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  230מליאה

        
        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    27272727/10/10/10/10/06/06/06/06' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס

        11118888:00:00:00:00בשעה בשעה בשעה בשעה     7.5.20067.5.20067.5.20067.5.2006, , , , וווו""""באייר תשסבאייר תשסבאייר תשסבאייר תשס' ' ' ' ראשון טראשון טראשון טראשון טשהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום 
        ....במרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טוב

  
  

          ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  מסילת ציו , סג  ראש המועצה  מרדכי אלאב

  צובה, סג  ראש המועצה  רישי שני

  אביעזר  מרדכי רחמי$
  אב  ספיר  דני גלבוע

  אדרת  יהודה אלמליח
  אורה  יגאל אבדר

  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% 

  גיזו  למה צבריש
  הראל  אבי פליישמ 

  כסלו   שלו$ בוקובזה
  ליאו  שריגי$  כה  אוסנת

  מוצא  עלית  אברה$ לוי
  מחסיה  חיי$ בוזגלו

  מטע  דדו  נפתלי
  מעלה חמישה  עמוס נבט

  נוה איל   עזי טלר
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נחשו   חוה שפיר
  נס הרי$  ענת ארגוב

  עי  רפה  ת ברהו$'בהג
  עמינדב  רשברגיחזי ק

  צור הדסה  ליאור כוריאל
  צלפו    ישראל גבאי

  צפרירי$  חי חדד
  קרית ענבי$  משה ביטנר

  רמת רזיאל  פלדברו� 
  רמת רחל  דוד דרומלבי'
  שואבה  אבנר קליגמ 

  תרו$  מיסק  לוי
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  בית מאיר  כה  מקסי$
  גפ   דוד כה 

  זכריה  יוסי משה
  זנוח  פהימה יאיר

  טל שחר  בני אלירז
  יד השמונה  יוס% בר דוד
  ישעי  עמנואל דוד

  כפר אוריה  יהומרדכי אל
  ר"מבוא בית  ששו   סיידו%

  נוה שלו$  איל  פריש
  נחושה  דמארי יצחק
  נח$  חרזי הרצל

  נט%  ניסי$ גדסי
  ה"נתיב הל  אית  קרטגינר

  ור'עג  מו'אברה$ ג
  עי  נקובה  עוודאללהמחמד 

  צור הדסה  ירמיהו ירמי יוס%
  צרעה  דליה יונאית
  שדות מיכה  אביגדור כה 

  שורש  בראלר$ 
  תירוש  בנימי  מלכה
  תעוז  ראוב    סופר

  
  

  

    :משתתפי$משתתפי$משתתפי$משתתפי$
  מנהלת אג% חברה וקהילה  שולה ב  אהרו 

  גזבר המועצה  מתי קליגר
מנהל אג% איכות הסביבה   חיי$ ב  דוד

  ובטחו 
        
        

  

    :קהלקהלקהלקהל
  עור� עיתו  בקיצור  יובל רובי 

  נוה שלו$  ראייק
    מזכיר נוה שלו$

  
  

  

          ::::רש$ פרוטוקולרש$ פרוטוקולרש$ פרוטוקולרש$ פרוטוקול
  מזכיר המועצה  דו משה ד
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום

        
  .9.4.2006מתארי�  מליאהאישור פרוטוקול   .1
  
  .ר"הודעות יו  .2

  .החזר ארנונה 15%  2.1

  .ארנונה גבעת יערי$ 20%החזר   2.2

  .מצפה משואה  2.3

  .הסכ$ –קרקעות אבו גוש   2.4

  .נוה שלו$ 7/06הופעה סול  פינק פלויד   2.5

  .מתי קליגר – 2005ח סו% שנת "עדכו  כללי דו  2.6

  .באחריות ועד מקומי) כולל חשמל(חזקת מבני ציבור ומגרשי ספורט א  2.7

  
  .ב"מצ –משרד הפני$  –התייעלות ברשות הסכ$ להסדר   .3
  
   ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר  .4
  

  .ב רשימה"מצ –י$ "שינויי$ וסגירת תבר  4.1
  

  .קרנות רשות –ח "אש 670ח במקו$ "אש 550 –הקטנה  –ר צובה "תיקו  תב  4.2
  

האג% לחינו� 0  26,100: המימו 0  52,200 –ס עי  כר$ "ר העסקת יוע' ארגוני בי"תב  4.3
  .מועצה מסעי% חינו� יוזמות פדגוגיות0  26,100, התיישבותי

