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  228מליאה                      

  

        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    26262626/10/10/10/10/06/06/06/06' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס
        9.4.20069.4.20069.4.20069.4.2006, , , , וווו""""א בניסן תשסא בניסן תשסא בניסן תשסא בניסן תשס""""יייי    שהתקיימה ביום ראשון שהתקיימה ביום ראשון שהתקיימה ביום ראשון שהתקיימה ביום ראשון 

        ....במרכז האזורי הר טובבמרכז האזורי הר טובבמרכז האזורי הר טובבמרכז האזורי הר טוב, , , , במרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשיש    00:00:00:0088881111:בשעה בשעה בשעה בשעה 
  
  

          ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  ו מסילת ציסג  ראש המועצה   מרדכי אלאב
  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
  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  משה סויסה 

  גבעת יערי$  יהודה ב  אהרו 
  הראל  אבי פליישמ 
  זנוח  פהימה יאיר

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

  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ליאו  שריגי$  כה  אוסנת

  מוצא  עלית  אברה$ לוי
  מטע  דדו  פתלינ

  מעלה חמישה  עמוס נבט
  נוה איל   עזי טלר
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נח$  חרזי הרצל
  נחשו   חוה שפיר

  עי  רפה  ת ברהו$'בהג
  צור הדסה  ליאור כוריאל

  צלפו    ישראל גבאי
  קרית ענבי$  משה ביטנר

  רמת רחל  דוד דרומלבי'
  שדות מיכה  אביגדור כה 

  שורש  בראלר$ 
    

    :רש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקולרש$ הפרוטוקול
  מזכיר המועצה  משה דדו 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  אדרת  יהודה אלמליח
  אורה  יגאל אבדר

  גבעת ישעיהו  בלנקשטיי יוס% 
  גיזו  שלמה צברי

  גפ    דוד כה
  זכריה  יוסי משה

  כסלו   שלו$ בוקובזה
  ר"מבוא בית  ששו   סיידו%
  מחסיה  חיי$ בוזגלו
  נוה שלו$  איל  פריש

  נחושה  דמארי יצחק
  נט%  ניסי$ גדסי
  נס הרי$  ענת ארגוב

  ה"נתיב הל  אשר גולדשטיי 
  ור'עג  מו'אברה$ ג

  עי  נקובה  עוודאללהמחמד 
  עמינדב  שברגריחזי ק

  צור הדסה  רמי יוס%ירמיהו י
  צפרירי$  חי חדד

  צרעה  דליה יונאית
  רמת רזיאל  פלדברו� 

  שואבה  אבנר קליגמ 
  תירוש  בנימי  מלכה
  תעוז  ראוב    סופר

  תרו$  מיסק  לוי
    

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

מנהלת אג% חברה   שולה ב  אהרו 
  וקהילה

    
          ::::קהלקהלקהלקהל

  ורעור� עיתו  בקיצ  יובל רובי 
  עור� עיתו  תמורה  בני דוד

  מזכיר צור הדסה  יוני אלמוג
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .26.2.2006המועצה מתארי�  אישור פרוטוקול  מליאת  .1
  
  .ר"הודעות יו  .2

  .ביש הר אדרכ  2.1
  מאס% כסלו  ( חיבור הר אדר    2.2

  
  .אישור מינוי ממונה ופקיד גביה לקנסות  . 3

    
אשי , לפי דרישת מבקר משרד הפני$ 11 (ל 13 (חברי$ בועדה לבני  ערי$ מ' הקטנת מס  .4

  .צור הדסה –ליאור כוריאל , ה"נתיב הל –גולדשטיי  
  
  .הרכב הנהלת איגוד ערי$ לכיבוי אש  .5
  
  מרדכי , מאיר ויזל: שיקו$ כבישי$/ועדה לקביעת סדרי עדיפויות בהשקעות  .6

    .לז אושרי, מקסי$ כה , משה ליאו , אלאב  
  
        ::::רי$רי$רי$רי$""""תבתבתבתב  .7

  .השתתפות בעלי$ 30%, מקרנות רשות 70% –ח "אש 630 –ר כבישי$ צובה "תב  7.1
  

  ).ח"אש 350מתו� (ח קרנות רשות "אש 30 –בית כנסת רוגלית  ( 3308ר "תב  7.2
  

  .קרנות רשות/ ח"אש 700  –ר פיתוח בית נקופה "תב  7.3
  .קרנות רשות/ח"אש 500   ( ר פיתוח בית נקופה "תב  
      

  .קרנות רשות/ח"אש 580 –ס שריגי$ "ר פיתוח אזורי ביה"תב  7.4
    

  .משרד הדתות –ח "אש 370 –ר בית כנסת בשריגי$ "תב  7.5
  

 490 –תיקו  בית הע$ בצור הדסה  3478ר "תב(2  1,000,000 –ר תיקו  בית הע$ בצור הדסה "תב  7.6
רד הפני$ אושר במליאה ח מש"אש 270 –הדסה צור ר "תב .ח משרד השיכו  אושר במליאה"אש

