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   248מליאה
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    :נכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  מסילת ציו , סג  ראש המועצה  מרדכי אלאב
  לוזית, מועצהסג  ראש ה  מיכאל ביטו 

  צובה, סג  ראש המועצה  ישי שניר
  אביעזר  מרדכי רחמי$

  אב  ספיר  דני גלבוע
  אשתאול  מנסור יוס% 

  בית זית  גבריאל נרדי
  בית מאיר  כה  מקסי$

  בית נקופה  שמואל שמש
  גבעת יערי$  יהודה ב  אהרו 

  הראל  אבי פליישמ 
  טל שחר  בני אלירז

  יד השמונה  יוס% בר דוד
  ישעי  ואל דודעמנ

  כסלו   שלו$ בוקובזה
  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ליאו  שריגי$  שירלי שטרית

  ר"מבוא בית  שו   סיידו%ש
  מוצא  עלית  אברה$ לוי

  מחסיה  חיי$ בוזגלו
  מטע  דדו  נפתלי

  מעלה חמישה  עמוס נבט

  צלפו    ישראל גבאי
  קרית ענבי$  משה ביטנר

  רמת רחל  דוד דרומלבי'
  תרו$  וימיסק  ל

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

  מנהל אג% בטחו  ואיכות הסביבה  חיי$ ב  דוד

  מנהלת אג% חברה וקהילה  שולה ב  אהרו 
    

          ::::קהלקהלקהלקהל
  עור� עיתו  בקיצור  יובל רובי 

          
    :רש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקול

  מזכיר המועצה  משה דדו 

        
        
        
        
        
        

    :חסרוחסרוחסרוחסרו
  אדרת  יהודה אלמליח

  אורה  אבדריגאל 
  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  משה סויסה 

  גבעת ישעיהו  בלנקשטיי יוס% 
  גיזו  שלמה צברי

  גפ   דוד כה 
  זכריה  יוסי משה

  זנוח  פהימה יאיר
  נוה איל   עזי טלר
  נוה מיכאל   ירמי דוד

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

  נחשו   חוה שפיר
  נט%  סיניסי$ גד

  נס הרי$  ענת ארגוב
  ה"נתיב הל  אית  קרטגינר

  ור'עג  מו'אברה$ ג
  עי  נקובה  עוודאללהמחמד 

  עי  רפה  ת ברהו$'בהג
  עמינדב  שברגריחזי ק

  צור הדסה  ירמיהו ירמי יוס%
  צור הדסה  שלומי מגנזי

  צפרירי$  חי חדד
  צרעה  דליה יונאית

  רמת רזיאל  פלדברו� 
  יכהשדות מ  אביגדור כה 
  שואבה  אבנר קליגמ 

  שורש  בראלר$ 
  תירוש  בנימי  מלכה
  תעוז  ראוב    סופר
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .26.12.06מתארי�  אישור פרוטוקול מליאת המועצה    .1
  
  .ר"הודעות יו  .2
  
  מותנה באישור שר הפני$ והאוצר +הנחה לעסקי$ חדשי$  +תיקו   –צו מיסי$   .3

  : ר תנת  הנחה כדלקמ "מ 50עסקי$ חדשי$ בתחומי הישוב ששטח$ עולה על 
  .25%שנה שלישית הנחה של . 50%שנתיי$ ראשונות הנחה של  –שנה 

  
  .אור  זלקינד במקו$ החבר גיל זל': מושב בית זיתמינוי חבר ועדת ביקורת   .4
  
  : תיקו  ואישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי מסילת ציו    .5

  . . 510,000 –התקציב. ר"למ.  10 –ההיטל לעסקי$. ר"למ.  10 +ההיטל למגורי$
  
  :י$"תבר  .6

  .  40,000שיפו' בית הע$ בצור הדסה  הגדלה  2088ר "אישור תב  6.1
 310,000: ר לאחר התוספת"ה לתב"ס, הישוב צור הדסה על סמ� התחייבות$ השתתפות

..  
    

