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  290מליאה                         

        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    55555555/10/10/10/10/08/08/08/08' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס
        11111111.2008.2008.2008.2008....22225555, , , , טטטט""""ז בחשון תשסז בחשון תשסז בחשון תשסז בחשון תשס""""ככככשלישי שלישי שלישי שלישי שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום 

        ....במרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשיש    00:00:00:0066661111:בשעה בשעה בשעה בשעה 
  

                ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  מסילת ציו סג  ראש המועצה   מרדכי אלאב

  בהצוסג  ראש המועצה   ישי שניר

  אב  ספיר  דני גלבוע

  אשתאול  מנסור יוס# 

  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
  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ליאו  שריגי$  שירלי שטרית

  ר"מבוא בית  ששו   סיידו#
  מחסיה  חיי$ בוזגלו

  מטע  דדו  נפתלי
  נוה איל   עזי טלר

  נוה שלו$  איל  פריש
  נט#  ניסי$ גדסי
  נס הרי$  ענת ארגוב

  ור'עג  מו'אברה$ ג
  עי  נקובה  עוודאללהמחמד 

  עי  רפה  ת ברהו$'בהג
  צרעה  איתדליה יונ

  קרית ענבי$  משה ביטנר
  תרו$  מיסק  לוי

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

  מנהלת אג# חברה וקהילה  שולה ב  אהרו 
  מנהל אג# איכות הסביבה ובטחו   חיי$ ב  דוד

  היוע' המשפטי למועצה        פנחס קוב ד "עו
  

  :קהלקהלקהלקהל
  יובל רובי  

  
  

  עור� עיתו  בקיצור
  $אבו עסיאב  של  אחמד

          
        ::::מוזמני$מוזמני$מוזמני$מוזמני$

  גלעד נבו ונציגי המפקד הלאומי
  ד גיא ממ  "עו
  

          ::::רשמהרשמהרשמהרשמה
  מזכירות המועצה  דורית אוחנה

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
  לוזית, סג  ראש המועצה  מיכאל ביטו 

  אביעזר  י רחמי$מרדכ
  אדרת  יהודה אלמליח

  אורה  יגאל אבדר
  בית מאיר  כה  מקסי$

  גיזו  שלמה צברי
  גפ   דוד כה 

  זכריה  יוסי משה
  זנוח  פהימה יאיר

  טל שחר  בני אלירז
  מוצא  עלית  אברה$ לוי

  מעלה חמישה  יובל לוי
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נחושה  דמארי יצחק
  נח$  חרזי הרצל

  נחשו   חוה שפיר
  ה"נתיב הל  אית  קרטגינר

  עמינדב  שברגריחזי ק
  צור הדסה  יוסי אלעד

  צור הדסה  שלומי מגנזי
  צלפו    ישראל גבאי

  צפרירי$  חי חדד
  רמת רזיאל  פלדברו� 

  רמת רחל  דוד דרומלבי'
  שדות מיכה  אביגדור כה 

  שואבה  יונינה גונ 
  שורש  בראלר$ 

  תירוש  בנימי  מלכה
  תעוז  פרראוב    סו

  

 
 



 

 �14 מתו 2 עמוד                                                              25.11.08פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� 

2

        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .ר"הודעות יו  .1

  .פרוייקט תיירות מחצבה  1.1  
  .נומברכט ולונטה (ל ברית ערי$ תאומות "נסיעה לחודיווח   1.2  
  .ביוב –דיווח ישיבת ועדה מחוזית   1.3  

  
  .23.9.08וטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פר  .2
  
  .2009תקציב   .3
  
  .ב רשימה"מצ –י$ לסגירה "אישור תבר  .4
  
  .ב"מצ – 2008/9י$ "אישור שינויי$ בתוכנית תבר  .5
  
  .31.12.07ח כספי האגודה למע  הזק  מטה יהודה ליו$ "אישור דו  .6
  
   31.12.07ח כספי שנתי מבוקר ומפורט ליו$ "אישור דו  7
  
  עדכו  תקציב  .8
  

  :י$י$י$י$""""תברתברתברתבר  .9
משרד הבינוי /  100,000 – 1710חלקה  520/במ/ע מי"תכנו  ספריה בצור הדסה תב –צור הדסה ר "תב  9.1

  .והשיכו   
  

/  777,000: המימו /  1,077,000 (הקטנה ל/  1,166,000 –רשת מי$ רמת רזיאל  3631ר "תב  9.2
  .ח קרנות הרשות"ש 300,000, תתפות בעלי$הש  

  
הלוואת מינהלת /  6,600,000 (ל /  4,500,000 (הגדלת הסכ$ ביוב אורה מ ביוב אורה 3673ר "תב  9.3

  .הביוב  
  

 , משרד החקלאותח "ש 40,000מענק של המימו   /  200,000פסטיבל היי  תקציב של ר "תב  9.4
  והיתרה מועצה, הכנסות/  30,000, 2000שותפות /  17,000, משרד התיירות/  60,000  

  
  .הכנסות ממשתתפי$/  60,000 ( ו ח"אש 40ח מענק "אש 100קורס שמני$ ארומטיי$ תקציב ר "תב  9.5

  
הכנסות   משרד החקלאות והיתרה  /  10,600ח מענק "אש 66קורס לקידו$ מכירות תקציב ר "תב  9.6

  .ממשתתפי$  
  

  הפני$משרד  (/   25,000 –ר העתקת בסיס צובה "תב  9.7
  

ופיתוח   משרד החקלאות /  100,000: המימו  ( /   250,000 –ירות לישוב כסלו  ר תוכנית אב לתי"תב  9.8
  .מימו  עצמי/  150,000, הכפר  

  
  .תרומה קר  לידידות (/  34,750 –ר חימו$ חור# לקשישי$ "תב  9.9

  
  .הישוב 50%קרנות הרשות  50%: המימו /  286,000 –ר בית נקופה כבישי$ "תב  9.10

  
  .קרנות הרשות 150, ח הישוב"אש 150: המימו /  300,000 –ער באורה ר מועדו  נו"תב  9.11

  
ח ממפעל הפיס לקירוי מגרש בבית ספר צור הדסה  הגדלה "אש 706בס�  3369' ר מס"תב (אשרור   9.12

  .ח קרנות רשות"אש 64, ח צור הדסה"אש 50: המימו  –ח "אש 820לס� של   
  

 ( ר ב"הגדלת תב, משרד הפני$/  100,000במושב בקוע  כדורגל/שיפו' מגרש כדורסל 9050ר "תב  9.13
  /  270,000ר "ה תב"ס, השתתפות הסוכנות היהודית/  170,000  

  
  ).חיי$ ב  דוד(מפקד לאומי   .10
  

  .התקנת ביוב באורה  .11
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  המקומיועד  –מושב תרו$   .12
  

  .מינהלת ההסדרי$ –אביעזר   .13
  

   .2007אישור דוחות כספיי$ נט# לשנת   .14
  .2007אישור דוחות כספיי$ רמת רזיאל לשנת   

  
מורשי  3700364חשבו  ' נציג הורי$ בחשבו  ההורי$ מס, תיכו  הר טוב החלפת בעל זכות חתימה אישור  .15

  059274233ניב בר גיא מספר זהות : החתימה ה$  
  ).054777735זהות ' במקו$ נוע$ סיכרו  מס( 022111538זהות '   מס'רועי מוצ  

  
 .בית הספר  נות היסוד להקמת וב מסמ� עקר"מצ – "צורי$"ד בצור הדסה "ס ממ"בקשה לפתיחת בי  .16
  

ל "י חוזר מנכ"  הורי$ בלבד וחייבי$ עפ(נכו  להיו$ יש לה$ ח(ס עי  הרי$ "  נוס# לבי(אישור פתיחת ח  .17
   :בעלי זכות החתימה, $(בבנק הפועלי$ סני# הרצוג בי )  נוס#(לפתוח ח  
  .057927808 ז"תס "פרה דוידובי' מנהלת ביהע  . א  
  . 058397613זהות ' ס מס"מזל סיידו# מזכירת ביה       . ב  

  
   .ל סכומי החלוקה"מ למנוע פיזור שני  מצ"המועצה לבתי הספר עאישור השתתפות   .18
  

  ./ 69,432השתתפות הרשות  –לא תקנית בבית ספר הר טוב ' אישור פתיחת כיתה א  .19
  

ר "תב ( מ לקבלת כספי מפעל הפיס"בע) מימו  ציבורי(בבנק דקסיה ישראל  חשבו  עזרתיחת שור פאי  .20
  מועדו  נוער בכסלו  3039  

  
ועד  29.10.08רכזי חילופי משלחות בואריה גרמניה בי  התאריכי$  (אישור השתלמות למשה דוד   .21

  ./ 1,550השתתפות המועצה  – 4.11.08  
  

אישור המועצה  –להקמת מיז$ של מלונית צמוד לשטח מושב מטע  –שב מטע בקשת עמית ניר ממו  .22
  ).מינהל ומשרד התיירות(לועדה המשותפת   

  
  .משה דדו  –הפסקת עבודה   .23
  

  .פתיחת בית ספר לכדורגל בגבעת יערי$  .24
  

העמותה לשמירה על השטחי$ החקלאיי$ והשטחי$  –" אר' אהבתי"אישור הצטרפות לעמותה   .25
  .מרכז המועצות האזוריות –וחי$ הפת  

  
  .קורס הסמכת שוטר – 18.3.08דוד תורגמ  תחולת עבודה . ע.ב.אישור מפקח ו  .26
  
  

        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111
        ....פרוייקט תיירות מחצבהפרוייקט תיירות מחצבהפרוייקט תיירות מחצבהפרוייקט תיירות מחצבה        1.11.11.11.1        

   .יובא לדיו  בעתידמדובר על המחצבה הנטושה מול מחצבת הר טוב יש רעיו  לפרוייקט תיירותי   :מאיר ויזל
        

        ....נומברכט ולונטהנומברכט ולונטהנומברכט ולונטהנומברכט ולונטה    ( ( ( ( ל ברית ערי$ תאומות ל ברית ערי$ תאומות ל ברית ערי$ תאומות ל ברית ערי$ תאומות """"לחולחולחולחו    ותותותותנסיענסיענסיענסיעדיווח דיווח דיווח דיווח         1.21.21.21.2        
, חברי$ 18ולנומברכט בגרמניה נסעו  9ערי$ תאומות לונטה בפינלנד נסעו  2( נסיעות להתקיימו   :מאיר ויזל

בנסיעה לנומברכט זו היתה נסיעה מאוד מרגשת ורצינית כללה חתימה של ברית ערי$ תאומות 
ביקור בבית , היה טקס מרגש, נכלל נושא ליל הבדולח, פתה$ הזמינו עוד עיר תאומה שלה$ מצר

שמוביל לבית הספר על ש$ המועצה  המרכזי  רחובה$ נתנו ש$ להקברות התקיי$ טקס ו
  .האזורית מטה יהודה

        
        ....ביובביובביובביוב    ––––דיווח ישיבת ועדה מחוזית דיווח ישיבת ועדה מחוזית דיווח ישיבת ועדה מחוזית דיווח ישיבת ועדה מחוזית         1.31.31.31.3        

  :סעיפי$ שלנו 4היו , אתמול היתה ועדה מחוזית בנושא ביוב  :מאיר ויזל
  . ש צרי� להתארג  בשנית"וב לא משת# פעולה יש בעיה איפה יהיה המטהיש (נט# 

  
ש הוא רק בעוד שנה וחצי  "א� סיו$ המטש טל שחר "צרי� להוביל למט קו הביוב   (כפר אוריה 

  וה$ ישלמו כמו שבישוב טל שחר קוב  20שלנו להציב מיכל של  ההצעהש זמני "היה רעיו  למט
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המיכל , מערכת הביוב בישוב היש  מוכנה, במיכל לישוב היש  משלמי$ לא מדובר על השימוש

  .ש טל שחר יתחיל לעבוד ויתחברו הישוב היש  והחדש"הוא זמני עד שמט
  

 50 ( הצלחנו להוציא אישור ל, ה הזמנו תכנו "ש נתיב הל"צרי� להכפיל את מט –אביעזר 
  .היתרי$

  
 –בשטחי נחשו  ש "מתכנני$ להקי$ מט ,ש מקומי"אי  פתרו  קצה לגפ  הרעיו  לחבר למט ( פ   ג

  .מינהל מקרקעי ישראלע$ יש ויכוח , פרוייקט דלילה
  

ית והועלו נושאי$ תכנוניי$ "י  ע$ שר החקלאות והמנכלימענאיזור המרכז כנס היו$ היה 
  .השתתפו ראשי מועצות, עצהג$ למוהקשורי$ 

  

   שאילתאשאילתאשאילתאשאילתא
שנה לא נותנת לרשו$ את העיסקה שעשינו במקרקעי   המועצה מחזיקה את נוה שלו$ בגרו  חצי  : איל  פריש

יש סחבת במועצה ואנחנו לא יכולי$ להתחיל , בטאבו וכל שאר הפרטי$ מוסכמי$ ע$ המועצה
למה זה , ופלזה בזבוז זמ  וכס# אני מבקש שהעני  יטהמשפטית ' במחבהרחבה בגלל העיכוב 

  ?נסחב כל כ� הרבה זמ 
  

  .הבאה תשובה במליאהתקבל   : מאיר ויזל
      
  .חדר הישיבותאיל  פריש עזב את     

  
יש רישו$ לקורס שלישי המועצה לא פותחת בגלל , לפועל קורסי$ 2 יצאו  –קורס דירקטורי$   : ענת ארגוב

למה צרי� לא ברור בגלל שיקול של עובדי$ שג$ רוצי$ להשתת# בקורס שיקולי$ שוני$ וכמו כ  
  .להכניס עובדי מועצה או לאליט א$ שהמליאה תח, לחכות אחרי הבחירות

  
ראש המועצה שיבוא יוציא את הקורס , אני לא מוכ  שיצאו עובדי מועצה לקורס לפני הבחירות  : מאיר ויזל

  .הבא
        

אני מבקש לבדוק את הביצוע יש פיקוח בשטח שה$ לא , חברות פיקוח כמו ארד הנדסה' יש מס: יהודה ב  אהרו 
  ,מספיקי$ לעשות

  
יש תוכניות אני מבקש לדעת למה , כמה שני$ טובות דובר להקי$ ג  ילדי$ בכפר עי  רפהכבר   : בהגת ברהו$

  ?ה מתעכב ז
  

  .במליאה הבאה תקבלו תשובות  :מאיר ויזל
  

        ....23.9.0823.9.0823.9.0823.9.08אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�         ....2222
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....2009200920092009תקציב תקציב תקציב תקציב         ....3333

 2009מהל� החודש האחרו  הכנו את תקציב קבלת$ הביתה חומר ואני עובר על הסעיפי$ ב  : מתי קליגר
  , 2008והוא מבוסס על תקציב   

  
 2009 תקציב ,והשינויי$ שחלו בתקציב המועצה בשני$ האחרונות 2009עיקרי תקציב אלו 

 והסבר כיצד נבנה התקציב ולמה התייחסנ ,בשינויי$ ריאליי$ ומחייבי$ 2008מבוסס על תקציב 
  ,תמצאו בהמש�

  
, שמירה ,הנחות ארנונה,ת והלווא,המועצה ה$ קשיחי$ ונוגעי$ לנושא שכררוב סעיפי תקציב 

החזר ארנונה לישובי$  ,השוני$ ס"בתיההסעות חינו� והוצאות חינו� על  ,תאורה ,פינוי אשפה
  .מהתקציב 95%(85%וסעיפי$ נוספי$ המהווי$ כ 

  
המועצה  תקציב המועצה לאחר שעבר בועדת תקציב של המועצה ולאחר אישור ראשב "מצ

  .והאגפי$ במועצה
  

הודיע היוע' המשפטי של משרד הפני$ כי נושא העלאת ארנונה בהתא$  20.11.08ביו$ חמישי 
צ נגד משרד הפני$ ושבתקופה הקרובה יעדכנו "נמצא בבדיקה לאור בג 4.57%לנוסחה בס� של 

  .את הרשויות כיצד לפעול
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אי$ את התקציב המובא לפניכ$ מטה יהודה תצטר� להת,בא$ יוחלט לבטל את התוספת 
  .ח"מלש 4ולהוריד ס� של 

  .ברגע שיובא לידיעת הרשות הנושא נעדכ  את המליאה ונביא התאמה בא$ תידרש
  

        כלליכלליכלליכללי
 ,העבודה בשוק בשיפור ביטוי לידי באו אשר גבוהי$ צמיחה משיעורי האחרונות בשני$ נהנתה ישראל כלכלת
   החודשי$ בשמונת ג$ נמשכה זו מגמה. הישראלי המטבע קובחוז בהשקעות בגידול ,החיי$ ברמת בעליה

  

 ,הגלובלי הפיננסי המשבר תעמוד בצל 2009 שנת ,זאת ע$. יותר איטי בקצב כי א$ 2008 של הראשוני$

 אי וקיימת להתפתח ממשי� המשבר   2008 בספטמבר והעמיק 2007 שנת של השנייה במחצית התפר' המשבר

להערכת  .ובישראל הגלובלית בכלכלה הריאליות  על ההתפתחויות הטווח תארוכ השפעתו עומק לגבי ודאות
 שמאפייני$ השוני$ הרקע תנאי בשל יחסית יהיו מתונות ישראל על המשבר השלכות ,נכו  להיו$משרד האוצר 

  .תנוספו ב ולמדינות"לארה בהשוואה הישראלי המשק את
ת בבורסה מה שמשפיע על כולנו בביטוחי$ הפנסיוני$ אנחנו רואי$ פגיעה בחסכונות לטווח הארו� לאור הירידו

  .וכ  ירידה באינפלציה עקב צריכה מבוקרת יותר של האזרחי$ ובקרנות ההשתלמות
  

  :בהתא$ ישנ$ שני פרמטרי$ שהרשויות יכולות להיפגע מה$
  קיצוצי$ ממשרדי ממשלה.1
  .ת ביוב והיטלי$מיתו  שיגרור פגיעה בגביית הארנונה ותשלומי חובה אחרי$ כמו אגרו.2
  

        על מטה יהודהעל מטה יהודהעל מטה יהודהעל מטה יהודה    השפעת תקציב המדינההשפעת תקציב המדינההשפעת תקציב המדינההשפעת תקציב המדינה
במסגרת התקציב שעומד לאישור בכנסת ישנ$ מספר גזרות שישפיעו על השלטו  המקומי וג$ כמוב  על 

  .המועצה
  

     הקמת קר  לטיפול בפריפריה מכספי ארנונה שמעבירה הממשלה לרשויות המקומיותהקמת קר  לטיפול בפריפריה מכספי ארנונה שמעבירה הממשלה לרשויות המקומיותהקמת קר  לטיפול בפריפריה מכספי ארנונה שמעבירה הממשלה לרשויות המקומיותהקמת קר  לטיפול בפריפריה מכספי ארנונה שמעבירה הממשלה לרשויות המקומיות

 סמ� גופי ,משרדי ממשלה בגי  המקומיות לרשויות כיו$ מדינהה שמשלמת הארנונה תשלומי כל העברת: הרעיו 

 את שתקצה ממשלתית קר  אל/  מיליארד 1.1 -בכ האוצר י"ע הנאמדי$ ממשלתיות וחברות ממשלתיי$

 חברי רוב .תקנות באמצעות האוצר ושר שר הפני$ אחראי$ יהיו עליה$ קריטריוני$ י"עפ מחדש הכספי$

 7 -ל אחת החיוב סכומי את תעדכ  הקר  .(והבטחו  האוצר ,ממשרדי הפני$) ממשלה פקידי יהיו הקר  הנהלת

 ממשלתיות חברות שמשלמות בארנונה שמקור$ כספי$ ההצעה י"עפ .הממשלתי מנהל הדיור נתוני י"עפ שני$

 חלוקה י נוסחת"עפ תוקצה הארנונה כספי ויתרת הממשלתיות החברות ממוקמות בה$ לרשויות יוחזרו ברוב$

על הרשות ) בא$ יעבור(בהתא$ לחוק , ח"מלש 7למטה יהודה מעביר משרד הבטחו  כ  .המדינה שתקבע
  .את הסכו$ לקר  ואז לגשת ולהופיע בפני ועדה לקבלת הכס# להעביר

   
            השבחההשבחההשבחההשבחה היטלהיטלהיטלהיטל לכספילכספילכספילכספי איזו איזו איזו איזו  קר קר קר קר 

 סותמהכנ 33% להפקיע האוצר מציע  משרד כא  ג$, שהוזכר הממשלתית הארנונה הפקעת על לרעיו  בדומה

 לקר  ולהעביר$ מקומי לפיתוח  ,כידוע ,שמיועדי$ היטל השבחה ומחל# השבחה מהיטל המקומיות הרשויות

 כספי ההיטל את מחדש תקצה ,והאוצר הפני$ ממשרדי פקידי$ י"ע ותנוהל "איזו  קר " שתכונה זו קר   .מיוחדת

  .חלוקה ושייושמו בנוסחאות בחקיקה שיקבעו עקרונות י"עפ מקומיות ברשויות שונות פיתוח לפעולות

 .ח"מלש 3(1.5מ פגיעה צפויה במועצה של "ק 4מ ל "ק 2מ המאפשרי$ החזר הסעות מהחינו� מ "הגדלת הק •
  .לשנה זו תוקצבו ההסעות רגיל מכיוו  שתקציב המדינה לא אושר א# יכול להיות שנצטר� לבצע התאמה

   .ח"מלש 6של כ השפעה  % 20(10הפחתת מענק האיזו  של הרשות בס� של בי   •
  

במסגרת התקציב המוגש אליכ$ המועצה התייחסה להפחתה של משרד הפני$ והיא מופיעה בבסיס התקציב 
  .רו ולא קיבלנו הנחיות ולכ  אנו מתייחסי$ לתקציב כמו בשנה שעברהשושאר הדברי$ עדיי  לא א

  .צור� נבצע התאמות בתקציבוכמוב  בא$ יהיה ואישורכ$  בכל מקרה בא$ תגיע הנחיה נביא אותה לידיעתכ$
  .ובא$ ההפחתה תהיה נמוכה יותר הוא יבוצע 10%נלקח בחשבו  תקציב רזרבה של 

   
        2009200920092009נושאי$ מרכזיי$ בתקציב נושאי$ מרכזיי$ בתקציב נושאי$ מרכזיי$ בתקציב נושאי$ מרכזיי$ בתקציב 

ג$ בשנה זו משרד , בשינויי$ ריאליי$ ובהתייחסות להערות הרשומות למעלה 2008תקציב זה מבוסס על תקציב 
והמועצה שהחלה בהוצאת חיובי$ לישובי$ זנוח מעלה החמישה וב הפני$ דורש שנמשי� בהתייעלות בנושא הבי

  .בית נקופה ואחרי$ תמשי� בהוצאת$ בחודשי$ הקרובי$
  

        ::::להל  השינויי$ העיקריי$להל  השינויי$ העיקריי$להל  השינויי$ העיקריי$להל  השינויי$ העיקריי$
        



 

 �14 מתו 6 עמוד                                                              25.11.08פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� 

6

        נתוני$ כלליי$נתוני$ כלליי$נתוני$ כלליי$נתוני$ כלליי$

וממשי� לקטו  בעקבות המש�  2006הגרעו  המצטבר קט  בהתמדה ע$ התחלת תוכנית ההתייעלות ב  •
 .ריאליות מאמצי הגבייה ושמירה על הוצאות

התפתחות הגרעון המצטבר 2001-2008

 במליוני ש "ח 

17,69816,757
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כאשר המועצה עומדת בהתחייבויותיה למשרד הפני$  ,מצליחה המועצה לסיי$ באיזו  2006החל משנת  •
כ "חוב מתגלגל מסה 11%ח לגרעו  המצטבר מה שיעמיד אותו על כ "מלש 7וג$ השנה נעביר עוד כ 

  .תקציב
  

גרעון שוטף  בין השנים   2001-2008 באלפ"ש

-2,504 

-9,988 

-12,387 

-18,885 

0127
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        כללי כללי כללי כללי     הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות

השכר לפיצויי$ של ראש המועצה וסגניו  דלתח הנובע מהג"מלש 2 –גידול בסעי# המזכירות בס� של כ  •
תוספת לאחזקה ופיקוח על גני משחקי$ ותקציב ,הוספת משרת מבקר, ח"מלש   1.2ועובדי$ נוספי$ בכ 

 .בחירות 
  

 ח בהתא$ "מלש 10ח בעקבות צפי לקיחת הלוואה לביוב של "מלש 1תשלומי הלוואת בביוב יגדלו בכ  •
  .שור מנהלת תשתיות ביובובהתא$ לאי ישורי$ קודמי$ במליאהלא  

  

 .וספת להיטל הטמנה ח הנובע מפנוי אשפה ות"מלש 1גידול באיכות הסביבה של כ  •
  

 .ח בסעיפי הדברה ותאורה בעיקר בשל גידול האוכלוסיה "אלש 400גידול של  •
  

  .ח בסעיפי ועדת בניי  ערי$ בעיקר תוספת של שלושה פקחי$"אלש 500גידול של כ  •
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  חינו�

  .ס של המועצה"י של מחלקת חינו� בהתא$ להגדלת כמות התלמידי$ בכל ביהתקצוב ריאל •
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90,000

הוצאות אגף חינוך ותחבורה

מחלקת חינוך 64,525 68,544 71,531 79,288 84,620 82,878 82,754 84,313

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  
  

   � קהילה ורווחה

מעברי$ בהתא$ להחלטת  ופרויקטבנושא קהילה הוספת מלגות ,תקצוב בהתא$ לדוחות משרד הרווחה •
  .ח"אלש 400מליאה בס� של 

  גר� התפלגות ההוצאות בתקציב

 התפלגות הוצאות 2009 בניטרול פיצויים חד פעמיים
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  ציהשוואה בי� הוצאות שכר רשות לממוצע אר

הוצאות שכר מהכנסות
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  הכנסות

  . ח"מלש 5בס� של כ  4.57%הגדלת הארנונה לעומת שנה שעברה לאור הצפי של הגדלת הארנונה בכ  •

ח מהווי$ מענק מותנה מול הוצאות בתקציב המועצה "מלש 3כאשר ,ח "מלש 3הפחתת מענק האיזו  ב  •
  .שימומשו בהתא$ לאישור תקציב המדינה ותקציב המועצה

התפתחות חיוב ארנונה 2003-2008
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היתה לי פגישה , אני רוצה להבטיח את קיו$ המורשת, שעדיי  לא מאושר, חסר נושא המורשת    : מאיר ויזל
הסוכנות וזה מאוד נראה לו להתרי$ בארצות הברית כספי$ והוא  ע$ המתרי$ הרציני ביותר של  
אנו מעסיקי$ אדריכל רציני ואנחנו החלטנו ' , פרוספקט רציני ע$ תוכניות וכו, מחכה לחומר  
אני מבקש , שבשוט# זה יהיה בתו� תקציב האגודה לזק  כי אסור לתת כספי$ לעמותות חדשות  
ור הדסה שהועברה ליד חרי# וצרי� להוסי# ליד חרי# מקהלת צ    כמו כ , / 100,000לאשר את   
  200,000 /.  

        
קבלנו הודעה על לפני כשנתיי$ סגרו את המרפאות בישובי$ והמועצה הסיעה את הקשישי$   : יהומרדכי אל

  .הפסקת ההסעות  
  

  , הסכו$ נגמר, היה סכו$ שהתקבל מקופת חולי$ עבור ההסעות:  שולה ב  אהרו 
        

  .יש הסעה למרפאת עדול$, ע סגרו את המרפאהג$ במט  : ענת ארגוב
  

 .לגבי ההסעות למרפאות צרי� להגיש בקשה. א$ רוצי$ להוסי# לתקציב יש להגיש בקשה  : מתי קליגר
  .בעבר היה תקצוב אני בודק  

  
  .הנושא יבדק אנחנו לא נפקיר את האוכלוסייה המבוגרת  : מאיר ויזל

  
  .מכתבי$ למועצהאני מציעה לישובי$ לשלוח  :שולה ב  אהרו 

  
ס "ביבנושא , לגבי המפקחי$ בועדה לבני  ערי$ מציע להוציא מהתקציב שיהיה כס# להסעות  : ישראל אלוני

משרד   בית ספר תיכו  , ל  יהיה זהה לשכר מורי$"ח אי  היגיו  שכ"מש 2הר טוב יש פער של   
  , ח"מש 2להיות משל$ למורי$ על פי שכר מסויי$ א$ יש פער קט  הוא לא צרי�   החינו�   

  
  .הנושא יבדק על ידי עמיק$  : מתי קליגר

  
  .2009להסעות למרפאות לשנת /  60,000אנחנו נמצא   : מאיר ויזל
  

אחרי הבחירות יהיו גזירות לגני האירועי$ ולעסקי$ , נחנו חייבי$ מפקחי$ בועדת בני  ערי$א  
  .שה$ ללא אישורי$ והיתרי$  

  
, 2009צרי� להמשי� עד סו# שנת , יב לא יכולה לגרו$ להפסיק את ההסעותהבעיה בקיצוצי תקצ  : חיי$ בוזגלו

  .אנחנו לא יכולי$ לפתור את הבעיות לפני הבחירות  
        

   50,000ותקציב /  100,000בתוספת תקציב מורשת  .2009לאשר תקציב המועצה לשנת  ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
  .שיקוזז מסעיפי$ אחרי$ ויובא לאישור למקהלת צור הדסה/     
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        ....ב רשימהב רשימהב רשימהב רשימה""""מצמצמצמצ    ––––י$ לסגירה י$ לסגירה י$ לסגירה י$ לסגירה """"ור תברור תברור תברור תבראישאישאישאיש        ....4444
תאריכי$  3המנהל קבע , ועל הקשיי$ שיש למועצה מול המנהל י$"מוסר סקירה על מצב התבר  : מתי קליגר

לצערנו עדיי  המנהל לא העביר לנו את , 2009לאוקטובר ינואר ומר'  2008להעברת הכס# של 
י$ אינ$ "ספי$ שהובערו ולכ  תברנכו  להיו$ אי  כ,אוקטובר למרות שה$ טועני$ שכבר העבירו

  .מאושרי$ למרות שבמליאה מאושרי$
        

  לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––    9/9/9/92008200820082008/י$ י$ י$ י$ """"אישור שינויי$ בתוכנית תבראישור שינויי$ בתוכנית תבראישור שינויי$ בתוכנית תבראישור שינויי$ בתוכנית תבר        ....5555
        

        לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....31.12.0731.12.0731.12.0731.12.07ח כספי האגודה למע  הזק  מטה יהודה ליו$ ח כספי האגודה למע  הזק  מטה יהודה ליו$ ח כספי האגודה למע  הזק  מטה יהודה ליו$ ח כספי האגודה למע  הזק  מטה יהודה ליו$ """"אישור דואישור דואישור דואישור דו ....6666
ר את הדוח במליאה ב דוח האגודה למע  הזק  בהתא$ לביקורת שבוצעה במועצה עליה לאש"מצ

  .ולכ  הוא מובא לפניכ$
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

            31.12.0731.12.0731.12.0731.12.07ח כספי שנתי מבוקר ומפורט ליו$ ח כספי שנתי מבוקר ומפורט ליו$ ח כספי שנתי מבוקר ומפורט ליו$ ח כספי שנתי מבוקר ומפורט ליו$ """"אישור דואישור דואישור דואישור דו 7777
יעלות שהחלה יהמועצה סיימה מאוזנת וממשיכה בצעדי ההת 2007ב דוח כספי מבוקר לשנת "מצ
  . 2006ב 
        

        לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        
        עדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציב        ....8888

     2008בטחו  מרכיבי תקציב עדכו 

 חדש תקציב עדכו  תקציב  הסעי# ש$  סעי# 'מס

 543- 45- 498- החינו� .מ השתתפות- בטחו  מרכיבי 1269000/420

 543- 45- 498- הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות ככככ"סהסהסהסה 

 40 5 35  גדרות אחזקת 1721000420

 8 3 5 אספלט כבישי 1721000421

 43 5 38 בטחו  דרכי ריסוס 1721000422

 66 12 54 תאורה אחזקת 1721000423

 194 38 156 תאורה צריכת 1721000424

 39 3 36 חשמלי שער 1721000425

 3 0 3 שמירה בית  1721000426

 20 2 18 נשק מחסני 1721000427

 56 13 43 כורכר כביש 1721000428

 12  12 קשר 1721000540

 62 36- 98 אלקטרוניות גדרות אחזקת 1721000780

 543 45 498        הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות ככככ"סהסהסהסה 

    ילדילדילדילד לכללכללכללכל מחשבמחשבמחשבמחשב תקציבתקציבתקציבתקציב ו ו ו ו עדכעדכעדכעדכ

 חדש תקציב עדכו  תקציב הסעי# ש$  סעי# 'מס

 15- 15- 0 הורי$ .השתת ילד לכל מחשב 1313200421

 15- 15- 0 הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות ככככ"סהסהסהסה 

     

 65 15 50 ילד לכל מחשב 1813200815

 65 15 50 הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות ככככ"סהסהסהסה 

   בדרכי$בדרכי$בדרכי$בדרכי$ לבטיחותלבטיחותלבטיחותלבטיחות הלאומיתהלאומיתהלאומיתהלאומית מהרשותמהרשותמהרשותמהרשות בדרכי$בדרכי$בדרכי$בדרכי$ זהירותזהירותזהירותזהירות תקציבתקציבתקציבתקציב עדכו עדכו עדכו עדכו 

 חדש תקציב  עדכו  תקציב הסעי# ש$  סעי# 'מס

 173 52 121 התחבורה.מ .השתת 144/990

 173 52 121        הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות ככככ"סהסהסהסה 
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 173 52 121 בדרכי$ בטיחות 'הוצ 1941/751

 173 52 121 הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות ככככ"סהסהסהסה 

    שרשרשרשר רזרבתרזרבתרזרבתרזרבת תקציבתקציבתקציבתקציב עדכו עדכו עדכו עדכו 

 חדשחדשחדשחדש תקציבתקציבתקציבתקציב עדכו עדכו עדכו עדכו  תקציבתקציבתקציבתקציב הסעי# ש$ סעי# 'מס

 300 300 0  שר מענק 1191/910

 300 300 0 הכנסות כ"סה 

 300 300 0  שר רזרבת 1994/960

 300 300 0 הוצאות כ"סה 

                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

  

        ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר        ....9999
        

    משרדמשרדמשרדמשרד/ / / /     100,000100,000100,000100,000    ––––    1710171017101710חלקה חלקה חלקה חלקה     520520520520////במבמבמבמ////ע מיע מיע מיע מי""""תכנו  ספריה בצור הדסה תבתכנו  ספריה בצור הדסה תבתכנו  ספריה בצור הדסה תבתכנו  ספריה בצור הדסה תב    ––––ר צור הדסה ר צור הדסה ר צור הדסה ר צור הדסה """"תבתבתבתב        9.19.19.19.1
        ....הבינוי והשיכו הבינוי והשיכו הבינוי והשיכו הבינוי והשיכו         

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
/ / / /     777,000777,000777,000777,000: : : : המימו המימו המימו המימו / / / /     1,077,0001,077,0001,077,0001,077,000    ( ( ( ( הקטנה להקטנה להקטנה להקטנה ל/ / / /     1,166,0001,166,0001,166,0001,166,000    ––––מי$ רמת רזיאל מי$ רמת רזיאל מי$ רמת רזיאל מי$ רמת רזיאל     רשתרשתרשתרשת    3631363136313631ר ר ר ר """"תבתבתבתב        9.29.29.29.2

        ....ח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשות""""שששש    300,000300,000300,000300,000, , , , השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

הלוואת הלוואת הלוואת הלוואת / / / /     6,600,0006,600,0006,600,0006,600,000    ( ( ( ( לללל        / / / /     4,500,0004,500,0004,500,0004,500,000    ( ( ( ( הגדלת הסכ$ ביוב אורה מהגדלת הסכ$ ביוב אורה מהגדלת הסכ$ ביוב אורה מהגדלת הסכ$ ביוב אורה מ    ביוב אורהביוב אורהביוב אורהביוב אורה    3673367336733673ר ר ר ר """"תבתבתבתב        9.39.39.39.3
        ....מינהלת הביובמינהלת הביובמינהלת הביובמינהלת הביוב        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
, , , , משרד החקלאותמשרד החקלאותמשרד החקלאותמשרד החקלאותח ח ח ח """"שששש    40,00040,00040,00040,000מענק של מענק של מענק של מענק של המימו  המימו  המימו  המימו      / / / /     200,000200,000200,000200,000יי  תקציב של יי  תקציב של יי  תקציב של יי  תקציב של פסטיבל הפסטיבל הפסטיבל הפסטיבל הר ר ר ר """"תבתבתבתב        9.49.49.49.4

        מועצהמועצהמועצהמועצה    53,00053,00053,00053,000והיתרה והיתרה והיתרה והיתרה , , , , הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות/ / / /     30,00030,00030,00030,000, , , , 2000200020002000שותפות שותפות שותפות שותפות / / / /     17,00017,00017,00017,000, , , , משרד התיירותמשרד התיירותמשרד התיירותמשרד התיירות/ / / /     60,00060,00060,00060,000        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות / / / /     60,00060,00060,00060,000    ( ( ( ( וווו    חחחח""""אשאשאשאש    40404040ח מענק ח מענק ח מענק ח מענק """"אשאשאשאש    100100100100קורס שמני$ ארומטיי$ תקציב קורס שמני$ ארומטיי$ תקציב קורס שמני$ ארומטיי$ תקציב קורס שמני$ ארומטיי$ תקציב ר ר ר ר """"תבתבתבתב        9.59.59.59.5
        החקלאותהחקלאותהחקלאותהחקלאותמשרד משרד משרד משרד     ––––ממשתתפי$ ממשתתפי$ ממשתתפי$ ממשתתפי$         

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות         משרד החקלאות והיתרה משרד החקלאות והיתרה משרד החקלאות והיתרה משרד החקלאות והיתרה     / / / /     10,60010,60010,60010,600ח מענק ח מענק ח מענק ח מענק """"אשאשאשאש    66666666קורס לקידו$ מכירות תקציב קורס לקידו$ מכירות תקציב קורס לקידו$ מכירות תקציב קורס לקידו$ מכירות תקציב ר ר ר ר """"תבתבתבתב        9.69.69.69.6

        ....ממשתתפי$ממשתתפי$ממשתתפי$ממשתתפי$        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$    ( ( ( ( /  /  /  /      25,00025,00025,00025,000    ––––ר העתקת בסיס צובה ר העתקת בסיס צובה ר העתקת בסיס צובה ר העתקת בסיס צובה """"תבתבתבתב        9.79.79.79.7
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

    משרד החקלאות משרד החקלאות משרד החקלאות משרד החקלאות / / / /     100,000100,000100,000100,000: : : : המימו המימו המימו המימו     ( ( ( ( / / / /         250,000250,000250,000250,000    ––––ר תוכנית אב לתיירות לישוב כסלו  ר תוכנית אב לתיירות לישוב כסלו  ר תוכנית אב לתיירות לישוב כסלו  ר תוכנית אב לתיירות לישוב כסלו  """"תבתבתבתב        9.89.89.89.8
        ....מימו  עצמימימו  עצמימימו  עצמימימו  עצמי/ / / /     150,000150,000150,000150,000, , , , הכפרהכפרהכפרהכפר        ופיתוח ופיתוח ופיתוח ופיתוח         

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....תרומה קר  לידידותתרומה קר  לידידותתרומה קר  לידידותתרומה קר  לידידות    ( ( ( ( / / / /     34,75034,75034,75034,750    ––––ר חימו$ חור# לקשישי$ ר חימו$ חור# לקשישי$ ר חימו$ חור# לקשישי$ ר חימו$ חור# לקשישי$ """"תבתבתבתב        9.99.99.99.9

                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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        ....הישובהישובהישובהישוב    %%%%50505050קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות     %%%%50505050: : : : המימו המימו המימו המימו / / / /     286,000286,000286,000286,000    ––––ר בית נקופה כבישי$ ר בית נקופה כבישי$ ר בית נקופה כבישי$ ר בית נקופה כבישי$ """"תבתבתבתב        9.109.109.109.10
                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    150150150150, , , , ח הישובח הישובח הישובח הישוב""""אשאשאשאש    150150150150: : : : המימו המימו המימו המימו / / / /     300,000300,000300,000300,000    ––––ר מועדו  נוער באורה ר מועדו  נוער באורה ר מועדו  נוער באורה ר מועדו  נוער באורה """"תבתבתבתב        9.119.119.119.11

  
   .יוני$ לכל הישובי$ לעשות סקר ע$ סדר עדיפויות לכל ישוב וישוברטיצרי� שיהיה קר: יוסי בלנקשטיי 

  .סקרי$ בהתא$ לצרכי$, ריכה להתחייב לעשות סדרי עדיפויותצהמועצה     
  

  .י� לעשות סקר כמו שעשו בנושא הכבישי$צר  : שרלי שטרית
        

   דורש שהשטח עליו נבנה המבנה כל משרד ממשלתי שמתקצב , כל מבנה ציבור שאנחנו בוני$  : מאיר ויזל
  ישוב שבונה מועדו  נוער והופ� זאת לעסק מסחרי הוא יקבל צו סגירה , המועצה יהיה על ש$    
  .מהמועצה    

        
            7777    ––––ר ר ר ר """"בבבבבעד לאשר את התבעד לאשר את התבעד לאשר את התבעד לאשר את הת: : : : התקיימה הצבעההתקיימה הצבעההתקיימה הצבעההתקיימה הצבעה                

        ....3333    ––––נגד נגד נגד נגד                                                                                                                                 
        ....ר מועדו  נוער באורהר מועדו  נוער באורהר מועדו  נוער באורהר מועדו  נוער באורה""""לאשר תבלאשר תבלאשר תבלאשר תב: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
ח ממפעל הפיס לקירוי מגרש בבית ספר צור הדסה  ח ממפעל הפיס לקירוי מגרש בבית ספר צור הדסה  ח ממפעל הפיס לקירוי מגרש בבית ספר צור הדסה  ח ממפעל הפיס לקירוי מגרש בבית ספר צור הדסה  """"אשאשאשאש    706706706706בס� בס� בס� בס�     3369336933693369' ' ' ' ר מסר מסר מסר מס""""תבתבתבתב    ( ( ( ( אשרור אשרור אשרור אשרור         9.129.129.129.12

        ....ח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשות""""אשאשאשאש    64646464, , , , ח צור הדסהח צור הדסהח צור הדסהח צור הדסה""""אשאשאשאש    50505050: : : : המימו המימו המימו המימו     ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    820820820820הגדלה לס� של הגדלה לס� של הגדלה לס� של הגדלה לס� של         
                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
    ( ( ( ( ר בר בר בר ב""""הגדלת תבהגדלת תבהגדלת תבהגדלת תב, , , , משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$/ / / /     100,000100,000100,000100,000כדורגל במושב בקוע כדורגל במושב בקוע כדורגל במושב בקוע כדורגל במושב בקוע ////שיפו' מגרש כדורסלשיפו' מגרש כדורסלשיפו' מגרש כדורסלשיפו' מגרש כדורסל    9050905090509050ר ר ר ר """"תבתבתבתב        9.139.139.139.13

        / / / /     270,000270,000270,000270,000ר ר ר ר """"ה תבה תבה תבה תב""""סססס, , , , השתתפות הסוכנות היהודיתהשתתפות הסוכנות היהודיתהשתתפות הסוכנות היהודיתהשתתפות הסוכנות היהודית/ / / /     170,000170,000170,000170,000        
  

וזה תהלי� עבודה מסודר , מודה למרדכי אלאב על הסיוע והליווי בשיפו' מגרש הכדורסל בבקוע  : ישראל אלוני
  .שני$' של מס    
                        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        מפקד לאומימפקד לאומימפקד לאומימפקד לאומי        ....10101010        

מפקד האוכלוסי  ד הלאומי ואת המהות של על תפקיד המפקומציג מצגת ממוחשבת נות  הסבר   :נבו גלעד
הלשכה המרכזית זו יחידת , מרחב בית שמש מטה יהודה מבשרת ציו  והר אדר, ואי� הוא מתנהל

פוני$ על פי חוק ואנחנו , יסטיי$ בלבדטשמבצעת סקרי$ סט, סמ� במשרד ראש הממשלה
, אנחנו אוספי$ נתוני$ של אוכלוסיה, $"נלאומית של הגורמי$ באוימקושרי$ למערכת הב

, אנחנו מחוייבי$ לשמירה על הסודיות' וכו, מסחר ושיווק  ,תחבורה, חברה וכלכלה, דמוגרפיה
ה מקור ז, הסקר נעשה אחת לעשור, והציבור מחוייב על פי חוק לשת# פעולה ע$ הסוקרי$

גרפי איסו# מידע חברתי וכלכלי על כלל והמטרות אומד  גא. הנתוני$ המקי# והאמי  ביותר
  .האוכלוסיה במטרה

        
        ....בישוב היש בישוב היש בישוב היש בישוב היש     ( ( ( ( התקנת ביוב באורה  התקנת ביוב באורה  התקנת ביוב באורה  התקנת ביוב באורה          ....11111111        

  , כל ישוב שמתקי  ביוב חייב לעבור אישור במליאה   :מרדכי אלאב
        

חיוב בהיטלי$ בהתא$ חיוב בהיטלי$ בהתא$ חיוב בהיטלי$ בהתא$ חיוב בהיטלי$ בהתא$ , , , , שב אורהשב אורהשב אורהשב אורההמליאה מאשרת ביצוע התקנת ביוב בחלק הוותיק במוהמליאה מאשרת ביצוע התקנת ביוב בחלק הוותיק במוהמליאה מאשרת ביצוע התקנת ביוב בחלק הוותיק במוהמליאה מאשרת ביצוע התקנת ביוב בחלק הוותיק במו: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        ....להוראות החוקלהוראות החוקלהוראות החוקלהוראות החוק                

        
        ....המקומיהמקומיהמקומיהמקומיועד ועד ועד ועד     ––––מושב תרו$ מושב תרו$ מושב תרו$ מושב תרו$         ....12121212        

  , יש מכתב על הועד המוניציפלי  : מאיר ויזל
  

  .הועד לא מגיב לדוחות של ועדת הביקורת. חילקתי מכתבי$ לחברי$  : מיסק לוי
  

  .עדת הביקורתזה לא תקי  שאנשי הועד לא נמצאי$ פה להשיב על הערות חברי ו  : מרדכי אלאב
        

  , מי שטיפל בעני  היה משה דדו  ושרית גל  : מאיר ויזל
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  הוא הגיש , חבר המועצה לוי מיסק הגיש בקשה שאנחנו נתערב בתו� הועד המקומי של הישוב  : ד קוב "עו
   שרית גל בתחילת הטיפול שלחה אלי� מכתב ובקשה הבהרות , מסמכי$ ולא קבל אות$    
  .לא קיבלתי תשובת ועדת הביקורתעד היו$ , סברי$וה    

  
  .את הועד שיגיב לתלונות ועדת הביקורת $למה לא הזמנת. אני הגשתי למועצה תשובות  : מיסק לוי

  
  .במליאה הקודמת הנושא עלה ואתה כלל לא הגעת. למיטב הבנתי את החומר לא הגשת  :ד קוב "עו
  

את$ לא עושי$ את העבודה , א$ לבקשתההמועצה צריכה לבדוק היא קיבלה את החומרי$ בהת  : מיסק לוי
את$ . הא$ זה חוקי זה תקי , ח מהאחיי  שלו"אש 150הועד לוקח הלוואה של , שלכ$ כמו שצרי�    
  .קבלת$ הוכחות, תוקפי$ את ועדת הביקורת במקו$ את הועד המקומי    

        
   .תק מתשובת מיסקאני קבלתי הע, אני יכול להעיד שאני קבלתי מכמה ועדות ביקורת דוחות  : מאיר ויזל

   9.11.08גיע אליי מכתב בתארי� ה    
  

היא לא קבלה תגובה בכתב להערות  ,עד יו$ הלידה שלה. גל ד"את בטלפו  ע$ עוזכרגע בדקתי   : ד קוב "עו
  .כנראה לא הועבר אלי 9.11ולכ  מכתב� מיו$ , ביקורתהשהתבקשה להעביר ועדת 

  
  .יכול להיות שהמכתב הגיע אבל לא לידיי$ הנכונותשפטית המתבדקו את העני  ע$ המחלקה   : נפתלי דדו 

  
  .גבי נרדי נפתלי דדו  ושולה ב  אהרו , ד קוב "עו, אני מציע שנקי$ צוות מהמליאה מאיר ויזל  : מאיר ויזל

  
צרי� להיות צוות במועצה שבודק את הדברי$ לפני שזה מגיע , צרי� להיות נוהל בתו� המועצה  : ישראל אלוני

  .למליאה    
  

  .זה צרי� להגיע לועדת ביקורת של המועצה  : ניסי$ גדסי
        

        ....של מושב תרו$של מושב תרו$של מושב תרו$של מושב תרו$    המקומיהמקומיהמקומיהמקומיהצוות הנבחר ידו  בנושא הועד הצוות הנבחר ידו  בנושא הועד הצוות הנבחר ידו  בנושא הועד הצוות הנבחר ידו  בנושא הועד : : : : החלטההחלטההחלטההחלטה                
        
        

        ....מינהלת ההסדרי$מינהלת ההסדרי$מינהלת ההסדרי$מינהלת ההסדרי$    ––––אביעזר אביעזר אביעזר אביעזר         ....13131313        
  ,/ 175,254מושב אביעזר צריכי$ להגיע להסדר הסכו$ הוא     :מאיר ויזל

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
            ....2007200720072007שנת שנת שנת שנת אישור דוחות כספיי$ נט# לאישור דוחות כספיי$ נט# לאישור דוחות כספיי$ נט# לאישור דוחות כספיי$ נט# ל        ....14141414        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....2007200720072007אישור דוחות כספיי$ רמת רזיאל לשנת אישור דוחות כספיי$ רמת רזיאל לשנת אישור דוחות כספיי$ רמת רזיאל לשנת אישור דוחות כספיי$ רמת רזיאל לשנת                 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
חשבו  חשבו  חשבו  חשבו  ' ' ' ' נציג הורי$ בחשבו  ההורי$ מסנציג הורי$ בחשבו  ההורי$ מסנציג הורי$ בחשבו  ההורי$ מסנציג הורי$ בחשבו  ההורי$ מס, , , , תיכו  הר טובתיכו  הר טובתיכו  הר טובתיכו  הר טוב    החלפת בעל זכות חתימההחלפת בעל זכות חתימההחלפת בעל זכות חתימההחלפת בעל זכות חתימה    אישוראישוראישוראישור        ....15151515

     059274233059274233059274233059274233ניב בר גיא מספר זהות ניב בר גיא מספר זהות ניב בר גיא מספר זהות ניב בר גיא מספר זהות : : : : מורשי החתימה ה$מורשי החתימה ה$מורשי החתימה ה$מורשי החתימה ה$    3700364370036437003643700364        

        ).).).).054777735054777735054777735054777735זהות זהות זהות זהות ' ' ' ' במקו$ נוע$ סיכרו  מסבמקו$ נוע$ סיכרו  מסבמקו$ נוע$ סיכרו  מסבמקו$ נוע$ סיכרו  מס((((    022111538022111538022111538022111538זהות זהות זהות זהות ' ' ' '   מס  מס  מס  מס''''רועי מוצרועי מוצרועי מוצרועי מוצ        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

    ביתביתביתבית        ב מסמ� עקרונות היסוד להקמת ב מסמ� עקרונות היסוד להקמת ב מסמ� עקרונות היסוד להקמת ב מסמ� עקרונות היסוד להקמת """"מצמצמצמצ    ––––    """"צורי$צורי$צורי$צורי$""""ד בצור הדסה ד בצור הדסה ד בצור הדסה ד בצור הדסה """"ס ממס ממס ממס ממ""""בקשה לפתיחת ביבקשה לפתיחת ביבקשה לפתיחת ביבקשה לפתיחת בי        ....16161616
 ....הספרהספרהספרהספר        

  .הוחלט להקי$ בית ספר ממלכתי דתי בצור הדסה הוא יהיה לכל האזור צרי� אישור מליאה  : ישי שניר
                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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וחייבי$ וחייבי$ וחייבי$ וחייבי$           הורי$ בלבד   הורי$ בלבד   הורי$ בלבד   הורי$ בלבד ( ( ( ( נכו  להיו$ יש לה$ חנכו  להיו$ יש לה$ חנכו  להיו$ יש לה$ חנכו  להיו$ יש לה$ ח((((ס עי  הרי$ ס עי  הרי$ ס עי  הרי$ ס עי  הרי$ """"  נוס# לבי  נוס# לבי  נוס# לבי  נוס# לבי( ( ( ( אישור פתיחת חאישור פתיחת חאישור פתיחת חאישור פתיחת ח        ....11117777
            ::::בעלי זכות החתימהבעלי זכות החתימהבעלי זכות החתימהבעלי זכות החתימה, , , , $$$$( ( ( ( בבנק הפועלי$ סני# הרצוג ביבבנק הפועלי$ סני# הרצוג ביבבנק הפועלי$ סני# הרצוג ביבבנק הפועלי$ סני# הרצוג בי    ))))  נוס#  נוס#  נוס#  נוס#( ( ( ( ל לפתוח חל לפתוח חל לפתוח חל לפתוח ח""""י חוזר מנכי חוזר מנכי חוזר מנכי חוזר מנכ""""עפעפעפעפ        
        ....057927808057927808057927808057927808    זזזז""""תתתתס ס ס ס """"עפרה דוידובי' מנהלת ביהעפרה דוידובי' מנהלת ביהעפרה דוידובי' מנהלת ביהעפרה דוידובי' מנהלת ביה. . . . אאאא        
            ....058397613058397613058397613058397613זהות זהות זהות זהות ' ' ' ' ס מסס מסס מסס מס""""מזל סיידו# מזכירת ביהמזל סיידו# מזכירת ביהמזל סיידו# מזכירת ביהמזל סיידו# מזכירת ביה. . . . בבבב        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
לשנת לשנת לשנת לשנת     סכומי החלוקהסכומי החלוקהסכומי החלוקהסכומי החלוקה    בבבב""""מ למנוע פיזור שני  מצמ למנוע פיזור שני  מצמ למנוע פיזור שני  מצמ למנוע פיזור שני  מצ""""המועצה לבתי הספר עהמועצה לבתי הספר עהמועצה לבתי הספר עהמועצה לבתי הספר עאישור השתתפות אישור השתתפות אישור השתתפות אישור השתתפות         ....18181818

        טטטט""""תשסתשסתשסתשס        
  

  ט כפיצוי על "ל תשס"לתלמיד לשנה/  100בהמש� לאישור מליאת המועצה להשתתפותנו בס�   :ישי שניר
התקצוב ספר וסכו$  שני בהסעות מבתי הספר להל  מספרי התלמידי$ בכל ביתהפיזור הויתור   

  :שנתיה
  

  מהסכו$  2/3, דצמבר (מהסכו$ לייעד לחודשי$ ספטמבר 1/3 :י האופ  הבא"פעאבקש לחלק     
  .כמו כ  יש לייעד סעיפי$ תקציביי$ להקצבות אלו יוני (לייעד לחודשי$ ינואר    

  
        ::::סכו$ שנתיסכו$ שנתיסכו$ שנתיסכו$ שנתי        ::::כמות תלמידי$כמות תלמידי$כמות תלמידי$כמות תלמידי$        ש$ בית הספרש$ בית הספרש$ בית הספרש$ בית הספר
  56,700  567  הר טוב יסודי 

  25,300  253  אלו 
  34,500  345  השחר

  47,200  472  עי  רפא
  59,500  595  עי  הרי$
  23,800  238  מתיתיהו
  41,100  411  אב  העזר

  65,200  652  הדסי$

  
  א על ידיי המועצה"לא נית  להעסיק כ י המועצה"א ע"בתי הספר מבקשי$ העסקת כ: הערה    
  .אלה רק באישור משרד הפני$     

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....////    69,43269,43269,43269,432השתתפות הרשות השתתפות הרשות השתתפות הרשות השתתפות הרשות     ––––לא תקנית בבית ספר הר טוב לא תקנית בבית ספר הר טוב לא תקנית בבית ספר הר טוב לא תקנית בבית ספר הר טוב ' ' ' ' פתיחת כיתה אפתיחת כיתה אפתיחת כיתה אפתיחת כיתה אאישור אישור אישור אישור         ....19191919

        ט ט ט ט """"לשנת הלימודי$ תשסלשנת הלימודי$ תשסלשנת הלימודי$ תשסלשנת הלימודי$ תשס
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

מ לקבלת כספי מפעל מ לקבלת כספי מפעל מ לקבלת כספי מפעל מ לקבלת כספי מפעל """"בעבעבעבע) ) ) ) מימו  ציבורימימו  ציבורימימו  ציבורימימו  ציבורי((((בבנק דקסיה ישראל בבנק דקסיה ישראל בבנק דקסיה ישראל בבנק דקסיה ישראל     חשבו  עזרחשבו  עזרחשבו  עזרחשבו  עזרתיחת תיחת תיחת תיחת אישור פאישור פאישור פאישור פ        ....20202020
        מועדו  נוער בכסלו מועדו  נוער בכסלו מועדו  נוער בכסלו מועדו  נוער בכסלו     3039303930393039ר ר ר ר """"תבתבתבתב    ( ( ( (     הפיסהפיסהפיסהפיס        
                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        29.10.0829.10.0829.10.0829.10.08רכזי חילופי משלחות בואריה גרמניה בי  התאריכי$ רכזי חילופי משלחות בואריה גרמניה בי  התאריכי$ רכזי חילופי משלחות בואריה גרמניה בי  התאריכי$ רכזי חילופי משלחות בואריה גרמניה בי  התאריכי$     ( ( ( ( דוד דוד דוד דוד     אישור השתלמות למשהאישור השתלמות למשהאישור השתלמות למשהאישור השתלמות למשה        ....21212121

        ....////    1,5501,5501,5501,550השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה     ––––    4.11.084.11.084.11.084.11.08ועד ועד ועד ועד         
                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט 

        
אישור אישור אישור אישור     ––––להקמת מיז$ של מלונית צמוד לשטח מושב מטע להקמת מיז$ של מלונית צמוד לשטח מושב מטע להקמת מיז$ של מלונית צמוד לשטח מושב מטע להקמת מיז$ של מלונית צמוד לשטח מושב מטע     ––––בקשת עמית ניר ממושב מטע בקשת עמית ניר ממושב מטע בקשת עמית ניר ממושב מטע בקשת עמית ניר ממושב מטע         ....22222222

        ).).).).מינהל ומשרד התיירותמינהל ומשרד התיירותמינהל ומשרד התיירותמינהל ומשרד התיירות((((המועצה לועדה המשותפת המועצה לועדה המשותפת המועצה לועדה המשותפת המועצה לועדה המשותפת         
בכדי למנוע מכרז צרי� , יש אישור של ועד הישוב, מת מיז$ של מלונית ליד הישוב מטעהק  : מאיר ויזל

  .אישור של הועדה המשותפת שבה יושבי$ נציג של המינהל ונציג של משרד התיירות
                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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ח "אש 40(30בצורה טובה אנחנו מבקשי$ סיוע של  , בית ספר הוק$ והוא עובד כחודשיי$: יהודה ב  אהרו 

  .ס פיני תור  והרצל חובב"תנ' כל הנשוא מתוא$ ע$ מח. לשנה
  

  .מה לגבי ההסעות לישובי$ המרוחקי$   :נפתלי דדו 
  

אותו בדשא סינטטי אני מבקש מהמועצה שתבקש  אישור יש מגרש ע$ תאורה שצרי� לרשת : יהודה ב  אהרו 
  .ר אנחנו נגיש תוכניות בהתא$"לתב

  
  .ס"תנ' בתיאו$ ע$ מח, באופ  עקרוני אנחנו מאשרי$ התקציב  : מאיר ויזל

  
  .אושר עקרונית הקמת בית ספר לכדורגל בגבעת יערי$מ: : : : החלטההחלטההחלטההחלטה                

  
ה על השטחי$ החקלאיי$ ה על השטחי$ החקלאיי$ ה על השטחי$ החקלאיי$ ה על השטחי$ החקלאיי$ העמותה לשמירהעמותה לשמירהעמותה לשמירהעמותה לשמיר    ––––" " " " אר' אהבתיאר' אהבתיאר' אהבתיאר' אהבתי""""אישור הצטרפות לעמותה אישור הצטרפות לעמותה אישור הצטרפות לעמותה אישור הצטרפות לעמותה         ....25

        ....מרכז המועצות האזוריותמרכז המועצות האזוריותמרכז המועצות האזוריותמרכז המועצות האזוריות    ––––והשטחי$ הפתוחי$ והשטחי$ הפתוחי$ והשטחי$ הפתוחי$ והשטחי$ הפתוחי$         
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