  . השתתפות הישוב2  240,000היתרה ). 1/2001 ( ב
  

  .פני$/משרד הבטחו  ( 2  13,900 –ר רענו  רכישת תיקי רופא "תב  7.7
  

  .משרד השיכו 2  180,000 –י$ בצור הדסה ר תיקו  מערכת המ"תב  7.8
  

  משרד החינו�/קר  עזבונות (2  40,000 –ר לימוד קהילתי בנושא השואה "תב  7.9
  

המועצה להסדר ההימורי$ 2  16,800: המימו , 2 28,000 –ר מאווררי$ אול$ קיבו' צרעה "תב  7.10
  .מועצה/השתתפות בעלי2$  11,200, בספורט

  
השתתפות המועצה להסדר ההימורי$ , 2 172,000  –ס הר טוב "משולב בי ר מגרש ספורט"תב  7.11

  .השתתפות בעלי2$  68,680, 2 103,320 –בספורט 
  

  :בתקצוב החינו�" מחשב לכל ילד"העברות מסעי% לסעי% לצור� פרויקט   7.12
        הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות

        סעי%סעי%סעי%סעי%' ' ' ' מסמסמסמס
        מעודכ מעודכ מעודכ מעודכ         הקטנההקטנההקטנההקטנה        הגדלההגדלההגדלההגדלה        תקציב קיי$תקציב קיי$תקציב קיי$תקציב קיי$        ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%

  3,500  18,500    22,000  רכישת ציוד  18122/990
  19,400  10,600    30,000  ציוד בסיסי  18132/990
  (  4,000    4,000  ציוד שוט%  18132/740
  13,600  16,400    30,000  ציוד מדע  18122/740
  65,500    65,500  0  מחשב לכל ילד  18132/815

        102,000102,000102,000102,000        49,50049,50049,50049,500        65,50065,50065,50065,500        86,00086,00086,00086,000        ככככ""""סהסהסהסה
        הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות

        סעי%סעי%סעי%סעי%' ' ' ' מסמסמסמס
        מעודכ מעודכ מעודכ מעודכ         הקטנההקטנההקטנההקטנה        הההההגדלהגדלהגדלהגדל        תקציב קיי$תקציב קיי$תקציב קיי$תקציב קיי$        ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%

13132/421  
  

  מחשב לכל ילד
השתתפות  (

  הורי$

0  16,000  
  

0  16,000  

        86,000        ככככ""""סהסהסהסה
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  .2 627,000ר "ה לתב"ס2  217,000 (שיפו' מועדו  בעי  נקובה הגדלה ב 3408' ר מס"הגדלת תב  7.13
  

ח "אש 150) תרומה(ח הישוב "אש 250: המימו , ח"אש 400 –ר שיפו' ספריה במושב בית זית "תב  7.14
  .קרנות הרשות

  
  .מושב אביעזר 2004אישור מאז  ועד מקומי לשנת   .8
  
  .מושב טל שחר  2004אישור מאז  ועד מקומי לשנת   .9
  

  .הוצאה/הכנסה. 2 1,300,000 –טיפול שפעת העופות   .10
  

ר "תב(אישור פתיחת חשבו  בנק נפרד לעבודות פיתוח בבתי עלמי  ומכירת חלקות קבר בחיי$  .11
3529.(  

  
 1814000750ח מכרטיס העשרה שמספרו "אש 200העברת  –ס הר טוב חטיבה "עדכו  תקציב בי  .12

  .1814000815לכרטיס השתתפות המועצה שמספרו 
  

  : 2006אישור היטלי מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת   .13
  

        מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$        היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב        הישובהישובהישובהישוב
  ר"למ2  6  ר"למ2  6  2 257,300  אביעזר

    ר"למ2  8  2  519,188  אב  ספיר
  .ר"למ2  7.4  ר"למ2  7.4  2  239,000  אדרת

  ר"למ2  10  .ר"למ2  6  2  337,000  בית מאיר
  11.34ר "מ 100עד   2  898,000  גבעת יערי$

ר "מ 100מעל 2 
  ר "למ2  3.39

  .ר"למ2  10

  ר"למ2  27  ר"למ2   6.10  2  203,811  הראל
  .ר"למ2  10  ר"למ2  10  2  453,500  זכריה 

ר לפי "ר יתר המ"למ2  27.50ר ראשוני$ לפי "מ 50  2  633,847  טל שחר
3.50 2.  