  :קרנות הרשות –תקציב פיתוח  +ח "מש 1.2י$ בס� "תבר  6.2
  .ח"אש 150    –תמרור ופסי האטה   
  .ח"אש 150     +תחנות הסעה   
  .ח"אש 300   +מבני ציבור ומגרשי ספורט   
  .ח"אש 600   +תשתיות כבישי$ וניקוז   
      

  :מקרנות הרשות +רי$ תקציב איכות הסביבה  "תב  6.3
  .ח"אש 400  +סיוע לישובי$ בפינוי גז$   
  .ח"אש 300     +חשמל בישובי$   
  .ח"אש 100   +שדרוג ותכנו  כלביה   
  .ח"אש 250   +אחזקת גינו  בגני ילדי$   

  
  .משרד הפני$ –שדרוג תאורת בטחו   –ח נחושה "אש 10ר "תב  6.4

    
  .שיפו' מעונות קשישי$ ומבני רווחה כללי –רווחה ' ח מקרנות רשות מח"אש 300ר "תב  6.5

  
.  51,320: המימו  +מתקני בטיחות ותשתיות.  73,045 –ר סימו  והתקני בטיחות "תב  6.6

  .קרנות הרשות.  21,914, משרד התחבורה
  

  .משרד הפני$ +.  25,000 –ר בסיס הפעלה צובה "תב  6.7
  

.  4,250, המשרד לאיכות הסביבה.  21,250: המימו .  25,500 –י$ ר ניקיו  גני ילד"תב  6.8
  .מועצה

  
  .משרד השיכו  +.  83,000 –למועדו  נוער בעי  רפה  השלמה ר "תב  6.9

  
, ות הסביבההמשרד לאיכ.  40,950: המימו , . 58,500מכולות אשפה  10ר רכישת "תב  6.10

  .ח הישובי$"ע.  17,550
  

  .קרנות הרשות +.  200,000 –קטי$ חברתיי$ ר תכנו  פרויי"תב  6.11
  

, המשרד לאיכות הסביבה.  13,000, ומחזור וצקהתשתיות פסולת מ 3449ר "הגדלת תב  6.12
  .. 101,940ר "ה התב"ס, . 50,000קרנות הרשות 

  
משרד  +.  189,973 +.  200,000בר גיורא שיקו$ כבישי$ במקו$  3569ר "תיקו  תב  6.13

  .הפני$
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  .משרד הפני$ +.  189,973 +.  200,000טל שחר שיקו$ כבישי$ במקו$  3570ר "תיקו  תב  6.14
  
בקשה להעלאת מיסי$ למגורי$  –אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי כפר אוריה   .7

  .ר"למ.  8 +ל, ר"למ.  5.5 +מ  2007לשנת 
  
  .נט% – 2005אישור דוחות כספיי$ לשנת   .8
  
  .אחזקה –שבי$ שואבה שורש ובית מאיר מסלול הליכה בי  המו  .9
  

  .י$ שנוצלו במלוא$"ישור סגירת תברא  .10
  

  
        ....26.12.0626.12.0626.12.0626.12.06אישור פרוטוקול מליאת המועצה  מתארי�  אישור פרוטוקול מליאת המועצה  מתארי�  אישור פרוטוקול מליאת המועצה  מתארי�  אישור פרוטוקול מליאת המועצה  מתארי�          ....1111

                
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

  
        .יוסי בר דוד לא נכח בישיבה

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

באב  העזר ולפי דרישה של היוע' המשפטי בכל המבני$ במרכז האזורי הר טוב   :מאיר ויזל
  .ובמבנה המועצה אסור לעש 

        
תקי  שלטי$ לסגירת נצ "שאנו ומעקש ימשרד התחבורה פנה וב –כביש הר אדר 

 ס אלו "ביבי  , רי$ תנועה בכבישוסהתקינו שלטי$ הא צ"מע. הכביש לתחבורה
אי הסכמה בי   יש. היו$ הורדו השלטי$ ,מה שגר$ לבעיות, למעלה החמישה

  .לערב את שר התחבורה בנושא זה נצטר�. על הכביש צ והמועצה האחריות"מע
  

 אנחנו טועני$, ביש מסוכ  ובעייתיכביש ממעלה החמישה לקרית ענבי$ הינו כה  :מרדכי אלאב
  .צ וכ� צרי� לנהוג"שזה כביש באחריות מע