  
 .0מיליו   45 1הקטנה ל0 מיליו   60ר "תב  4.4

 .גרעו  מצטברח "מש 24, ח מחזור הלוואות"מש 21: לפי החלוקה הבאה
  

 100, ח משרד החינו�"אש 140: המימו , 0 240,000ס מתתיהו "ר פרוייקט לשיפור חזות בי"תב  4.5
  .ח מועצה"אש

  
  .ס הר טוב"קת עבודה מורי$ ביהאישור הפס  .5
  
  :2006אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת   .6 
  

        מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$        היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב        הישובהישובהישובהישוב
    ר"למ0  10.5  0  530,000  אשתאול
  ר"למ0  36.77  ר"למ0  19.2  0  1,598,000  בית זית

  ר"למ0  10.7 –מחסני$   ר"למ0  10.8  0  842,000  בית נקופה
    ר"למ0  8  0  101,000  זוגי

  ר"למ0  5.5  ר"למ0  5.5  0  307,000  זנוח
  ר"למ0  14.32  ר"למ0  20.89  0  688,500  רמת רזיאל

    ר"למ0  8  0  240,000  תעוז
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        ....9.4.20069.4.20069.4.20069.4.2006אישור פרוטוקול מליאה מתארי� אישור פרוטוקול מליאה מתארי� אישור פרוטוקול מליאה מתארי� אישור פרוטוקול מליאה מתארי�         ....1111

                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....2222

כמושב תיירותי ובעי  רפה לפתח  –בנושא כסלו   $ סיורקייפנינו למשרד התיירות ל  :מאיר ויזל
  .פרוייקט תיירותי

וכנית תיירותית בפרוזדור ירושלי$ עזרא סד  להכי  ת' משרד הפני$ מינה את פרופ
  .בנושא צימרי$

        
        ....החזר ארנונההחזר ארנונההחזר ארנונההחזר ארנונה    %%%%15151515        2.12.12.12.1

או בעבר  20% 1היו$ וה 15% 1תקצוב ה: אשרור החלטות קודמות של מליאת המועצה
מהווה מענק של המועצה לצור� ביצוע פעולות של , הארנונה הכלליתמסי כל חלק יח

    .הועד המקומי בהתא$ לכתב האצלת סמכויות ראש המועצה
  

  .אי  לכלול סכו$ זה כחלק ממסי הועד בישוב
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
                 

        ....ארנונה גבעת יערי$ארנונה גבעת יערי$ארנונה גבעת יערי$ארנונה גבעת יערי$    %%%%20202020החזר החזר החזר החזר         2.22.22.22.2
חברי  ,נחהכחלק ממיסי הועד כהה החזר ארנונ 20% 1גבעת יערי$ בעבר כללו את ה  :מאיר ויזל

בית המשפט קיבל , הישוב תבעו את הועד המקומי לקבלת ההחזר בגי  הגביה בפועל
, לתושבי$ מכספי הועד את טענת$ והמשמעות הינה על החזר של מאות אלפי שקלי$

אנחנו כמועצה נצמצ$ שירותי$ לישוב גבעת יערי$ למעט החיוניי$ על מנת לממ  את 
  .ההחזר

                        
        ....מצפה משואהמצפה משואהמצפה משואהמצפה משואה        3333....2222
ישנו יז$ שמעוניי  להפעיל את , המפעיל יקי לא הצליח להפעילו, המצפה נסגר  :מאיר ויזל

  .עדכו  –מטרה להמשי� בפיתוח וקידו$ האזור ל כ"המצפה בתאו$ ע$ יקי וקק
        

        ....הסכ$הסכ$הסכ$הסכ$    ––––קרקעות אבו גוש קרקעות אבו גוש קרקעות אבו גוש קרקעות אבו גוש         2.42.42.42.4
, דונ$ 18 –' תח$ באבו קטיש בעל אדמות פרטיות ומ –' יזמי$ מתח$ א 2פנו אלינו   :מאיר ויזל

ולכ  יש צור� בהעברת  השטחי$ , מדובר במיז$ למגורי$, גובלי$ לקרית ענבי$ש
הנושא נדו  במליאה בעבר והסיכו$ כרגע הינו ע$ הסכמת , לרשות המקומית אבו גוש