  ר"למ2  9  ר"למ2  8  2  444,000  נוה איל  
  ר"למ2  13  ר "למ2      13  2  276,000  נח$

  ר "למ2  25 –מלאכה   ר"למ2  9.8  2  570,000  נחשו  
  .ר"למ2  8.26  ר "למ2  8.26  2  163,000  נחושה
    ר "למ2  10.60  2  351,700  צלפו 

    ר"למ2  10  2  550,000  שואבה
     ר "למ2  8  2  450,000  שורש

  .ר"למ2  10  ר"למ2  10  2  800,000  שריגי$
  
  

        הרמת כוסית לקראת חג הפסחהרמת כוסית לקראת חג הפסחהרמת כוסית לקראת חג הפסחהרמת כוסית לקראת חג הפסח
  

  .לקראת חג הפסח נאחל לשלו$ ובטחו  לכל משפחת מטה יהודה ומדינת ישראל  : מאיר ויזל
  

        ....26.2.200626.2.200626.2.200626.2.2006המועצה מתארי� המועצה מתארי� המועצה מתארי� המועצה מתארי�     מליאת מליאת מליאת מליאת אישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול          ....1111
        

        .לאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....2222

        ....כביש הר אדרכביש הר אדרכביש הר אדרכביש הר אדר        2.12.12.12.1
צ שינו החלטה ובקשו "מע, צ בעבר"י מע"אושר הכביש בעבר והתוכנית הוגשה ע  :מאיר ויזל

ס "מאחר ואנחנו זקוקי$ לכביש לישובי$ ולביה. שאנחנו נגיש כולל אחריות לכתב שיפוי
לקרית כמנו ע$ הר אדר שנפעל ביחד לקידו$ הכביש לאחר הוצאת המכתבי$ יס,  אלו

יהא הסכ$ לאחריות משותפת  (שיפוי לעל ויתור  –ובית נקופה , מעלה החמישה, ענבי$
  .בי  הר אדר ומטה יהודה
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        מאס% כסלו מאס% כסלו מאס% כסלו מאס% כסלו     ( ( ( ( חיבור הר אדר  חיבור הר אדר  חיבור הר אדר  חיבור הר אדר          2.22.22.22.2
לחבר ישובי$  לא מאפשרסביבה איכות ה. משולכ   מאס% כסלו  זקוק לשטיפה וטיפול  :מאיר ויזל

חלוקת י מינהלת הביוב לפרוייקט זה ב"עח "מש 1.2ר "אושר לנו תב .והרחבות לקו הזה
 .אג% הפיתוח יוציא מכרז לפרוייקט. נתנו הסכמה למעט הר אדרכל הרשויות שמימו  

  .לאחרונה בשיחה ע$ ראש המועצה המקומית הר אדר הוא אישר השתתפות
        

        ....מונה ופקיד גביה לקנסותמונה ופקיד גביה לקנסותמונה ופקיד גביה לקנסותמונה ופקיד גביה לקנסותאישור מינוי מאישור מינוי מאישור מינוי מאישור מינוי מ        . . . . 3333
  :יש צור� באישור מיוחד לתחו$ הקנסות ולש$ כ� אנו צריכי$ לאשר  :מאיר ויזל

  .מתי קליגר – "ממונה גביה לקנסות"    
    .יעל שלו$ – "פקיד גביה לקנסות"    

        
        ::::להל  הנוסח לפרסו$להל  הנוסח לפרסו$להל  הנוסח לפרסו$להל  הנוסח לפרסו$

        
        מינוי  ממוני$ על הגביה ופקידי גביהמינוי  ממוני$ על הגביה ופקידי גביהמינוי  ממוני$ על הגביה ופקידי גביהמינוי  ממוני$ על הגביה ופקידי גביה

אני ממנה את נושאי המשרה ) גביה(יסי$ לפקודת המ) 1( 2בתוק% סמכותי לפי סעי% 
  :במועצה האזורית מטה יהודה הנקובי$ להל  לתפקידי$ הנזכרי$ לציד$

  .ממונה על הגביה –גזבר המועצה מר מתי קליגר  .1

 .אחראית מדור גביה –יעל שלו$ ' פקיד גביה גב .2
טלו של קנסות שהו, 1977ז "לחוק העונשי  התשל 70לפי סעי% , כל זאת לעניי  גביית$

בשל עבירות לפי חוקי עזר של מועצה אזורית מטה יהודה שה  עבירות כאמור בסעי% 
וקנסות שפסק בית משפט  1982 –ב "התשמ, )נוסח משולב(לחוק סדר הדי  הפלילי  228

  . לענייני$ מקומיי$ לטובת המועצה האמורה
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