  
מתשלו$ בקשנו להיות פטורי$ , י תקציב חיצוני"במידה ואנו נבצע את הכבישי$ ע  :מאיר ויזל

  .הישובי$ לא העבירו למעט קרית ענבי$, ומכתבי שיפוי פיצויי$
  

מדובר בישוב מורכב ע$ מגרשי$  ,א שכוללת את ההרחבה"אושרה תמ –נט%   :מאיר ויזל
  .וכנית הביוב והפיתוחוכ  ת, מדובר בתוספת של יחידה לכל מגרש, בגדלי$ שוני$

      
  :סיורי$ ופגישותסיורי$ ופגישותסיורי$ ופגישותסיורי$ ופגישות    

כל הנושאי$  ויועלו, קרקעי ישראלמחוז במינהל מישיבה בביו$ חמישי תתקיי$ 
  .השוני$ שעומדי$ על הפרק

  
 ,ביוב: יתקיי$ סיור של פואד שר התשתיות יועלו נושאי$ לדיו  31.1.07 +ב

  .יות בישובי$ הותיקי$תכולל תש, תשתיות
  

אנו ממתיני$ לתארי�  –  לביקור בנושאי$ של בטחו  וכללי אבי דיכטר הוזמ
  .הסיור

  
  .טל מילר היה נציג במליאה הקודמת ,נציג של המחנות העולי$לציי  שמבקש : דוד דרמולבי'

        
ישנה אפשרות להגשת תקציבי$ לועדת עזבונות לפי ד% : : : : תקציבי$ מקר  עזבונותתקציבי$ מקר  עזבונותתקציבי$ מקר  עזבונותתקציבי$ מקר  עזבונות

כדאי להגיש , כאשר ישנ$ תחומי$ משמעותיי$ לתחו$ הנוער, מצור% שחולק לכ$
  .הקריאה מופנית ג$ לישובי$ .ולנסות ולגייס משאבי$ נוספי$
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        ::::שאילתותשאילתותשאילתותשאילתות                
ובעבר קרו דברי$ כאלה , אי$ בדרו$ירי בגנבי$ בדו ,נושא שעלה בתקשורת  :יוסי בר דוד

אנחנו כמועצה צריכי$ לפעול ולקרוא . מדובר בבעיה קשה לחקלאי$ נובאזור
  ".".".".הבא להורג� השכ$ להורגוהבא להורג� השכ$ להורגוהבא להורג� השכ$ להורגוהבא להורג� השכ$ להורגו"לשינוי החוק ולאפשר הגנה עצמית של החקלאי$ 

  
  .א רק מילולית אלה כספיתמבקש שתהא תרומה ל  :אבי פליישמ 

  
י "יש לפרס$ בש$ המועצה בעיתונות את התמיכה ולגבי התרומה נבח  זאת ע  :מאיר ויזל

  .הלשכה המשפטית
        

        מותנה באישור שר הפני$ והאוצרמותנה באישור שר הפני$ והאוצרמותנה באישור שר הפני$ והאוצרמותנה באישור שר הפני$ והאוצר    + + + + הנחה לעסקי$ חדשי$ הנחה לעסקי$ חדשי$ הנחה לעסקי$ חדשי$ הנחה לעסקי$ חדשי$     + + + + תיקו  תיקו  תיקו  תיקו      ––––צו מיסי$ צו מיסי$ צו מיסי$ צו מיסי$         ....3333
        : : : : ר תנת  הנחה כדלקמ ר תנת  הנחה כדלקמ ר תנת  הנחה כדלקמ ר תנת  הנחה כדלקמ """"ממממ    50505050עסקי$ חדשי$ בתחומי הישוב ששטח$ עולה על עסקי$ חדשי$ בתחומי הישוב ששטח$ עולה על עסקי$ חדשי$ בתחומי הישוב ששטח$ עולה על עסקי$ חדשי$ בתחומי הישוב ששטח$ עולה על 

    מהשנהמהשנהמהשנהמהשנה, , , , 25252525%%%%שנה שלישית הנחה של שנה שלישית הנחה של שנה שלישית הנחה של שנה שלישית הנחה של . . . . 50505050%%%%שנתיי$ ראשונות הנחה של שנתיי$ ראשונות הנחה של שנתיי$ ראשונות הנחה של שנתיי$ ראשונות הנחה של     ––––    שנהשנהשנהשנה
        ....הרביעית תשלו$ מלאהרביעית תשלו$ מלאהרביעית תשלו$ מלאהרביעית תשלו$ מלא