מהיטלי השבחה למועצה והיתר  75%הסיכו$  הינו , המועצה להסדר העברת הקרקע
באחריות ..). כבישי$ ועוד, חשמל, מי$, ביוב(התשתיות  וכל, שני$ 15לאבו גוש למש� 

  .אבו גוש
  

לכ  צרי� לאשר , תלוי בהסכ$ בי  היז$ לקרית ענבי$ –דונ$  18 –לגבי החלקה השניה 
  .הסכמת קרית ענבי$ בכתבבהתניית ' את המתח$ של אבו קטיש לגבי מתח$ ב

        
מדובר , סוכ$ שזו תהא ההצעהה 'בסיכו$ ע$ מאירק, הנושא הזה בא לי בהפתעה  :משה ביטנר

ישנ$ , בשטח שצמוד  לקרית ענבי$ ועד שלא נראה את התוכנית לא נאשר את ההעברה
  .יחסי$ טובי$ ע$ אבו גוש ונושא זה חשוב לנו מאוד

        
  .לכלל הציבוראו הא$ הולכי$ לבנות ההרחבה לאבו גוש   :ת ברהו$'בהג

  
  .מדובר בהרחבה לכלל הציבור  :מאיר ויזל

        
        ....שרשרשרשרלאלאלאלא: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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        ....נוה שלו$נוה שלו$נוה שלו$נוה שלו$    06/06/06/067777/הופעה סול  פינק פלויד הופעה סול  פינק פלויד הופעה סול  פינק פלויד הופעה סול  פינק פלויד         2.52.52.52.5
הישובי$ , על אדמות בקוע ותעוז, נוה שלו$באיזור היז$ פנה אלינו לקיי$ את המופע   :מאיר ויזל

להוציא רשיו  עסק וכל האחריות על  המפיק הגיעו להסדר כספי במקביל התחייב
  .יער� הסכ$ ע$ המפיקי$ על כל המשתמע מכ�. המארגני$

  
הפינק פלויד מקיימי$ סבב מופעי$ שאחד מה$ במטה יהודה בנוה ) מזכיר נוה שלו$(  :ראייק

  .הקונצרט הוא סביב נושא השלו$, שלו$
  

  .מציע שתנת  הנחה לתושבי מטה יהודה בתאו$ ע$ המפיק  :אבי פליישמ 
        

  .הנושא יבדק על ידי משה דדו   :מאיר ויזל
        
        

            2005200520052005שנת שנת שנת שנת ח סו% ח סו% ח סו% ח סו% """"עדכו  כללי דועדכו  כללי דועדכו  כללי דועדכו  כללי דו        2.62.62.62.6
 19 1על גרעו  כ ה שמצביעמ, יועבר אליכ$ לקראת המליאה הבאה, 2005ח סו% "דו  :תי קליגרמ

    .ח"מש 11 1ח ונושא החינו� כ"מש 7 1היטלי$ כ –ח חלקו מביוב "מש
  .בעבר תשלו$ להיטלי ביוב בישובי$ שלא נגבו בחודשי$ האחרוני$ נשלחו דרישות   
רפרנט  היו$ ישנו , ח בתחו$ החינו�"מש 6 1בעיקר בהסעות כ הגרעו  –בתחו$ החינו�   

  .ש לחינו� לבדיקה והצעה ליעו' ומקסו$ ההכנסות"בהנח
הנושא , על ידי הרפרנט לחינו� שיוכ  היו$ אנחנו עומדי$ לקראת מכרז הסעות מקי%

  .ידו  בהרחבה במליאה הקרובה
  

האילוצי$ שיש לזכור , מהתקציב הינו סביר 10%ת הגרעו  עד יול שברשומקוב  :מאיר ויזל
לרשויות בתקציבי$  הקיימי$  מרגע שהממשלה החליטה שאינה מסייעת ומקצצת

  .שוני$ למיניה$
לא התבצעה מה שגר$ לעומס תשלומי$ ניכר שהתחייבות לפריסת הלוואות לבמקביל 
. קוצצו מענקי האיזו  בצורה משמעותית מה שחייב לסיי$ בגרעו , בנוס%. בתקציב

ועצה היתה מחוייבת י משרד החינו� והמ"ד צדדי עסעי% ההסעות קוצ' באופ  ח
  .להמשי� להסיע במימו  עצמי