משרד משרד משרד משרד לפי דרישת מבקר לפי דרישת מבקר לפי דרישת מבקר לפי דרישת מבקר     11111111    ( ( ( ( לללל    11113333    ( ( ( ( ממממ    מקומית לתכנו  ובניהמקומית לתכנו  ובניהמקומית לתכנו  ובניהמקומית לתכנו  ובניהחברי$ בועדה חברי$ בועדה חברי$ בועדה חברי$ בועדה ' ' ' ' הקטנת מסהקטנת מסהקטנת מסהקטנת מס        ....4444
        ....צור הדסהצור הדסהצור הדסהצור הדסה    ––––ליאור כוריאל ליאור כוריאל ליאור כוריאל ליאור כוריאל , , , , הההה""""נתיב הלנתיב הלנתיב הלנתיב הל    ––––אשי גולדשטיי  אשי גולדשטיי  אשי גולדשטיי  אשי גולדשטיי  , , , , הפני$הפני$הפני$הפני$

כהמש� (חברי$  11 (ל, חברי הועדה' הפני$ דורש לצמצ$ את מסמשרד ח מבקר "דו  :מאיר ויזל
ה לא "אנחנו מציעי$ שאשי גולדשטיי  מנתיב הל. בהוראת ביצוע). 1999לדרישתו בשנת 

לא  וכ  ליאור כוריאל מצור הדסה , עדה מאחר והוא התפטר מהמליאהבו יכה  כחבר
  ).מכה  כחבר מליאה ברוטציה ע$ שלומי מגנזי(יכה  כחבר בועדה 

  
  בועדת  11.3.06 (והא$ זה לא נעשה על בסיס ישיבה ב, הא$ זה על סמ� שמועה: ליאור כוריאל

ת% בישיבת הועדה בדיו  אני מבקש להשת .מזרח –בנושא תוכנית צור הדסה , בני  ערי$
  .הקרוב על הרחבת צור הדסה

        
 –לפי בקשת� ליאור אתה יכול להשתת% בועדה , בשינוי בועדה אי  שו$ צעד פוליטי  :מאיר ויזל

  . כמשקי% ולא כחבר
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        ....הרכב הנהלת איגוד ערי$ לכיבוי אשהרכב הנהלת איגוד ערי$ לכיבוי אשהרכב הנהלת איגוד ערי$ לכיבוי אשהרכב הנהלת איגוד ערי$ לכיבוי אש        ....5555
  .איגוד ישונההאיגוד מציע שהרכב ההנהלה ב שמעו  רומח נציב  :מאיר ויזל

  .6 –בית שמש     
  .3 –מטה יהודה     
  .2 –מבשרת ציו      

  
מנגד מיסי$ . כלומר בית שמש ה$ רוב מוחלט 11 ה"ס .לכל רשות 1וכל שאר הרשויות 

  .אנו משלמי$ לפי תושבי$ ושטח במטה יהודה
                        

 שווה לבית שמש ומטה יהודה והשאר לפי חלוקה' אני מציע שהמועצה תבקש שיהא מס
  .ר האיגוד"מקובלת במידה ולא נתנגד לרוטציה ליו

  
  .הצעתו של ראש המועצה נכונה וצרי� להוביל אותה בהחלטיות  :נפתלי דדו 

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    
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        מרדכי מרדכי מרדכי מרדכי , , , , מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל: : : : שיקו$ כבישי$שיקו$ כבישי$שיקו$ כבישי$שיקו$ כבישי$////ועדה לקביעת סדרי עדיפויות בהשקעותועדה לקביעת סדרי עדיפויות בהשקעותועדה לקביעת סדרי עדיפויות בהשקעותועדה לקביעת סדרי עדיפויות בהשקעות        ....6666
        ....לז אושרילז אושרילז אושרילז אושרי, , , , מקסי$ כה מקסי$ כה מקסי$ כה מקסי$ כה , , , , משה ליאו משה ליאו משה ליאו משה ליאו , , , , אלאבאלאבאלאבאלאב        

אנחנו , שיקו$ בתחו$ הכבישי$ ומגרשי הכדורסלנו בעיה בסדרי עדיפויות בפיתוח ויש ל  :מאיר ויזל
, מקסי$, ליאו , מוטי, ה'מאירק: מוצעי$, צוות שיקבע סדרי עדיפות בסיור בשטחנמנה 

  .לז אושרי
        

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
  

        ::::רי$רי$רי$רי$""""תבתבתבתב        ....7777
  הקריטריוני$  $מאיפה הכס% ומה2 מיליו   2 (בכ, רי$ בקרנות רשות"מדובר בתב :דוד דרמולבי'

  ?נקבעו לחלוקה ש
  

מה שמונע את , אנחנו נמצאי$ היו$ בגרעו  בקרנות הרשות, ר"בכל תבזאת אסביר   :מאיר ויזל
  .$ במשרד הפני$ בכל מקרה בשלב זהאישור

    
אנחנו בעתיד הקרוב , ו ללא אישור משרד הפני$רי$ וה$ ירשמ"נאשר היו$ את התב

.) ועודשריגי$  ,ארזה, נוה איל (ת הגרעו  קבל היטלי השבחה שיכסו אאמורי$  ל
קרנות שהמקורות , שתכלול את צרכי הישובי$לישובי$ רי$ כללית "שימת תברובמקביל 

  .ואז נחליט על סדרי עדיפות בביצוע. סמשרדי ממשלה ומפעל הפי, הרשות
  

  .מחוזהממונה על ה –רי$ יהיה רק לאחר אישור של משרד הפני$ "מבקש שמימוש התב  :מתי קליגר
  

        ....השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$    %%%%30303030, , , , מקרנות רשותמקרנות רשותמקרנות רשותמקרנות רשות    %%%%70707070    ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    630630630630    ––––ר כבישי$ צובה ר כבישי$ צובה ר כבישי$ צובה ר כבישי$ צובה """"תבתבתבתב        7.17.17.17.1
ר צובה לאחר אומד  של "חברי$ שלמליאה הבאה יובא תב' מציע לאור בקשה של מס  :מאיר ויזל

השתתפות  30% (מאשרי$ שצובה יכולי$ להתחיל עבודה במסגרת ה, אג% הפיתוח
  .ר של הישוב"בתב

        
לאחר אישור של אג% הפיתוח , רשות 70%, קיבו' 30%העקרו   ,י הישוב"האומד  הוכ  ע
        ....לעלות הכללית

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ).).).).חחחח""""אשאשאשאש    350350350350מתו� מתו� מתו� מתו� ((((ח קרנות רשות ח קרנות רשות ח קרנות רשות ח קרנות רשות """"אשאשאשאש    30303030    ––––בית כנסת רוגלית בית כנסת רוגלית בית כנסת רוגלית בית כנסת רוגלית     ( ( ( (     3308330833083308ר ר ר ר """"תבתבתבתב        7.27.27.27.2
  .ר בית כנסת"מציע לסייע לה$ דר� תב, הישוב השקיע בבית כנסת סכו$ גדול  :מאיר ויזל

  
שכבר אושרו ולא בוצעו ה$ יכנסו בסדר  רי$"תבההא$  רי$"תביסוי הגרעונות בלאחר כ  :רמי בראל

  .עדיפות ראשו 
  

  .ר  בהתא$ למצבו"ר ותב"אני מציע שכאשר נגיע למצב כזה נביא לדיו  כל תב  :מאיר ויזל
  

  .בלי עמדת אג% הפיתוח אתה מביא את הנושא ללא קריטריוני$, למשל צובה: ישראל אלוני
  .תקי זה לא מינהל     

  
  .רי$ לאחר סיור הועדה שנבחרה"תב/נביא את כל הנושאי$  :מאיר ויזל

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות/ / / / חחחח""""אשאשאשאש    700700700700        ––––ר פיתוח בית נקופה ר פיתוח בית נקופה ר פיתוח בית נקופה ר פיתוח בית נקופה """"תבתבתבתב        7.37.37.37.3

        ....קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות////חחחח""""אשאשאשאש    500500500500            ( ( ( ( ר פיתוח בית נקופה ר פיתוח בית נקופה ר פיתוח בית נקופה ר פיתוח בית נקופה """"תבתבתבתב        
דר� י משרד הפני$ "התקציב הועבר ע, רי$ בנושא הפיתוח בבית נקופה"מדובר בתב  :מאיר ויזל

  .2007, 2006בחלוקה לשנתיי$ " מענק שר"
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות////חחחח""""אשאשאשאש    580580580580    ––––ס שריגי$ ס שריגי$ ס שריגי$ ס שריגי$ """"ר פיתוח אזורי ביהר פיתוח אזורי ביהר פיתוח אזורי ביהר פיתוח אזורי ביה""""תבתבתבתב        7.47.47.47.4
ננסה , ח"אש 580 (אומד  כ –במרכז האזורי בשריגי$ שכולל פיתוח כבישי$ ותאורה   :מאיר ויזל

ח איזור התעשיה י יז$ בשט"ד ע"יח 90, בשריגי$ר דר� ההרחבה "לכלול את עלות התב
  .לשעבר

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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        ....משרד הדתותמשרד הדתותמשרד הדתותמשרד הדתות    ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    370370370370    ––––ר בית כנסת בשריגי$ ר בית כנסת בשריגי$ ר בית כנסת בשריגי$ ר בית כנסת בשריגי$ """"תבתבתבתב        7.57.57.57.5

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
תיקו  בית הע$ בצור תיקו  בית הע$ בצור תיקו  בית הע$ בצור תיקו  בית הע$ בצור     3478347834783478ר ר ר ר """"תבתבתבתב((((2 2 2 2     1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    ––––ר תיקו  בית הע$ בצור הדסה ר תיקו  בית הע$ בצור הדסה ר תיקו  בית הע$ בצור הדסה ר תיקו  בית הע$ בצור הדסה """"תבתבתבתב        7.67.67.67.6

    אושראושראושראושרששששח משרד הפני$ ח משרד הפני$ ח משרד הפני$ ח משרד הפני$ """"אשאשאשאש    270270270270    ––––הדסה הדסה הדסה הדסה צור צור צור צור ר ר ר ר """"ח משרד השיכו  תבח משרד השיכו  תבח משרד השיכו  תבח משרד השיכו  תב""""אשאשאשאש    490490490490    ––––הדסה הדסה הדסה הדסה 
        . . . . השתתפות הישובהשתתפות הישובהשתתפות הישובהשתתפות הישוב2 2 2 2     240,000240,000240,000240,000היתרה היתרה היתרה היתרה ). ). ). ). 2001/2001/2001/20011111/    ( ( ( ( בבבב((((    במליאהבמליאהבמליאהבמליאה

ישוב השתתפות ה הסכו$, של משרד השיכו ר "שרד הפני$ יובא לאישור רק התבלמ
  .ח"אש 180כאשר בשלב ראשו  ישנה התחייבות של , יקבע ע$ התפתחות הפרוייקט

         
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....פני$פני$פני$פני$////    משרד הבטחומשרד הבטחומשרד הבטחומשרד הבטחו    ( ( ( ( 2 2 2 2     13,90013,90013,90013,900    ––––ר רענו  רכישת תיקי רופא ר רענו  רכישת תיקי רופא ר רענו  רכישת תיקי רופא ר רענו  רכישת תיקי רופא """"תבתבתבתב        7.77.77.77.7

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....משרד השיכו משרד השיכו משרד השיכו משרד השיכו 2 2 2 2     180,000180,000180,000180,000    ––––ר תיקו  מערכת המי$ בצור הדסה ר תיקו  מערכת המי$ בצור הדסה ר תיקו  מערכת המי$ בצור הדסה ר תיקו  מערכת המי$ בצור הדסה """"תבתבתבתב        7.87.87.87.8

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�////קר  עזבונותקר  עזבונותקר  עזבונותקר  עזבונות    ( ( ( ( 2 2 2 2     40,00040,00040,00040,000    ––––ר לימוד קהילתי בנושא השואה ר לימוד קהילתי בנושא השואה ר לימוד קהילתי בנושא השואה ר לימוד קהילתי בנושא השואה """"תבתבתבתב        7.97.97.97.9

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
המועצה המועצה המועצה המועצה     2222    16,80016,80016,80016,800: : : : המימו המימו המימו המימו , , , , 2222    28,00028,00028,00028,000    ––––קיבו' צרעה קיבו' צרעה קיבו' צרעה קיבו' צרעה הספורט בהספורט בהספורט בהספורט בר מאווררי$ אול$ ר מאווררי$ אול$ ר מאווררי$ אול$ ר מאווררי$ אול$ """"תבתבתבתב        7.107.107.107.10

        ....מועצהמועצהמועצהמועצה////השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי2$ 2 2 2     11,20011,20011,20011,200, , , , להסדר ההימורי$ בספורטלהסדר ההימורי$ בספורטלהסדר ההימורי$ בספורטלהסדר ההימורי$ בספורט
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

השתתפות המועצה להסדר השתתפות המועצה להסדר השתתפות המועצה להסדר השתתפות המועצה להסדר , , , , 2222    172,000172,000172,000172,000        ––––ס הר טוב ס הר טוב ס הר טוב ס הר טוב """"ר מגרש ספורט משולב ביר מגרש ספורט משולב ביר מגרש ספורט משולב ביר מגרש ספורט משולב בי""""תבתבתבתב        7.117.117.117.11
        ....השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי2$ 2 2 2     68,68068,68068,68068,680, , , , 2222    103,320103,320103,320103,320    ––––ההימורי$ בספורט ההימורי$ בספורט ההימורי$ בספורט ההימורי$ בספורט 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ::::בתקצוב החינו�בתקצוב החינו�בתקצוב החינו�בתקצוב החינו�" " " " מחשב לכל ילדמחשב לכל ילדמחשב לכל ילדמחשב לכל ילד""""העברות מסעי% לסעי% לצור� פרויקט העברות מסעי% לסעי% לצור� פרויקט העברות מסעי% לסעי% לצור� פרויקט העברות מסעי% לסעי% לצור� פרויקט         7.127.127.127.12

  .מסביר   :מתי קליגר
                

        הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות
        סעי%סעי%סעי%סעי%' ' ' ' מסמסמסמס

תקציב תקציב תקציב תקציב         ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%
        קיי$קיי$קיי$קיי$

        מעודכ מעודכ מעודכ מעודכ         הקטנההקטנההקטנההקטנה        הגדלההגדלההגדלההגדלה

        3,5003,5003,5003,500        18,50018,50018,50018,500                22,00022,00022,00022,000        רכישת ציודרכישת ציודרכישת ציודרכישת ציוד        18122181221812218122/990/990/990/990
        19,40019,40019,40019,400        10,60010,60010,60010,600                30,00030,00030,00030,000        ציוד בסיסיציוד בסיסיציוד בסיסיציוד בסיסי        18132181321813218132/990/990/990/990
        ( ( ( (         4,0004,0004,0004,000                4,0004,0004,0004,000        ציוד שוט%ציוד שוט%ציוד שוט%ציוד שוט%        18132181321813218132/740/740/740/740
        13,60013,60013,60013,600        16,40016,40016,40016,400                30,00030,00030,00030,000        ציוד מדעציוד מדעציוד מדעציוד מדע        18122181221812218122/740/740/740/740
        65,50065,50065,50065,500                65,50065,50065,50065,500        0000        מחשב לכל ילדמחשב לכל ילדמחשב לכל ילדמחשב לכל ילד        18132181321813218132/815/815/815/815

        102,000102,000102,000102,000        49,50049,50049,50049,500        65,50065,50065,50065,500        86,00086,00086,00086,000        ככככ""""סהסהסהסה
        הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות

        סעי%סעי%סעי%סעי%' ' ' ' מסמסמסמס
תקציב תקציב תקציב תקציב         ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%ש$ הסעי%

        קיי$קיי$קיי$קיי$
        מעודכ מעודכ מעודכ מעודכ         הקטנההקטנההקטנההקטנה        הגדלההגדלההגדלההגדלה

13132131321313213132/421/421/421/421        
        

        מחשב לכל ילדמחשב לכל ילדמחשב לכל ילדמחשב לכל ילד
השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות     ( ( ( ( 

        הורי$הורי$הורי$הורי$

0000        16,00016,00016,00016,000        
        

0000        16,00016,00016,00016,000        

                                86,00086,00086,00086,000        ככככ""""סהסהסהסה

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
משרד משרד משרד משרד י י י י """"עעעע2 2 2 2     217,000217,000217,000217,000    ( ( ( ( שיפו' מועדו  בעי  נקובה הגדלה בשיפו' מועדו  בעי  נקובה הגדלה בשיפו' מועדו  בעי  נקובה הגדלה בשיפו' מועדו  בעי  נקובה הגדלה ב    3408340834083408' ' ' ' ר מסר מסר מסר מס""""הגדלת תבהגדלת תבהגדלת תבהגדלת תב        7.137.137.137.13

        ....2222    627,000627,000627,000627,000    רררר""""תבתבתבתבההההה ה ה ה """"ססססהשיכו  השיכו  השיכו  השיכו  
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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) ) ) ) תרומהתרומהתרומהתרומה((((ח הישוב ח הישוב ח הישוב ח הישוב """"אשאשאשאש    250250250250: : : : המימו המימו המימו המימו , , , , חחחח""""אשאשאשאש    400400400400    ––––ר שיפו' ספריה במושב בית זית ר שיפו' ספריה במושב בית זית ר שיפו' ספריה במושב בית זית ר שיפו' ספריה במושב בית זית """"תבתבתבתב        7.147.147.147.14
        ....ח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשות""""אשאשאשאש    150150150150

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....אביעזראביעזראביעזראביעזר    מושבמושבמושבמושב    2004200420042004אישור מאז  ועד מקומי לשנת אישור מאז  ועד מקומי לשנת אישור מאז  ועד מקומי לשנת אישור מאז  ועד מקומי לשנת         ....8888
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....מושב טל שחרמושב טל שחרמושב טל שחרמושב טל שחר        2004200420042004אישור מאז  ועד מקומי לשנת אישור מאז  ועד מקומי לשנת אישור מאז  ועד מקומי לשנת אישור מאז  ועד מקומי לשנת         ....9999
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        י משרד החקלאותי משרד החקלאותי משרד החקלאותי משרד החקלאות""""הוצאה עהוצאה עהוצאה עהוצאה ע////הכנסההכנסההכנסההכנסה. . . . 2222    1,300,0001,300,0001,300,0001,300,000    ––––טיפול שפעת העופות טיפול שפעת העופות טיפול שפעת העופות טיפול שפעת העופות         ....00001111
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

בחיי$ בחיי$ בחיי$ בחיי$ אישור פתיחת חשבו  בנק נפרד לעבודות פיתוח בבתי עלמי  ומכירת חלקות קבר אישור פתיחת חשבו  בנק נפרד לעבודות פיתוח בבתי עלמי  ומכירת חלקות קבר אישור פתיחת חשבו  בנק נפרד לעבודות פיתוח בבתי עלמי  ומכירת חלקות קבר אישור פתיחת חשבו  בנק נפרד לעבודות פיתוח בבתי עלמי  ומכירת חלקות קבר         ....11111111
        ).).).).9999352352352352ר ר ר ר """"תבתבתבתב((((