בשני$ הראשונות בהנחה  מות חדשה בישובי$אנחנו כתפיסה רוצי$ לסייע ליז  :מאיר ויזל
ולעודד תחומי$ יחודיי$ , מתו� מטרה לעודד תעסוקה חלופית בישובי$ בארנונה

  ).עסקי$ קטני$... (מנות ועודמיזמי$ חקלאיי$ א, תיירות: כגו 
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....אור  זלקינד במקו$ החבר גיל זל'אור  זלקינד במקו$ החבר גיל זל'אור  זלקינד במקו$ החבר גיל זל'אור  זלקינד במקו$ החבר גיל זל': : : : מינוי חבר ועדת ביקורת מושב בית זיתמינוי חבר ועדת ביקורת מושב בית זיתמינוי חבר ועדת ביקורת מושב בית זיתמינוי חבר ועדת ביקורת מושב בית זית        ....4444

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        : : : : תיקו  ואישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי מסילת ציו תיקו  ואישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי מסילת ציו תיקו  ואישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי מסילת ציו תיקו  ואישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי מסילת ציו         . . . . 5555
        ....חחחח""""אשאשאשאש    510510510510    ––––התקציבהתקציבהתקציבהתקציב. . . . רררר""""למלמלמלמ. . . .     10101010    ––––ההיטל לעסקי$ההיטל לעסקי$ההיטל לעסקי$ההיטל לעסקי$. . . . רררר""""למלמלמלמ. . . .     10101010    + + + + ההיטל למגורי$ההיטל למגורי$ההיטל למגורי$ההיטל למגורי$

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר        ....6666
        . . . .     40,00040,00040,00040,000שיפו' בית הע$ בצור הדסה  הגדלה שיפו' בית הע$ בצור הדסה  הגדלה שיפו' בית הע$ בצור הדסה  הגדלה שיפו' בית הע$ בצור הדסה  הגדלה     2088208820882088ר ר ר ר """"אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב        6.16.16.16.1

: : : : ר לאחר התוספתר לאחר התוספתר לאחר התוספתר לאחר התוספת""""ה לתבה לתבה לתבה לתב""""סססס, , , , השתתפות הישוב צור הדסה על סמ� התחייבות$השתתפות הישוב צור הדסה על סמ� התחייבות$השתתפות הישוב צור הדסה על סמ� התחייבות$השתתפות הישוב צור הדסה על סמ� התחייבות$
310,000310,000310,000310,000    ........        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
                

        ::::קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    ––––תקציב פיתוח תקציב פיתוח תקציב פיתוח תקציב פיתוח     ++++ח ח ח ח """"משמשמשמש    1.21.21.21.2י$ בס� י$ בס� י$ בס� י$ בס� """"תברתברתברתבר        6.26.26.26.2
        ....חחחח""""ששששאאאא    150150150150                ––––תמרור ופסי האטה תמרור ופסי האטה תמרור ופסי האטה תמרור ופסי האטה         
        ....חחחח""""אשאשאשאש    150150150150                    + + + + תחנות הסעה תחנות הסעה תחנות הסעה תחנות הסעה         
        ....חחחח""""אשאשאשאש    300300300300            + + + + מבני ציבור ומגרשי ספורט מבני ציבור ומגרשי ספורט מבני ציבור ומגרשי ספורט מבני ציבור ומגרשי ספורט         
        ....חחחח""""אשאשאשאש    600600600600            + + + + תשתיות כבישי$ וניקוז תשתיות כבישי$ וניקוז תשתיות כבישי$ וניקוז תשתיות כבישי$ וניקוז         

  .ולפי תוכנית עבודה, י$ לפי פירוט"יבוסס על תברשתקציב אג% הפיתוח  הכוונה  :מאיר ויזל
  

ודה שוטפת של י$ לעב"לבניית תקציב פיתוח לפי תבר, ישנו אישור ממשרד הפני$ :מרדכי אלאב
לתחו$ פסי האטה ותמרור , משרד התחבורה משתת% בסכומי$ זעירי$, האג%