חרות לא אושרה לנו תוכנית ההבראה כמו ברשויות א 10% 1בגלל הגרעו  שהינו כ
  .והיה עלינו להכי  תכנית התיעלות –שהגרעו  שלה$ היה גדול יותר 

        
        ....באחריות ועד מקומיבאחריות ועד מקומיבאחריות ועד מקומיבאחריות ועד מקומי) ) ) ) כולל חשמלכולל חשמלכולל חשמלכולל חשמל((((אחזקת מבני ציבור ומגרשי ספורט אחזקת מבני ציבור ומגרשי ספורט אחזקת מבני ציבור ומגרשי ספורט אחזקת מבני ציבור ומגרשי ספורט         7777....2222
בישובי$ הקהילתיי$ הקרקע על ש$ , בכל המושבי$ והקיבוצי$ הקרקע היא של הישוב  :מאיר ויזל

ציבור שנבנה המועצה מעבירה את הקרקע על  הבשני$ אחרונות כל מבנ, ההמועצ
נה שאחריות ואחזקה על ידי לאחר בניית המביתחייב מהיו$ ואיל� הישוב , שמה

ישובי$ שיש ' י$ מבצעי$ זאת למעט מסרוב הישוב ,מדובר באשרור החלטה, הישוב
  .צור� לתק  את העיוות

        
        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––משרד הפני$ משרד הפני$ משרד הפני$ משרד הפני$     ––––הסכ$ להסדר התייעלות ברשות הסכ$ להסדר התייעלות ברשות הסכ$ להסדר התייעלות ברשות הסכ$ להסדר התייעלות ברשות         ....3333

נשלחה התוכנית שי ללפני כשבוע משרד הפני$ אישר את התוכנית וצרי� אישור פורמ  :מתי קליגר
  .ואיל� 2006 1מטרה להגיע לאיזו  מוהאליכ$ 

  
בהסדר אושרו עקרונות , 2005של המש� תוכנית ההתייעלות אמורה להשלי$ מהל�   

העמקת גביה וקיצו' , בסיסיי$ שכוללי$ תחומי$ של קיצו' בשכר החזר לישובי$
  .שני$ 20כמו כ  מחזור הלוואות לטווחי$ של , בפעולות

  
הגזבר מוסר (ונשלחה אליכ$ התוכנית להתייעלות  ,הרעיו  להביא את הרשות לאיזו   

שצרי�  2006הסכ$ קשור לתקציב , התוכנית מלווה על ידי משרד הפני$). ח מקי%"דו
  .להיות מאוז 

  
  ?שנה מהי  20 1הריבית ל  :ת ברהו$'בהג

  
  .ריבית טובה לרשות, ריבית לשנה 5.5% 1כ  :מתי קליגר
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התושבי$ , זה הישובי$ –הזה ישנו עוד מוקד במשחק , קצוות 2התוכנית הינה מקל ע$ :  ליאור כוריאל

הקיצו' הוא לא רק בהוצאות , וזה מנציח את המצב, הזו והישובי$ נפגעי$ מהתוכנית 
  .אני מתנגד לקיצו' הוצאות אלו, אלה בפעילויות

  
הממשלה הטילה את כל , אנחנו שליחי$ של הממשלה אל האזרחי$, לא נפטר אנשי$        ::::איר ויזלמ

נמשי� להפעיל את המנגנו  והמועצה , לות על המועצה במגבלות התקציב הקיי$המט
לגבי , משרדי הממשלה ראשית מבקשי$ קיצו' בפעילויות, ופעולות מסויימות יפגעו

אול$ מנגד קצצנו בשכר לכל , עובדי$  שאי  הצדקה מוסרית לפטר$' עובדי$ ישנ$ מס
על מנת שהישובי$  15%החזר , $סל שירותי, העברנו תקציבי$ לישובי$, העובדי$

וממשיכי$ , אנחנו מממני$ את תאורת הרחובות באופ  מלא, ותייבצעו פעולות מקומ
  .בגלל החשיבות של הנושא

        
        ....2006200620062006תוכנית ההתייעלות מהווה כאשור תקציב תוכנית ההתייעלות מהווה כאשור תקציב תוכנית ההתייעלות מהווה כאשור תקציב תוכנית ההתייעלות מהווה כאשור תקציב 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
            ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר        ....4444

        ....ב רשימהב רשימהב רשימהב רשימה""""מצמצמצמצ    ––––י$ י$ י$ י$ """"שינויי$ וסגירת תברשינויי$ וסגירת תברשינויי$ וסגירת תברשינויי$ וסגירת תבר        4.14.14.14.1
 י$ר"סוגרי$ את התבמשרד הפני$ לא אישר י$ במליאה "ישור התברמדובר שלאחר א  :מאיר ויזל

רי$ שנגמרי$ "וישנ$ תב, בהתחייבויות מדי$בעיקר כאשר משרדי ממשלה לא עו
  .רשימה סופית תוגש על ידי אג% הפיתוח, בגרעו  או בעוד% עושי$ התאמה

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    

        
        1 1 1 1     70707070%%%%    קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות    ––––ח ח ח ח """"ששששאאאא    670670670670ח במקו$ ח במקו$ ח במקו$ ח במקו$ """"אשאשאשאש    550550550550    ––––הקטנה הקטנה הקטנה הקטנה     ––––ר צובה ר צובה ר צובה ר צובה """"תיקו  תבתיקו  תבתיקו  תבתיקו  תב        4.24.24.24.2

        ....%%%%30303030צובה צובה צובה צובה 
        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    

        
לחינו� לחינו� לחינו� לחינו� האג% האג% האג% האג% 0 0 0 0     26,10026,10026,10026,100: : : : המימו המימו המימו המימו 0 0 0 0     52,20052,20052,20052,200    ––––ס עי  כר$ ס עי  כר$ ס עי  כר$ ס עי  כר$ """"ר העסקת יוע' ארגוני ביר העסקת יוע' ארגוני ביר העסקת יוע' ארגוני ביר העסקת יוע' ארגוני בי""""תבתבתבתב        4.34.34.34.3

        ....מועצה מסעי% חינו� יוזמות פדגוגיותמועצה מסעי% חינו� יוזמות פדגוגיותמועצה מסעי% חינו� יוזמות פדגוגיותמועצה מסעי% חינו� יוזמות פדגוגיות0 0 0 0     26,10026,10026,10026,100, , , , התיישבותיהתיישבותיהתיישבותיהתיישבותי
        

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    
        

 ....0000מיליו  מיליו  מיליו  מיליו      45454545    1 1 1 1 הקטנה להקטנה להקטנה להקטנה ל0 0 0 0 מיליו  מיליו  מיליו  מיליו      60606060ר ר ר ר """"תבתבתבתב        4.44.44.44.4
 ....גרעו  מצטברגרעו  מצטברגרעו  מצטברגרעו  מצטברח ח ח ח """"משמשמשמש    24242424, , , , ח מחזור הלוואותח מחזור הלוואותח מחזור הלוואותח מחזור הלוואות""""משמשמשמש    21212121: : : : הבאההבאההבאההבאהלפי החלוקה לפי החלוקה לפי החלוקה לפי החלוקה 

        של בנק אוצר שלטו  מקומי המפרט את תנאי ההלוואה 35815' זאת בהתא$ לנוסח מס
  .ב"מצ

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט          
        

ח משרד ח משרד ח משרד ח משרד """"אשאשאשאש    111140404040: : : : המימו המימו המימו המימו , , , , 0000    222240,00040,00040,00040,000ס מתתיהו ס מתתיהו ס מתתיהו ס מתתיהו """"ר פרוייקט לשיפור חזות ביר פרוייקט לשיפור חזות ביר פרוייקט לשיפור חזות ביר פרוייקט לשיפור חזות בי""""תבתבתבתב        4.54.54.54.5
        ....ח מועצהח מועצהח מועצהח מועצה""""אשאשאשאש    100100100100, , , , החינו�החינו�החינו�החינו�

        
  .רלאש: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
 1ר לבית זית"קראתי במליאה האחרונה את דבריו של ישראל אלוני שלא לאשר תב  :יגאל אבדר

ויתרנו , שני$ לא בקשנו תקציבי אחזקה מיוחדי$ לישוב 10אנחנו  ,לישובי$ העשירי$
  . לישובי$ אחרי$ אותו דבר לגבי חשמל למבני ציבור

  
לקראת אמצע , ל הישובי$ישקל מחדש לטובת כלישובי$  20%א החזר שאני מבקש שנו

  .ה כי אי  מנוס מגרעונות'השנה ואני מקבל את עמדתו של מאירק
  

  .נדו  בנושא בבוא העת וננסה למצוא דרכי$ אחרות לסיוע  :מאיר ויזל
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ביוב יוצר אסו  אקלוגי בתקופת הגשמי$ הביובית לא הצליחה ה –נושא מאס% כסלו    :ת ברהו$'בהג
אנשי יש לציי  ש, הא$ המועצה נערכת לתיקו  המצב ,געי$להכנס ונוצרו נזקי$ ומפ