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
ח מכרטיס העשרה שמספרו ח מכרטיס העשרה שמספרו ח מכרטיס העשרה שמספרו ח מכרטיס העשרה שמספרו """"אשאשאשאש    200200200200העברת העברת העברת העברת     ––––ס הר טוב חטיבה ס הר טוב חטיבה ס הר טוב חטיבה ס הר טוב חטיבה """"עדכו  תקציב ביעדכו  תקציב ביעדכו  תקציב ביעדכו  תקציב בי        ....11112222

        ....1814000815181400081518140008151814000815לכרטיס השתתפות המועצה שמספרו לכרטיס השתתפות המועצה שמספרו לכרטיס השתתפות המועצה שמספרו לכרטיס השתתפות המועצה שמספרו     1814000750181400075018140007501814000750
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        
        

        : : : : 2006200620062006אישור היטלי מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטלי מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטלי מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטלי מיסי$ ותקציב ועד מקומי לשנת         ....11113333
        

        מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$מלאכה ועסקי$        היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$היטל למגורי$        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב        הישובהישובהישובהישוב
        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     6666        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     6666        2222    257,300257,300257,300257,300        אביעזראביעזראביעזראביעזר

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
                רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     8888        2 2 2 2     519,188519,188519,188519,188        אב  ספיראב  ספיראב  ספיראב  ספיר

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

  
        ....רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     7.47.47.47.4        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     7.47.47.47.4        2 2 2 2     239,000239,000239,000239,000        אדרתאדרתאדרתאדרת

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     10101010        ....רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     6666        2 2 2 2     337,000337,000337,000337,000        בית מאירבית מאירבית מאירבית מאיר

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
מעל מעל מעל מעל 2 2 2 2         11.3411.3411.3411.34ר ר ר ר """"ממממ    100100100100עד עד עד עד         2 2 2 2     898,000898,000898,000898,000        גבעת יערי$גבעת יערי$גבעת יערי$גבעת יערי$

        ר ר ר ר """"למלמלמלמ2 2 2 2     3.393.393.393.39ר ר ר ר """"ממממ    100100100100
        ....רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     10101010

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     27272727        רררר""""למלמלמלמ2  2  2  2      6.106.106.106.10        2 2 2 2     203,811203,811203,811203,811        הראלהראלהראלהראל

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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        ....רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     10101010        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     10101010        2 2 2 2     453,500453,500453,500453,500        זכריה זכריה זכריה זכריה 

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
ר לפי ר לפי ר לפי ר לפי """"ר יתר המר יתר המר יתר המר יתר המ""""למלמלמלמ2 2 2 2     27.5027.5027.5027.50ר ראשוני$ לפי ר ראשוני$ לפי ר ראשוני$ לפי ר ראשוני$ לפי """"ממממ    50505050        2 2 2 2     633,847633,847633,847633,847        טל שחרטל שחרטל שחרטל שחר

3.503.503.503.50    2222....        
  

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     9999        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     8888        2 2 2 2     000000000000,,,,444444444444        נוה איל  נוה איל  נוה איל  נוה איל  

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     13131313        ר ר ר ר """"למלמלמלמ2     2     2     2         13131313        2 2 2 2     276,000276,000276,000276,000        נח$נח$נח$נח$

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
        ר ר ר ר """"למלמלמלמ2 2 2 2     25252525    ––––מלאכה מלאכה מלאכה מלאכה         רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     9.89.89.89.8        2 2 2 2     570,000570,000570,000570,000        נחשו  נחשו  נחשו  נחשו  

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
        ....רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     8.268.268.268.26        ר ר ר ר """"למלמלמלמ2 2 2 2     8.268.268.268.26        2222    163,000163,000163,000163,000        נחושהנחושהנחושהנחושה

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
                ר ר ר ר """"למלמלמלמ2 2 2 2     10.6010.6010.6010.60        2 2 2 2     351,700351,700351,700351,700        צלפו צלפו צלפו צלפו 

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : לטלטלטלטהוחהוחהוחהוח

 
                רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     10101010        2 2 2 2     550,000550,000550,000550,000        שואבהשואבהשואבהשואבה

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
                ר ר ר ר """"למלמלמלמ2 2 2 2     8888        2 2 2 2     450,000450,000450,000450,000        שורששורששורששורש

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
        ....רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     10101010        רררר""""למלמלמלמ2 2 2 2     10101010        2 2 2 2     800,000800,000800,000800,000        שריגי$שריגי$שריגי$שריגי$

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
  
  
  

        ....בערבבערבבערבבערב    20:2020:2020:2020:20    הישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעה
        
        

____________________________________________________                                                ____________________________________________________________        
        מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל                                                        משה דדון משה דדון משה דדון משה דדון 

        ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצה                                                מועצהמועצהמועצהמועצהמזכיר המזכיר המזכיר המזכיר ה