        .שיתווס% לתקציב המאושר למליאה
                

  .הא$ יש סדרי עדיפות לאלה שהכינו תוכניות והגישו למועצה לפני שני$  :מקסי$ כה 
  

  .לפנות לאג% לפיתוח לבדיקת הנושא  :מאיר ויזל
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ::::מקרנות הרשותמקרנות הרשותמקרנות הרשותמקרנות הרשות    + + + + ב איכות הסביבה  ב איכות הסביבה  ב איכות הסביבה  ב איכות הסביבה  רי$ תקצירי$ תקצירי$ תקצירי$ תקצי""""תבתבתבתב        6.36.36.36.3

        ....חחחח""""אשאשאשאש    400400400400        + + + + סיוע לישובי$ בפינוי גז$ סיוע לישובי$ בפינוי גז$ סיוע לישובי$ בפינוי גז$ סיוע לישובי$ בפינוי גז$                 
        ....חחחח""""אשאשאשאש    300300300300                    + + + + חשמל בישובי$ חשמל בישובי$ חשמל בישובי$ חשמל בישובי$                 
        ....חחחח""""אשאשאשאש    100100100100            + + + + שדרוג ותכנו  כלביה שדרוג ותכנו  כלביה שדרוג ותכנו  כלביה שדרוג ותכנו  כלביה                 
        ....חחחח""""אשאשאשאש    250250250250            + + + + אחזקת גינו  בגני ילדי$ אחזקת גינו  בגני ילדי$ אחזקת גינו  בגני ילדי$ אחזקת גינו  בגני ילדי$                 

        .ולפי תוכנית עבודה, י$ לפי פירוט"תקציב אג% איכות הסביבה יבוסס על תבר  :מאיר ויזל
                        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : חלטחלטחלטחלטהוהוהוהו
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        ....משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$    ––––שדרוג תאורת בטחו  שדרוג תאורת בטחו  שדרוג תאורת בטחו  שדרוג תאורת בטחו      ––––ח נחושה ח נחושה ח נחושה ח נחושה """"אשאשאשאש    10101010ר ר ר ר """"תבתבתבתב        6.46.46.46.4

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
                

שיפו' מעונות קשישי$ ומבני רווחה שיפו' מעונות קשישי$ ומבני רווחה שיפו' מעונות קשישי$ ומבני רווחה שיפו' מעונות קשישי$ ומבני רווחה     ––––רווחה רווחה רווחה רווחה ' ' ' ' ח מקרנות רשות מחח מקרנות רשות מחח מקרנות רשות מחח מקרנות רשות מח""""אשאשאשאש    300300300300ר ר ר ר """"תבתבתבתב        6.56.56.56.5
        ....כלליכלליכלליכללי

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

: : : : המימו המימו המימו המימו     ++++מתקני בטיחות ותשתיותמתקני בטיחות ותשתיותמתקני בטיחות ותשתיותמתקני בטיחות ותשתיות. . . .     73,04573,04573,04573,045    ––––ר סימו  והתקני בטיחות ר סימו  והתקני בטיחות ר סימו  והתקני בטיחות ר סימו  והתקני בטיחות """"תבתבתבתב        6.66.66.66.6
        ....ח הישובי$ח הישובי$ח הישובי$ח הישובי$""""עעעע. . . .     21,91421,91421,91421,914, , , , משרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורה. . . .     51,32051,32051,32051,320
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$    + + + + . . . .     25,00025,00025,00025,000    ––––ר בסיס הפעלה צובה ר בסיס הפעלה צובה ר בסיס הפעלה צובה ר בסיס הפעלה צובה """"תבתבתבתב        6.76.76.76.7

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

, , , , המשרד לאיכות הסביבההמשרד לאיכות הסביבההמשרד לאיכות הסביבההמשרד לאיכות הסביבה. . . .     21,25021,25021,25021,250: : : : המימו המימו המימו המימו . . . .     25,50025,50025,50025,500    ––––ר ניקיו  גני ילדי$ ר ניקיו  גני ילדי$ ר ניקיו  גני ילדי$ ר ניקיו  גני ילדי$ """"תבתבתבתב        6.86.86.86.8
        ....מועצהמועצהמועצהמועצה. . . .     4,2504,2504,2504,250

