המשלחת הפע %נבחרה על ידי באופ
אישי ,מתו בחירה שחצי מהמשלחת מכירה מהעבר ונוצרו קשרי %אישיי ,%שתרמו
רבות לחיזוק הקשר ,ג %ע %נומברכט שש %התארחנו בבתי %פרטיי %מה שהוסי$
להצלחת הקשר.
נוצר קשר ערכי להיסטוריה היהודית ולחיזוק הקשר בי מטה יהודה לגרמני ,%יש
משלחת שיוצאת כל שנתיי %ממטה יהודה לגרמניה כאשר האירוח ע"י הגרמני%
ומימו הכרטיס על חשבו הנוסעי.%

בני אלירז:

מבר על קיו %הפרוייקט במשלחות לגרמניה ,במיוחד סביב נושא שיקו %בתי העלמי
היהודיי %ופיתוח קשרי %אישיי %מיוחדי %סביב אהבת ישראל בצורה מיוחדת במינה,
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האירוע המרכזי היה בכפר "אוב" התקיי %טכס בבית העלמי היהודי משות $לגרמני%
ולמשלחת כמו כ בתו הכפר ראינו היסטוריה נשמרת של היהודי %שחיו ש) %מקווה
בתו בית ,מזוזות ועוד(..
התקיימו דיוני %מעמיקי %סביב ההיסטוריה ועתיד הקשרי %בי מטה יהודה
והגרמני ,%תו חיזוק הקשר .במושב שלי בטל שחר יש רצו לכרות ברית ע %ישובי%
בי טל שחר לכפר "אוב".
אני מקווה שנצליח לפעול במסגרת העמותה שהוקמה לגייס משאבי %לשיקו %בתי
העלמי ביחד ע %בית הספר ותודה שזכיתי להשתת $במשלחת.
בהג'ת ברהו :%נפל בחלקי להשתת $בסיור המיוחד הזה ,הופתעתי הפע %מעוצמת האהדה והקשר,
ישנ %ביקורי %הדדיי %שמתקיימי %אצלי .בעיניי מטרת הנסיעה הינה לשווק את
"תמונת מדינת ישראל" המראה אפשרות לדו קיו %במטה יהודה מה שתור %ל2 .
המועצות ובטוח למדינת ישראל.
ישי שניר:

הדבר המרכזי הינו המפגש ע %האנשי %והחיבור שנוצר במיוחד בי ישראלי %לגרמני%
על רקע ההיסטוריה שהתחוללה.
במיוחד חיבור דר מוסדות חינו מחזק את הקשר להיסטוריה היהודית ,פיתוח קשרי%
לתומכי וידידי ישראל ,טיפוח הקשרי %בי הנוער הישראלי והגרמני ,מעורבות של
תושבי %ועובדי %בהידוק הקשרי .%בנוס $ברצוני להדגיש את אופי הסיורי %ששילבו
בה %היסטוריה יהודית סביב השואה ופרקי %נוספי.%

1 .3
מאיר ויזל:

כביש  ,10כביש 9
כביש  – 9הוחלט בועדה המחוזית שכביש  9יפתח לירושלי.%
כביש ) 10עוק $בית שמש מזרח( – הוחלט לסגור את כביש  ,10ישנ בעיות תקציביות
בי משרד השיכו ומשרד התחבורה ,הנושא מטופל ע"י מטה יהודה ובית שמש,
המועצה תשלח מכתב דרישה ובקשה למשרד התחבורה לקידו %הנושא.

1 .4
מאיר ויזל:

רפורמה בענ $הלול
מדובר בהחלטה להעביר את הלולי %מהישוב בהסכמה מחו( לישוב כאשר ישנה
עלות גבוהה ,ישנה החלטה לסייע ב 50% .למשקי הצפו  .משקי המרכז ואנחנו נקבל
סיוע של  20%מההשקעה .הכוונה היא שהמועצה תפעיל מקורות מימו נוספי%
לסיוע.
יתקיי %כנס מגדלי %להסבר ע"י נימי יפה ובתיאו %ע %מועצת הלול.

מרדכי אלאב :מדובר בהחלטה שתחסל את ענ $הלול במטה יהודה ,ההחלטה באה בעקבות שפעת
העופות על מנת להג על תושבי מדינת ישראל וליצור מתחמי %נפרדי %לגידול
עופות.
מקסי %כה :

מבקש שנימי ישתת $כאשר מתקיימי %דיוני %בנושאי %אלה.

מאיר ויזל:

נימי יקיי %כנס בנושא.

יגאל אבדר:

אזור ההר תרמו רבות לצפו ע"י כ שהחזירו את המכסות למדינה ,ישנה אפלייה
זועקת בנושא זה ,לרעתנו ,איפה אנחנו בתכנו ישובי ,%אנחנו נפגעי %בכל תחו%
ומשהו צרי לטפל בנושא זה על מנת להמשי ולחזק את הישובי %במטה יהודה
במיוחד באזור ההר ,כדאי לקיי %את נושא הכפר התיירותי ככלי לפיתוח הישובי.%

מאיר ויזל:

מדובר בנושא שדווח ,הנושא סוכ %ע %מנכל"ית משרד החקלאות ונקבל  50%מימו
ממקורות נוספי %של משרד החקלאות.
מדובר בכיוו כללי של הממשלה ,במשרד החקלאות יש לנו תמיכה ברמת השר
והמנכל"ית .ואנחנו נפעל כאזור מרוכז.
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נוכחות חברי %בועדת מכרזי.%
1 .5
יהודה ב אהרו  :אי הגעה של מס' חברי %לועדת המכרזי %גורמת להמתנה של חברי %אחרי ,%מבקש
שמי שלא יכול להשתת $שיפרוש ונמנה אחרי %במקומ.%
מתי קליגר:

מציי שועדת המכרזי %מהווה כלי לבדיקת תחומי %רבי %וכספי %רבי %מה שמחייב
השתתפות קבועה.

ראוב סופר:

מבקש לקיי %את הועדות לאחר שעות העבודה הרגילות.

יהודה ב אהרו  :בועדה האחרונה של מט"ש טל שחר הוכח שבחינה מעמיקה של ועדת המכרזי%
במכרז גרמה להוזלה גדולה של העלויות.
1.6
מאיר ויזל:

1.7
ישי שניר:

מסיבה במלאת  40שנה לידידות ע %ונטה פינלנד ,במוצ"ש  21.7.07בשעה 21:00
במלו נוה איל .
חברי %מפינלנד מהעיר ונטה מתארחי %אצלנו ,חלקנו לכ %הזמנות למפגש חגיגי
במוצאי שבת בנוה איל  ,חברי המליאה מוזמני . %יש לאשר השתתפות במזכירות
המועצה.
הסעות תלמידי . %כללי
במטה יהודה פועל מטה היסעי %משות $של המחלקות להוזיל ולייעל את ההסעות
בתו מטה יהודה ומחוצה לה ,תו ניצול מער הסעות חיצוני )ציבורי( בגלל
מורכבות הנושא.

יהודה ב אהרו  :אתה מתכוו לנסיעות הילדי %שלנו בתחבורה ציבורית  ,מה ע %האחריות להגעת
התלמידי %הביתה ?
ישי שניר:

מדובר במער הסעות שפועל ברשויות רבות.

מקסי %כה :

לנו אי בתי ספר אזוריי %שנוכל להגיע ,אז מענישי %אותנו כפול ?

יגאל אבדר:

למה הגעת %למסקנה כזו ?

מתי קליגר:

מדובר בקיצו( בעלויות באופ דרסטי ויש לבחו זאת.

מאיר ויזל:

באזור ההר מכיתה ז' אי אפשרות לקיי %ביה"ס תיכו ממ"ד.

מקסי %כה :

המועצה לא מממנת שו %דבר למעט הסעה מה ע %שאר העלויות אי לפגוע בשירות
מינימלי זה.

ישי שניר:

מדובר בהצעה שעלתה על סדר היו ,%וזוהי בגדר הודעה בלבד ,מדובר בבתי ספר
בירושלי %ובפיצול גדול מאוד של הסעות ,בגלל מס' בתי ספר גדול ,שעות סיו%
נפרדות .יצא כרגע מכרז ללא שינוי על כל קווי ההסעות נקבל את התוצאות ואז
נעדכ אות %בהמש.

יגאל אבדר:

מבקשי %לקבל מידע לגבי כל ישוב מפורט ככל האפשר והמשמעות לנושא.

יהודה ב אהרו  :כמעורב בתחו %ההסעות ,אני מופתע מהנתוני %של מתי קליגר ,ואפשר לפתור את
הבעיות.
מאיר ויזל:

יהודה ב אהרו יזומ לועדה.