  .ות הסביבה ראויי$ לשבח על עבודת$ המסורהאג% איכ
  

המאס% כולל בתוכו ישובי$ ורשויות שכנות ע$ , אנחנו נערכי$ כרגע לטיפול בקו  :מרדכי אלאב
  .תכנו  הקו בתוואי של יער יצר פגיעה בקו הביוב, עומס רב על הקו

  
, י יציאה למכרזנלפ0  מליו   1.2לצילו$ ושטיפת הקו בעלות של  הוכנה תוכנית

בעקבות הבדיקה תוכ  תוכנית לשיקו$ הקו כולל , הרשויות באופ  יחסי 4במימו  של 
  .אומד  עלות

  
  .מדובר בנזקי$ שהתושבי$ מבצעי$ בקו ,הבעיה זה לא רק הקו  :חיי$ ב  דוד

  
        

        ....ס הר טובס הר טובס הר טובס הר טוב""""אישור הפסקת עבודה מורי$ ביהאישור הפסקת עבודה מורי$ ביהאישור הפסקת עבודה מורי$ ביהאישור הפסקת עבודה מורי$ ביה        ....5555
        

  תחילת עבודה  שם המורה
  1/9/05  אב  אור תמר

  1/9/04  דולב עמית
  1/9/05  דנציגר מרטה

  1/9/05  הר  אירית
  3/11/05  צימר טל–וקני  

  1/9/05  חקו  אילנית
  1/9/05  טל אורלי
  1/9/05  ידעי ישי

  1/9/05  יעיר עקיבא
  1/9/05  ישועה רו 

  1/9/05  כרמלי גלית
  1/9/05  לוי שלס יפעת

  3/1/06  ייט  יצחקמק
  1/9/05  נתנאל דוד

  6/11/05  סילברמ  תמר
  1/9/05  בר מירי –סל$ 

  1/9/05  עובדיה ח 
  1/2/06  פביא  גוסי

  1/9/05  פוליאקוב סבטלנה
  1/9/05  פרחוב יבגני

  18/9/05  רפנוב לריסה'צ
  1/9/05  צרנצקי אירנה

  1/9/05  קדמ  הילה
  1/9/05  קליי  שגיא
  1/9/05  קסל הילה

  1/9/05  שפי דפנה –רז 
        

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    
        
        
        
        
        



 

 7 מתו� 7 עמוד                                               7.5.06פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� 

7

        
        
        
        
        ::::2006200620062006אישור 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         ....6666    
        

        מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$        היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב        הישובהישובהישובהישוב
                רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     10.510.510.510.5        0 0 0 0     530,000530,000530,000530,000        אשתאולאשתאולאשתאולאשתאול

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  

 
        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     36.7736.7736.7736.77        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     19.219.219.219.2        0 0 0 0     1,598,0001,598,0001,598,0001,598,000        בית זיתבית זיתבית זיתבית זית

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  

 
        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     10.710.710.710.7    ––––מחסני$ מחסני$ מחסני$ מחסני$         רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     10.810.810.810.8        0 0 0 0     842,000842,000842,000842,000        ופהופהופהופהבית נקבית נקבית נקבית נק

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  

  
                רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     8888        0 0 0 0     101,000101,000101,000101,000        גיזוגיזוגיזוגיזו

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  

  
        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     5.55.55.55.5        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     5.55.55.55.5        0 0 0 0     307,000307,000307,000307,000        זנוחזנוחזנוחזנוח

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  

  
        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     14.3214.3214.3214.32        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     20.8920.8920.8920.89        0 0 0 0     688,500688,500688,500688,500        רמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאל

  
  .הישוב רמת רזיאלובמקביל תתקיי$ ישיבת עבודה ע$ . לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  

  
                רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0     8888        0 0 0 0     240,000240,000240,000240,000        תעוזתעוזתעוזתעוז

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט  

        
        
        
        
        
        
        
        

            19:1519:1519:1519:15        הישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעה
  
  
  
  

___________            ____________  
        מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל                                                        משה דדו משה דדו משה דדו משה דדו 

        ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצה                                                מזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצה