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....משרד השיכו משרד השיכו משרד השיכו משרד השיכו     + + + + . . . .     83,00083,00083,00083,000    ––––פה פה פה פה למועדו  נוער בעי  רלמועדו  נוער בעי  רלמועדו  נוער בעי  רלמועדו  נוער בעי  ר    השלמה השלמה השלמה השלמה ר ר ר ר """"תבתבתבתב        6.96.96.96.9
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
המשרד לאיכות המשרד לאיכות המשרד לאיכות המשרד לאיכות . . . .     40,95040,95040,95040,950: : : : המימו המימו המימו המימו , , , , ....    58,50058,50058,50058,500מכולות אשפה מכולות אשפה מכולות אשפה מכולות אשפה     10101010ר רכישת ר רכישת ר רכישת ר רכישת """"תבתבתבתב        6.106.106.106.10

        ....ח הישובי$ח הישובי$ח הישובי$ח הישובי$""""עעעע. . . .     17,55017,55017,55017,550, , , , הסביבההסביבההסביבההסביבה
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    + + + + . . . .     200,000200,000200,000200,000    ––––ר תכנו  פרוייקטי$ חברתיי$ ר תכנו  פרוייקטי$ חברתיי$ ר תכנו  פרוייקטי$ חברתיי$ ר תכנו  פרוייקטי$ חברתיי$ """"תבתבתבתב        6.116.116.116.11

טי$ חברתיי$ שלפני קבלת תקציב יש להכי  מדובר בתקציב לתכנו  פרוייק  ::::מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל
  .תוכנית מפורטת לגיוס משאבי$ לפרוייקטי$

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

המשרד לאיכות המשרד לאיכות המשרד לאיכות המשרד לאיכות . . . .     13,00013,00013,00013,000, , , , ומחזורומחזורומחזורומחזור    מוצקהמוצקהמוצקהמוצקהתשתיות פסולת תשתיות פסולת תשתיות פסולת תשתיות פסולת     3449344934493449ר ר ר ר """"הגדלת תבהגדלת תבהגדלת תבהגדלת תב        6.126.126.126.12
        ........    101,940101,940101,940101,940ר ר ר ר """"ה התבה התבה התבה התב""""סססס, , , , ....    50,00050,00050,00050,000קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות , , , , הסביבההסביבההסביבההסביבה

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

    + + + + . . . .     189,973189,973189,973189,973    + + + + . . . .     200,000200,000200,000200,000שיקו$ כבישי$ במקו$ שיקו$ כבישי$ במקו$ שיקו$ כבישי$ במקו$ שיקו$ כבישי$ במקו$     בר גיוראבר גיוראבר גיוראבר גיורא    3569356935693569ר ר ר ר """"תיקו  תבתיקו  תבתיקו  תבתיקו  תב        6.136.136.136.13
        ....פני$פני$פני$פני$משרד המשרד המשרד המשרד ה

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

משרד משרד משרד משרד     + + + + . . . .     189,973189,973189,973189,973    + + + + . . . .     200,000200,000200,000200,000טל שחר שיקו$ כבישי$ במקו$ טל שחר שיקו$ כבישי$ במקו$ טל שחר שיקו$ כבישי$ במקו$ טל שחר שיקו$ כבישי$ במקו$     3570357035703570ר ר ר ר """"תיקו  תבתיקו  תבתיקו  תבתיקו  תב        6.146.146.146.14
        ....הפני$הפני$הפני$הפני$

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

    בקשה להעלאה חריגהבקשה להעלאה חריגהבקשה להעלאה חריגהבקשה להעלאה חריגה    ––––אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי כפר אוריה אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי כפר אוריה אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי כפר אוריה אישור היטל מיסי$ ותקציב ועד מקומי כפר אוריה         ....7777
        ....רררר""""למלמלמלמ. . . .     8888    + + + + לללל, , , , רררר""""למלמלמלמ. . . .     5.55.55.55.5    + + + + ממממ        0070070070072222מיסי$ למגורי$ לשנת מיסי$ למגורי$ לשנת מיסי$ למגורי$ לשנת מיסי$ למגורי$ לשנת 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....נט%נט%נט%נט%    ––––    2005200520052005אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת         ....8888
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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        ....אחזקהאחזקהאחזקהאחזקה    ––––מסלול הליכה בי  המושבי$ שואבה שורש ובית מאיר מסלול הליכה בי  המושבי$ שואבה שורש ובית מאיר מסלול הליכה בי  המושבי$ שואבה שורש ובית מאיר מסלול הליכה בי  המושבי$ שואבה שורש ובית מאיר         ....9999

קר  קיימת מוכנה לסלול , מסלול הליכה באזור$תסלול של "קקהישובי$ בקשו מ  :מאיר ויזל
  .ההמלצה שלנו שהישובי$ יתחייבו לתחזק, שהמועצה תתחזק תני$ה$ מא� 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        

        ....י$ שנוצלו במלוא$י$ שנוצלו במלוא$י$ שנוצלו במלוא$י$ שנוצלו במלוא$""""אישור סגירת תבראישור סגירת תבראישור סגירת תבראישור סגירת תבר ....10101010
        

 ' מס
' מס
 עודף/גרעון הכנסות  הוצאות תקציב ר"שם תב ר"תב

 0 18,926 18,926 40,000 תמרור וסימון כבישים 2026 1

 0 200,000 200,000 200,000 החלפת גופי תאורה 2047 2

 0 32,261 32,261 35,911 תאורת בטחון בצפרירים 3116 3

 0 100,000 100,000 100,000 השלמה-שיפוץ כבישים-בית נקופה 3197 4

 0 10,237 10,237 10,237 שער חשמלי-ר'עגו 3212 5

 0 100,779 100,779 100,779 גדר בטחון- מבוא ביתר 3221 6

 0 195,537 195,537 193,875 גדר בטחון-מטע 3222 7

 0 173,000 173,000 173,000 גדר אלקטרונית-רוגלית 3235 8

 0 138,005 138,005 138,005 )מ"ק1.5(דרך בטחון-זהרים 3279 9

 0 150,000 150,000 150,000 שיפוצים מבני חינוך 3306 10

 0 70,000 70,000 70,000 שיפוצים מבני תרבות 3307 11

 0 60,000 60,000 60,000 שיפוץ מועדון- שורש 3309 12

 0 19,856 19,856 19,900 רענון תיקי רופא 3350 13

 0 56,935 56,935 56,935 נחושה גידור אלקטרוני 3396 14

 0 142,000 142,000 142,000 גידור אלקטרוני-נחושה 3402 15

 0 78,765 78,765 78,765 פריצת דרך- מבוא ביתר 3405 16

 0 182,194 182,194 182,194 תאורה-ה"נתיב הל 3416 17

 0 163,183 163,183 200,075 בר גיורא תאורה 3418 18

 0 279,915 279,915 281,299 גידור בטחוני-אביעזר 3464 19

 0 76,284 76,284 76,284 גדר חשמלית-אדרת 3471 20

 0 180,000 180,000 180,000 טוב.ס ה"תשתיות הקפיות ביה 3475 21

 0 32,700 32,700 32,700 ן שמירהבית-אדרת 3477 22

 0 2,200,000 2,200,000 2,200,000 רים"כיסוי גרעונות סופיים בתב 3493 23

 0 59,124 59,124 59,124 ח"א מל"החלפת גג מחסן הג 3508 24

 0 13,514 13,514 13,514 פירוק גג אזבסט-אבן העזר 3513 25

 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 הלוואה לכיסוי גרעון מצטבר 3531 26

 0 180,000 180,000 180,000 תיקון מערכת מים- צור הדסה 3539 27

 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 הלוואה לכיסוי גרעון מצטבר 3553 28

 0 12,913,215 12,913,215 12,974,597    כ"סה  

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

  
  
  

        19:1519:1519:1519:15שיבה ננעלה בשעה שיבה ננעלה בשעה שיבה ננעלה בשעה שיבה ננעלה בשעה היהיהיהי
        

________________________________________________________________                                                ________________________________________________________________        
        מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל                                                            שה דדוןשה דדוןשה דדוןשה דדוןממממ

 ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצה                                                מזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצה


