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  265מליאה                        
  

        המועצה האזורית מטה יהודההמועצה האזורית מטה יהודההמועצה האזורית מטה יהודההמועצה האזורית מטה יהודהמליאת מליאת מליאת מליאת של ישיבת של ישיבת של ישיבת של ישיבת     42424242/10/10/10/10/07/07/07/07' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס
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        בחדר הישיבות במועצהבחדר הישיבות במועצהבחדר הישיבות במועצהבחדר הישיבות במועצה    18:0018:0018:0018:00בשעה בשעה בשעה בשעה 
  
  

          ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

�  לוזית, סג� ראש המועצה  מיכאל ביטו
  הצוב, סג� ראש המועצה  ישי שניר

  אב� ספיר  דני גלבוע
  אדרת  יהודה אלמליח

  אשתאול  מנסור יוס# 
  בית זית  גבריאל נרדי

  בית מאיר  כה� מקסי$
  בית נקופה  שמואל שמש

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

  גיזו  שלמה צברי
  זכריה  יוסי משה

  זנוח  פהימה יאיר
  יד השמונה  יוס# בר דוד

  כסלו�  בוקובזהשלו$ 
  מוצא  עלית  אברה$ לוי
  מחסיה  חיי$ בוזגלו

  מטע  דדו� נפתלי
  נוה איל�  עזי טלר

  נח$  חרזי הרצל
  נחשו�  חוה שפיר

  ה"נתיב הל  אית� קרטגינר
  עי� רפה  ת ברהו$'בהג

  עמינדב  שברגריחזי ק
  צור הדסה  שלומי מגנזי
  צלפו�   ישראל גבאי
  צרעה  דליה יונאית
  רמת רחל  'דוד דרומלבי

�  שואבה  יונינה גונ
  תרו$  מיסק  לוי

    
          ::::משתתפי$משתתפי$משתתפי$משתתפי$
  גזבר המועצה  מתי קליגר

�  מנהלת אג# חברה וקהילה  שולה ב� אהרו

  לשכה משפטית, ד"עו  שרית גל
�  לשכה משפטית, ד"עו  ורד כה

    
          ::::קהלקהלקהלקהל

  עור� עיתו� אצלנו במטה יהודה  בני דוד 

�  עור� עיתו� בקיצור  יובל רובי
  מזכיר צור הדסה  אלמוג יוני

  
  
  
  

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
  מסילת ציו�, סג� ראש המועצה  מרדכי אלאב

  אביעזר  מרדכי רחמי$
  אורה  יגאל אבדר

  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  משה סויסה 

�  גפ�  דוד כה
�  הראל  אבי פליישמ

  טל שחר  בני אלירז
  ישעי  עמנואל דוד

  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ליאו� שריגי$  שירלי שטרית
  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו#

  חמישה מעלה  עמוס נבט
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נוה שלו$  איל� פריש
  נחושה  דמארי יצחק

  נט#  ניסי$ גדסי
  נס הרי$  ענת ארגוב
  ור'עג  מו'אברה$ ג

  עי� נקובה  עוודאללהמחמד 
  צור הדסה  יוסי אלעד

  צפרירי$  חי חדד
  קרית ענבי$  משה ביטנר

  רמת רזיאל  פלדברו� 
�  שדות מיכה  אביגדור כה

  רששו  בראלר$ 
  תירוש  בנימי� מלכה
  תעוז  ראוב�   סופר

    
          ::::רש$ פרוטוקולרש$ פרוטוקולרש$ פרוטוקולרש$ פרוטוקול

�  מזכיר המועצה  משה דדו
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  :סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .ר"הודעות יו  .1
    27.11.07מתארי�  מליאהאישור פרוטוקול ישיבת   .2
  ).ב"מצ( 2008תקציב   .3
  .ר"יו –   מאיר ויזל  :צוות הרחבות  .4

  .רכזת –  שטריתיוס# מירי       
      �  .ליווי מקצועי –   משה ליאו
  .יעו' משפטי –   ד שרית גל"עו      
  .ע.ב.ו  –   שראלחגית י      
  .גזברות –   מתי קליגר      

  .פיקוח עליו� –חברה פיקוח חיצונית  –   אבי ב� גור                              

  .לפיתוח' החבדר� הפעלה  •

  .בנושא אחריות ביצוע, מועצה/י בי� האגודה לחברה לפיתוחהסכ$ פרטניער�  •

  .קר� מרוכזתמעלויות הפיתוח של כל ההרחבות ב 2.5%הוצאות תקורה  •

  .ל שיופיעו בהסכ$"מותנה בכל התנאי$ הנ –חתימה למינהל מקרקעי ישראל  •
  
  .די� רבני אזורי תהקמת בי  .5
  ).ב"מצ(י$ לסגירה "תבר  .6
   מושב אורה הארכה מהמינהלת אושר במליאה 0 מיליו�  4,5 –ר ביוב "אישרור תב  .7

  .הקודמת
  .ח קרנות רשות"אש 650 –ועדת בני� ערי$  –ר שיפו' בית המועצה "תב  .8
  עוזי זערוני, גל כפרי, ארז מיארה , אבי אפריאט ,אית� לומברד: ביקורת כפר אוריה עדתו  .9

  .ביקורת בית זית החלפה עמיר שרמ� ועדת  .10
  .ועדת ביקורת צלפו� החלפה משה אוחנה  .11

        
        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111        

ונותני$ עדות בגי� תביעה , א עי� חמדבימי$ האחרוני$ אנו נמצאי$ בבית משפט בנוש  :מאיר ויזל
מדובר בפרוייקט ששווק לפי קיט ונופש ונמכר , י רוכשי הדירות מרפי טל"שהוגשה ע

  .ימסר עדכו� בהמש�. 4כדיור בניגוד לעמדת המועצה ולא נית� טופס 
  

                27.11.0727.11.0727.11.0727.11.07אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי�         ....2222        
  מתשלו$ בכלל כמו שהוחלט במליאה  טר פטור מ 1.80ל שעד אני מבקש לכלו  :אברה$ לוי

  .הקודמת    
        

י חברי "דיו� בסעי# זה עמטר מתקיי$  1.80עד הצעתי פטור למעט שימוש בפועל   :מאיר ויזל
  .לאחר דיו� והסבר של מזכיר המועצה אושר צו המיסי$, המליאה    

  
  .18 –בעד   : מה הצבעהיהתקי    
  .9 –נגד           

  
        ....לללללאשר הפרוטוקולאשר הפרוטוקולאשר הפרוטוקולאשר הפרוטוקו    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ::::הערותהערותהערותהערות                

הגזירות בנושא מבקש שהמועצה תקי$ צוות לטיפול במחסני$ ובמאבק מול המינהל   :חזי קרישברג
  .והמשמעות הינה פגיעה בפרנסת החברי$ והכנסה בארנונה, הבאות עלינו

  
ק מתקיי$ ברמה ארצית המאב, הנושא הזה מטופל באופ� קבוע ושוט# על ידי המועצה  :מאיר ויזל

  .בצורה קשה –לטות המינהל פוגעות בזכויות המתיישבי$ באופ� שוט# הח
  

�הגזמנו אנחנו  אבל ג$.. צימרי$ ועודכאלטרנטיבה לפרנסה מחסני$ פיתחנו אנחנו   :מקסי$ כה
ואני מצטר# שיש להקי$ מטה , ישובי$' ישנ$ השתוללויות של מס, בגודל המבנה

  .מאבק מול מינהל מקרקעי ישראל על מנת לשמור על זכויותינו
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 מרדכי, יגאל אבדר, ר"דוד דרומלבי' יו: חברי הצוות, יוק$ מטה למאבק מול המינהל  :מאיר ויזל
  .חיי$ בוזגלו, יהודה ב� אהרו�  , חזי קרישברג, אלאב    

        שאילתאשאילתאשאילתאשאילתא    
  ?מה מדיניות הצבא שעושי$ אימוני$ ללא תיאו$ ובשעות לא מקובלות   :בהגת ברהו$

  
  .דודלטיפול חיי$ ב�  – יבדק  :מאיר ויזל

        
        

        ).).).).בבבב""""מצמצמצמצ((((    2008200820082008תקציב תקציב תקציב תקציב         ....3333        
ח מפורט בעל פה "מחלק לחברי המליאה פירוט לגבי עיקרי התקציב ומוסר דו  :מתי קליגר