ישראל אלוני :בקשתי שיתקיי %דיו במליאה בנושא החינו על כל המורכבויות.
מאיר ויזל:

תזומ מליאה לדיו על נושאי החינו.
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1.8
ישי שניר:

עדכו תקציב קייטנות  250אש"ח )לפי דיווח ישי שניר/מתי קליגר(.
תקציב הקייטנות הועבר לפי מס' התלמידי %בכל ישוב דר רכזי הנוער ,שמשתתפי%
בפעילות בישובי.%

מקסי %כה :

מבר על כל הפעילות של המועצה בקי( למע הילדי.%

דוד דרומלבי( :במליאה הקודמת בסעי $הנדו נמסר ע"י ישי שניר לפרוטוקול שישנה תוספת
לתקציב נוער בס  250אש"ח לטובת הסעות לקי( ולקייטנות ,התחייבות של הגזבר
וישי למאמצי %נוספי %לתקציב של כ 1.5 .מש"ח לנוער )להוסי $לפרוטוקול(.
מה שנאמר ע"י הגזבר שבתקציב מדובר שחלק מהתקציב הופיע כסעי $מותנה
בהכנסות שונות ,הגזבר דיווח לנו שהחלק שהיה בחלק הנוער "מותנה" הפ פעיל.
בתקציב השנתי שמחלקת הנוער הכינה ובקשה ל 2007 .ישנה דרישה ל 5.2 .מש"ח
התקציב קוצ( ל 3.7 .מש"ח והוגשה תוכנית רב שנתית להגדלה עד  10מש"ח תקציב
שנתי.
ראש המועצה הציע תוספת של  1.5מש"ח לצערי הרב למרות פניות שלנו לראש
המועצה הנושא לא טופל עד היו.%
אני פונה לחברי המליאה לעמוד על כ לקיי %את הצעת ועדת הנוער ומבקשי%
ודורשי %מראש המועצה והגזבר לקיי %את החלטת המליאה.
מאיר ויזל:

באותה מליאה הודעתי שהכל תלוי באיזו התקציב במידה ויהיו הכנסות נעמוד
בהחלטה במידה ותהיה ירידה בהכנסות נערו שינויי %נוספי %בתקציב.

ישי שניר:

אני רוצה להבהיר לפרוטוקול שמה שאמרתי הינו אחרי בדיקה ע %הגזבר ,פניתי
לגזבר וקיבלתי תשובה בכתב ,להל נוסח המכתב:

"בהמש לישיבת המליאה האחרונה בה דובר בסוגייה הנ"ל ,ברצוני להדגיש כי
בישיבת ועדת נוער הבהרתי כי רק לאחר שהמועצה תקבל אישור סופי של מענק
האיזו ממשרד הפני %ולאחר בחינת דוח חצי שנתי נית יהיה לבצע את תוספת
התקציב לנוער )לקראת סו $אוגוסט( ,הוספתי ואמרתי שאני מאמי שבסבירות גבוהה
נית להשתמש בסכו %שהיה מותנה כבר בקי( הזה ואישרתי הפעלת  250אש"ח
מתקציב זה".
מתי קליגר:

תקציב קייטנות – בועדת הנוער השתתפתי ועדכנתי שאנחנו מפשירי %תקציב של 1/2
מש"ח כשהופשר כ 250 .אש"ח לקי( ,כרגע ישנה בעיה שמשרד הפני %לא אישר את
מענק האיזו ומחכי %לאישור משרד הפני ,%בנוס $ישנה הכרזה של הממשלה על
קיצו( שיפגע ג %ברשויות לפעילות הקי( אושר תקציב של  250אש"ח לקי(.

ישראל גבאי :דיווחת על עזיבת המהנדס יש צור ברצ $בתפקיד.
מאיר ויזל:

הוצאנו מכרז חדש בשבוע האחרו  ,וישנ %מס' מועמדי %שנבח אות %בהקד.%

1.9
מאיר ויזל:

סיווג משקי ההר סובב ירושלי.%
מדובר על  17ק"מ מסביב לירושלי %כאזור פיתוח ב' ,המשמעות שבחקלאות המענקי%
והסיוע בהתא %להחלטה זו ,שאר ההטבות הועברו לעוט $עזה כסיוע יחודי זהו עוד
נושא שנצטר להתייחס אליו.

.2

אישור פרוטוקול מליאה מתארי .5.6.07
הוחלט :לאשר.
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.3
מתי קליגר:

שינויי/%עדכו תקציב  :2007שכר ,דת ,קר קרב בי"ס מתתיהו.
העברה מסעי $לסעי $היחידה לקידו %נוער.
מסביר ,החומר צור $לכ %במליאה הקודמת.
הוחלט :לאשר.

.4
4.1

תבר"י:%
תב"ר  3583שיפו( מעונות קשישי ,%סכו %קוד .1 300,000 %יש לבצע הפחתה של
 1 100,000סה"כ לתב"ר .1 200,000
הוחלט :לאשר.

4.2

תב"ר  3594סיוע לישובי %בפינוי גז ,%סכו %קוד .1 400,000 %יש לבצע
הפחתה של  ,1 150,000סה"כ לתב"ר .1 250,000
הוחלט :לאשר.

4.3

תב"ר  3596שדרוג ותכנו כלביה ,סכו %קוד .1 100,000 %יש לבצע הפחתה של
 .1 50,000סה"כ לתב"ר .1 50,000
הוחלט :לאשר.

4.4

תב"ר  3597אחזקת גינו בגני ילדי ,%סכו %קוד .1 250,000 %יש לבצע הפחתה של
 .1 50,000סה"כ לתב"ר .1 200,000
הוחלט :לאשר.

4.5

תב"ר  2088שיפו( בית הע %בצור הדסה )המש( מימו  :השתתפות ע"י הישוב צור
הדסה  100אש"ח.
הוחלט :לאשר.

4.6

תב"ר מגרש משולב במושב מחסיה – המימו  150 :אש"ח המועצה להסדר הימורי30 ,%
אש"ח קרנות הרשות.
הוחלט :לאשר.

4.7

תב"ר מרכיבי בטחו להרחבה בנחושה –  920אש"ח ,המימו  :חטיבה להתיישבות 460
אש"ח ,יחידה להתיישבות  230אש"ח פיקוד העור 230 $אש"ח) ,תיקו במקו %התב"ר
הקוד %שהיה  750אש"ח(.

הוחלט :לאשר.
4.8

תב"ר שיפור סביבת הלמידה ושדרוג בית ספר אמי"ת מטה יהודה  . 1 45,000משרד
החינו.
הוחלט :לאשר.

4.9

תיקו תב"ר  3617תכנו מעגל תנועה לבי"ס אלו – כביש קרית ענבי1 71,428 %
המימו  50 :אש"ח משרד התחבורה  1 21,428קרנות הרשות.
הוחלט :לאשר.

4.10

תב"ר ג מסילת ציו  .תיקו  1 270,000במקו.1 200,000 %
הוחלט :לאשר.

4.11

תב"ר רשת מי – %רמת רזיאל עלות  1 1,166,000השתתפות המועצה 1/3
)קרנות רשות( 2/3 ,ע"ח הישוב.
הוחלט :לאשר.

4.12

תב"ר רשת מי %בית נקופה –  2,070אש"ח ,מימו ע"ח קרנות רשות 1/3
 690אש"ח 2/3 ,ע"ח הישוב  1,380אש"ח.
הוחלט :לאשר.
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 4.13תב"ר ביוב קיבו( הראל –  80אש"ח למתק הפנימי – קרנות רשות.
הוחלט :לאשר.
 4.14תב"ר העברת מגרש כדורסל מטע –  200אש"ח ,המימו  100 :אש"ח קרנות רשות100 ,
אש"ח ע"ח הישוב.
הוחלט :לאשר.
 4.15תב"ר שיפו( מגרש כדורסל באורה –  200אש"ח ,המימו  100 :אש"ח קרנות רשות100 ,
אש"ח ע"ח הישוב.
הוחלט :לאשר.
4.16

תב"ר שיפו( בית הע %בתירוש –  . 1 70,000קרנות הרשות.
הוחלט :לאשר.

מקסי %כה :

תבר"י %לפי ביצוע בפועל.

מאיר ויזל:

כל התבר"י %שאושרו ויאושרו במליאה מותנה באישור משרד הפני ,%לפני ביצוע,
לפי עדיפות שהמועצה קובעת כאשר תחו %החינו בראש הסדר )בדק בית( וכמוב זה
מותנה בהכנסות לתבר"י – %קרנות רשות.

.5
מאיר ויזל:

ג חרדי צור הדסה.
ישנו ויכוח בצור הדסה ישנה קבוצת הורי %שרוצי %להקי %ג חרדי בצור הדסה ,פנינו
לצור הדסה לקבלת אישור הועד.

שלומי מגנזי :יש בצור הדסה ציבור דתי ומס' משפחות מצומצמת חרדיות ישנו איזו טוב בצור
הדסה בי דתיי %וחילוניי ,%והמשפחות החרדיות גורמות לתסיסה ,מבקשי %לדחות
את הבקשה לבניית ג חרדי בצור הדסה.
יגאל אבדר:

בכמה ילדי %מדובר ?