  .לחברי$
  

הגיע הזמ� לטפל , שני$ שנושא היטל הביוב יטופל 3אתה מוסר לנו באופ� קבוע   :שלומי מגנזי
  .מבקש שחברי הצוות יהיו נוכחי$ במליאה, בצורה רצינית ומיידית

  
  .הנושא הזה יטופל בהקד$ וימסר דיווח במליאה הבאה  :מתי קליגר

  
�וחשוב מאוד את כל הפקידות מדובר בהחלטה של המליאה שכוללת ומחייבת   :משה דדו

היטל ביוב : בנושאי$ מהותיי$ כגו�שמדיניות זו תמש� על מנת לטפל באופ� שוט# 
. $ רבות לא טופל כראוינושא שבמש�  שניבמדובר , וכמוב� יש לגבות את המערכת

כמוב� שהחלוקה , תוספת תקציב שנגזרת מהכנסות עודפות מאשרת הפניה לפי צרכי$
לישובי$ דר� סל השירותי$ הינה אמצעי חשוב ושוויוני ומנגד יש להפנות משאבי$ 

וראוי שועדת תקציב תבח� , ג$ למחלקות לש$ קידו$ פעילות כללית לפי תוכנית
  .ודרכי החלוקה ותחליט על סדרי העדיפות

  
מול הוצאות , היטלי השבחה, הכנסה מארנונה, סוקר את מבנה התקציב לפי חלוקה  :שלומי מגנזי

  .צפויות    
  

יש להקציב . פיתוחבנושא  שני$ הבאות 5 3שכל ישוב יגיש תוכנית עבודה ל –מציע     
י "על פי חלוקה שתקבע ע, רוייקטי$ אלהיועבר כל שנה לפש, ח"מש 4סדר גודל של     
  .ועדת תקציב    

  
, תוק$ ועדה של הגזבר ובנוס#. של הישוב 50%של השתתפות מותנית כאשר ישנה     
  .לישובי$ שאי� באפשרות$ להשתת#  מזכיר לבחו� סיוע וה    

  
, כל תוספת של הכנסה תבח� בהתא$ להכנסות בפועל ולהצעות נוספות שיובאו לדיו�  :מאיר ויזל

  .לכ� אי� אפשרות להחליט מראש, לבחו� כל הצעהבצענו קיצו' באגפי$ ויש לאפשר     
  

�  .$ לתושבי$ שאינ$ תושבי מטה יהודה כמנהלי מחלקותהא$ אנחנו נותני$ שירותי :שולה ב� אהרו
  

  .וזוהי חלוקה לא שוויונית ואני נגד, יש הבדל בי� סל שירותי$ לתקציב המחלקות  :חוה שפיר
  

היטלי$ לחלוקה לפי + סה נוספת מהארנונה מציע שוועדת תקציב תבח� כל הכנ  :שלומי מגנזי
  .לפי סל השירותי$, תוכנית של המחלקות וצרכי הישובי$

  
בנושא תקציב  12/06בתארי�  אה של המליאה בדיו� בצער רב קובע שהיתה הונ: דוד דרומלבי'

י ראש "ח ע"מש 1.5הובטח הגדלה של , מה שפגע במענה לצרכי הנוער, ועדת הנוער
 200ח כלומר קיצו' של "מש 3.5 בוצע 2007בתקציב ביצוע . המועצה ולא בוצע

ח "אש 60ח בביצוע מופיע "אש 360בסעי# מוקדי נוער היה מתוכנ� , הנוערמח "אש
  .מבקש הסבר

לא מבוצעת , בחזו� של המועצה  דובר על תגבור וטיפול בתחו$ הנוער מטרה זו  
, רה תוכנית לצרכי הנוערחס. 2008והיא בנסיגה אי� בשורה לנוער ולצרכי$ בתקציב 

ולדרוש מימו� , ח בתקציבי המועצה לנוער"מש 2מציע למליאה לבצע העברות של 
  .ח לשנה"מש 5.2מלא של ההסעות ממשרד החינו� וכלומר תקציב נוער 
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ש שיוזה אומר  40תלמידי$ בכיתה ' למשל מסואילוצי$ עיה יש בבתקציב החינו�   :מאיר ויזל
�וישנ, וזה בה על חשבו� תקציב המועצה, יוני בבתי ספרצור� בסיוע יחודי וח 

  .דוגמאות רבות ויש צור� לקבל החלטות
  

�שבחנו , 2008לשנת  ח"מש 250תקציב של , רוצה לבר� את ועדת תקציב על עבודתה  :מקסי$ כה
וראוי לזכור שהמציאות הזו נכו� שאי� הרבה בשורות , את אג# החינו� על עבודת$

ונכו� צרי� לחזק את  ,מועצה ממשיכה לפעולקיימת ומנגד השל גזירות ושביתות 
  .הנוער לחזק את הישובי$ החלשי$ וצרי� לאשר אותו

  
  .מתנגד   :דוד דרומלבי'  :התקיימה הצבעה    
  .בעד –השאר                                         

        
        ....2008200820082008אשר תקציב אשר תקציב אשר תקציב אשר תקציב לללל: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        

        ....רררר""""יויויויו    ––––            מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל        ::::צוות הרחבותצוות הרחבותצוות הרחבותצוות הרחבות        ....4444
        ....רכזתרכזתרכזתרכזת    ––––        שטריתשטריתשטריתשטריתיוס# יוס# יוס# יוס# מירי מירי מירי מירי                         
                        �        ....ליווי מקצועיליווי מקצועיליווי מקצועיליווי מקצועי    ––––            משה ליאו�משה ליאו�משה ליאו�משה ליאו
        ....יעו' משפטייעו' משפטייעו' משפטייעו' משפטי    ––––            ד שרית גלד שרית גלד שרית גלד שרית גל""""עועועועו                        
        ....עעעע....בבבב....וווו        ––––            חגית ישראלחגית ישראלחגית ישראלחגית ישראל                        
        ....גזברותגזברותגזברותגזברות    ––––            מתי קליגרמתי קליגרמתי קליגרמתי קליגר                        

        ....פיקוח עליו�פיקוח עליו�פיקוח עליו�פיקוח עליו�    ––––חברה פיקוח חצונית חברה פיקוח חצונית חברה פיקוח חצונית חברה פיקוח חצונית     ––––            אבי ב� גוראבי ב� גוראבי ב� גוראבי ב� גור                                                                                                                        

        ....לפיתוחלפיתוחלפיתוחלפיתוח' ' ' ' הפעלה דר� החבהפעלה דר� החבהפעלה דר� החבהפעלה דר� החב •

        ....בנושא אחריות ביצועבנושא אחריות ביצועבנושא אחריות ביצועבנושא אחריות ביצוע, , , , מועצהמועצהמועצהמועצה////טני בי� האגודה לחברה לפיתוחטני בי� האגודה לחברה לפיתוחטני בי� האגודה לחברה לפיתוחטני בי� האגודה לחברה לפיתוחיער� הסכ$ פריער� הסכ$ פריער� הסכ$ פריער� הסכ$ פר •

        ....מעלויות הפיתוח של כל ההרחבות בקר� מרוכזתמעלויות הפיתוח של כל ההרחבות בקר� מרוכזתמעלויות הפיתוח של כל ההרחבות בקר� מרוכזתמעלויות הפיתוח של כל ההרחבות בקר� מרוכזת    2.52.52.52.5%%%%הוצאות תקורה הוצאות תקורה הוצאות תקורה הוצאות תקורה  •

        ....ל שיופיעו בהסכ$ל שיופיעו בהסכ$ל שיופיעו בהסכ$ל שיופיעו בהסכ$""""מותנה בכל התנאי$ הנמותנה בכל התנאי$ הנמותנה בכל התנאי$ הנמותנה בכל התנאי$ הנ    ––––חתימה למינהל מקרקעי ישראל חתימה למינהל מקרקעי ישראל חתימה למינהל מקרקעי ישראל חתימה למינהל מקרקעי ישראל  •
  

ת או בתכנו� לפי החלטו, לא מבוטל של ישובי$ שנמצאי$ בהרחבות' ישנ$ מס  :מאיר ויזל
עד היו$ הישובי$ בצעו , כאשר ישנה מציאות שמחייבת את אחריות המועצה, המינהל

כולל בפיקוח על הביצוע , המינהל מטיל גזירות ואחריות על המועצה, את ההרחבה
ההסכ$ , מה שמחייב ערבות בנקאית או כספית בקר�, אחריות על כספי הפיתוח

צה להקי$ צוות בצירו# אבי ב� הוחלט במוע, יבוצע דר� האגודה בלבד מול המועצה
הצוות ילווה את הפרוייקט מהתכנו� עד , גור כחברה מפקחת ומבקרת את הפרוייקט

  .לקבלת התשתיות על ידי המועצה
  .ר"יו, מאיר ויזל

  .רכזת, מירי יוס# שטרית
�  .י אג# הפיתוח"ליווי מקצועי ע, משה ליאו

  .ד יעו' משפטי"עו, שרית גל
  .ערי$ועדת בני� , חגית ישראל
  .גזבר, מתי קליגר
  .פיקוח עליו�, פיקוח חיצונית' חב, אבי ב� גור

  
נפתלי דדו� , חברי$ שבצעו הרחבה בישובי$ שלה$ 2הנהלת המועצה הציעה לבחור 

  .בית נקופה –שמואל שמש , מטע –
  

  .מימו� הפיקוח על ידי פרוייקט ההרחבה
  

  ההרחבות יקבע את הפיקוח העליו� צוות , של פיקוח עליו�מלא עדיי� אי� פירוט   :שרית גל
  .כולל נהלי$ להרחבה  שצרי�     
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המועצה צריכה לתת התחייבות . כרגע ישנה מסגרת כללית שתורחב על ידי הצוות    
ולכ� יש צור� בהגנה של המועצה בחוזה מול . 959בלתי חוזרת למינהל לפי החלטה     
  .קבלת תשתית+ האגודה     

  
  

. מאוד מפורט –בפני נציגי הציבור את ההסכ$ מול החברה לפיקוח מבקש להציג   :שלומי מגנזי
ת 'להוסי# את בהג –כנציגי ציבור . ביטוחי$ להקפיד על ביטוחי$ בצורה מקיפה    
  .אברה$ לוי+ ברהו$     

  
  .ההצעה היא שאנשי$ שבצעו הרחבה בישובי$ יהיו חברי$ מתו� ניסיו�  :מאיר ויזל

     �  .בה העלותוותקבע את גבנושא מימו� הפיקוח הועדה תבח
  

ישנ$ ישובי$ שמחכי$ להיתרי בניה , והנושא של אבי ב� גור נבדק משפטית וזה מותר    
  .וזה מותנה באישור המליאה    

  
, אי� יקבע הניהול הפיקוח והעלות לפי הצור� ואול$ כדאי שמשרד חיצוני ינהל זאת  :ת ברהו$'בהג

  ?אלאב ק משה ליאו� קיי$ איפה מרדכי   אג# הפיתוח ר    
  

ומכא�  המציאות מחייבת ליווי צמוד ואחריות, שלא עבדההוצעה בעבר הצעה דומה   :מאיר ויזל
  .וביניה$ עובדי המועצה, נובע הצור� בצוות המקצועי    

  
�ישנ$ הרבה פרוייקטי$ שהפיקוח היה לקוי וצרי� הקפדה על הפיקוח הצמוד כולל : יהודה ב� אהרו

אי� יתקבלו התשתיות כאשר  ,סיו$י$ שבשלב ישוב 5ישנ$ , אחריות של הפיקוח
  .ישנ$ ליקויי$ בעתיד מי אחראי

  
, ישוב שגמר צרי� לקבל את התשתיות, ההסכ$ יבוצע ויכלול את כל הפרמטרי$  :מאיר ויזל

  .ורק לאחר מכ� מקבלי$ תשתיות, חיצונית' לאחר בקרה של חב
  

דיקה של עלות ואופי הבקרה צריכה להתבצע ב, המינהל" באשמת"הפזיזות היא   :ישראל גבאי
לסייע לישובי$ , תפקיד המועצה, ישנ$ החלטות שמחייבות בגלל מדיניות המינהל

לגבי אבי ב� גור הוא המתאי$ ביותר , לבצע את ההחלטות בצורה הטובה ביותר
מימו� . יש צור� בצוות הרחבות  רציני שיסייע, והמכיר ביותר את המושבי$ והמועצה

  .וה לחשיבות הנושאהפיקוח הוא מחיר שו
  

�ההרחבות מהוות את אחד הנושאי$ המרכזיי$ הנמצאי$ במועצה האזורית מטה יהודה   :משה דדו
מה שישפיע ויקבע בהרבה תחומי$ וכ� יש להיער� כראוי לנושא זה תו� למידת לקחי 

ולכ� יש לאשר את ההצעה כמסגרת כאשר הצוות שיבחר יציג להנהלה , העבר
מפורט של הפעילות תו� בחינת כל הפרמטרי$ כולל עלות ולמליאה מבנה והסבר 

  :ההצעה הינה. הפיקוח
  .ר"יו, מאיר ויזל

  .רכזת, מירי יוס# שטרית
�  .י אג# הפיתוח"ליווי מקצועי ע, משה ליאו

  .ד יעו' משפטי"עו, שרית גל
  .ועדת בני� ערי$, חגית ישראל
  .גזבר, מתי קליגר
  .עליו� פיקוח, פיקוח חיצונית' חב, אבי ב� גור

  
  .אברה$ לוי, נפתלי דדו�, אנשי ציבור כחברי$ בצוות שמואל שמש

הצוות יכי� מפרט מדוייק לצרכי עבודה כולל הסכמי$ לחתימה מול האגודה ומול 
  .החברה המפקחת כולל תשלו$

        
יקבלו הפניה למינהל  30.12.07 3הישובי$ צלפו� נח$ שמחוייבי$ לחתו$ עד ה  

יתחייבו מול הלשכה המשפטית לקבל ולבצע כל  לפתיחת תיק הרחבה ובמקביל
  .החלטה של צוות ההרחבות

                        
    מטע 3הצוות בתוספת החברי$ נפתלי דדו�     לאשר את  ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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  בית נקופה –שמואל שמש                 
  .מוצא עלית –אברה$ לוי                   

        
        
        
        

        ....הקמת בית די� רבני אזוריהקמת בית די� רבני אזוריהקמת בית די� רבני אזוריהקמת בית די� רבני אזורי        ....5555        
                 �  .נדחההדיו

        
        ).).).).בבבב""""מצמצמצמצ((((י$ לסגירה י$ לסגירה י$ לסגירה י$ לסגירה """"תברתברתברתבר        ....6666        
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט          

  
מושב אורה הארכה מהמינהלת אושר במליאה מושב אורה הארכה מהמינהלת אושר במליאה מושב אורה הארכה מהמינהלת אושר במליאה מושב אורה הארכה מהמינהלת אושר במליאה 0 0 0 0 מיליו� מיליו� מיליו� מיליו�     4,54,54,54,5    ––––ר ביוב ר ביוב ר ביוב ר ביוב """"אישרור תבאישרור תבאישרור תבאישרור תב        ....7777        
        ....ודמתודמתודמתודמתקקקק                
                        
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

  
        ....ח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשות""""אשאשאשאש    650650650650    ––––ועדת בני� ערי$ ועדת בני� ערי$ ועדת בני� ערי$ ועדת בני� ערי$     ––––ר שיפו' בית המועצה ר שיפו' בית המועצה ר שיפו' בית המועצה ר שיפו' בית המועצה """"תבתבתבתב        ....8888        

        
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
                
        גל כפריגל כפריגל כפריגל כפרי, , , , ארז מיארהארז מיארהארז מיארהארז מיארה, , , , אטאטאטאטאבי אפריאבי אפריאבי אפריאבי אפרי, , , , אית� לומברדאית� לומברדאית� לומברדאית� לומברד    ::::וריהוריהוריהוריהביקורת כפר אביקורת כפר אביקורת כפר אביקורת כפר אועדת ועדת ועדת ועדת         ....9999        

        ....עוזי זערוניעוזי זערוניעוזי זערוניעוזי זערוני        
        

  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ....ביקורת בית זית החלפה עמיר שרמ�ביקורת בית זית החלפה עמיר שרמ�ביקורת בית זית החלפה עמיר שרמ�ביקורת בית זית החלפה עמיר שרמ�ועדת ועדת ועדת ועדת         ....10101010
        

        ....לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        11111111....        �        החלפההחלפההחלפההחלפה    3 3 3 3     ועדת ביקורת צלפו�ועדת ביקורת צלפו�ועדת ביקורת צלפו�ועדת ביקורת צלפו
  .החבר משה אוחנה במקו$ החבר חנניה עמוסמינוי                 

        
  ....לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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    ___________            ____________  
     �  מאיר ויזל              משה דדו
 ראש המועצה             מזכיר המועצה    