שלומי מגנזי :מדובר בכ 15 .ילדי ,%אבל מדובר בחינו זול.
מאיר ויזל:

אנחנו לא יכולי %להחליט זה לא בידינו ,אנחנו נבצע מדיניות לפי בקשת ובהחלטת
הועד בצור הדסה.

.6
ישי שניר:

הסעות ילדי צור הדסה לבי"ס "הדסי "%בצור הדסה.
בעקבות הקשחת מדיניות של משרד החינו ההסעות בתו הישוב הינו רק למרחק של
 2.5ק"מ ,בשנה שעברה סייענו בהסעות בתו צור הדסה בגלל מורכבות הנושא.
הישוב פנה שוב אלינו להמשי את ההסדר כמו בשנה שעברה.
העלות הכוללת  160אש"ח ) 1/3לכל קבוצה(.
החלטה :מאושר באופ עקרוני יתוא %בי שלומי מגנזי לישי שניר.

.7

תוספת תקציב מש' החינו מינהל חברה ונוער "לנוער בענייני "%הגדלה מ 50 .אש"ח
ל 100 .אש"ח.
הוחלט :לאשר.

.8

היטל ביוב – נס הרי – %המועצה תחייב את נס הרי %מראש בהיטל ביוב במתכונת
 20%מההיטל ע %סיו %העבודה ב24 .
 80%מההיטל לתשלו %במזומ 20%
הבאה80% :
תשלומי) .%כנ"ל בר גיורא(.
מימו הביוב מתבצע בד"כ ע"י הלוואה מהמינהלת או יז %במצב שאי אפשרות לקבל
הלוואה ישנה אפשרות לביצוע במתכונת המוצעת כהחלטה עקרונית ,כשמועצה תבצע
את הביוב מרגע ההחלטה.

מאיר ויזל:
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מקסי %כה  :היכ האיש הממונה על הביוב צרי להיות במליאה בנושאי %חשובי %כאלה ,ולא
לצאת.
מאיר ויזל:

צרי להמשי ולהחליט 80% ,מהעלות במזומ לפי אומד עלות ביוב ו 20% .הלוואה
לשנתיי %ע %סיו %ביצוע הפרוייקט וביצוע אומד סופי.

לוי מיסק:

זוהי החלטה קשה מה קורה ע %מי שאי לו כס ,$תדאגו להסדר הלוואה.

מאיר ויזל:

מדובר בהחלטה קשה ,שהישובי %יפנו ליז %או למקור אחר למימו הביוב.

אברה %לוי:

יש לגבות את הכס $לאחר התכנו והביצוע לא לפני כ .

מאיר ויזל:

יש להכי תוכניות לביוב הפנימי ויש צור בגבית המימו לעלות לאחר הכנת
האומד  ,מדובר בהחלטה עקרונית.

יגאל אבדר:

החלטה זו צריכה להיות שישוב שרוצה להרחיב ואי לא מקור מימו זוהי דר נוספת.
הוחלט :לאשר עקרונית.
ובנוס $אישור ההיטל לנס הרי %ובר גיורא כמוצע.

.9

אישור שמות של רחובות בשכונת העמק בצור הדסה – רח' אשד ,ורח' טללי.%
הוחלט :לאשר

.10

אישור דוחות כספיי %ועד מקומי בית זית לשנת .2005
הוחלט :לאשר.

מיסק לוי:

אישור דוחות כספיי %ועד מקומי תרו %לשנת .2006
בשנת  2006ישנו גרעו של  200אש"ח ,מבקש בדיקה של הדוחות.
הוחלט :לדחות עד לבדיקה.

.11

בקשה להעלאת תעריפי מס ועד מקומי לשנת  2008מושב גבעת יערי:%
מס הועד הנוכחי –  1 10.39עבור ה 100 .הראשוני ,%ועבור יתרת השטח  1.97למ"ר
 20%ארנונה מהמועצה.
לאחר קיזוז החזר 20%
המס המבוקש –  1 11למ"ר למגורי %עבור כל שטח המגורי %באופ כולל לאחר קיזוז
 20%ארנונה מהמועצה.
הוחלט :לאשר.

.12

תבר"י %לסגירה – מצ"ב רשימה.
הוחלט :לאשר.

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

_______________
משה דדו
מזכיר המועצה
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מאיר ויזל
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