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  293מליאה                        

  

        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    56565656/10/10/10/10/08/08/08/08' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס
        30.12.0830.12.0830.12.0830.12.08        ,,,,טטטט""""תשסתשסתשסתשס    טבת טבת טבת טבת בבבב' ' ' ' גגגגשלישי שלישי שלישי שלישי     שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום 

        ....במרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשישבמרכז יום לקשיש    00:00:00:0088881111:בשעה בשעה בשעה בשעה 
  

          ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  ציו�מסילת , סג� ראש המועצה  מרדכי אלאב
  צובה, עצהסג� ראש המו  ישי שניר

  אביעזר  מרדכי רחמי#
  אב� ספיר  דני גלבוע

  אורה  יגאל אבדר
  בית זית  גבריאל נרדי
  בית נקופה  שמואל שמש
  בר גיורא  משה סויסה 

  גבעת יערי#  יהודה ב� אהרו�
  זכריה  יוסי משה
  טל שחר  בני אלירז

  יד השמונה  יוס$ בר דוד
  כסלו�  שלו# בוקובזה
  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו$

  נוה איל�  עזי טלר
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נוה שלו#  איל� פריש
  נחשו�  חוה שפיר
  נט$  ניסי# גדסי

  צלפו�   ישראל גבאי
  צרעה  דליה יונאית

  שורש  בראלר# 
  תעוז  ראוב�   סופר

  תרו#  מיסק  לוי
    
        

        ::::משתתפי#משתתפי#משתתפי#משתתפי#
  

  מנהלת אג$ חברה וקהילה  שולה ב� אהרו� 
  היוע& המשפטי למועצה  ד פנחס קוב�"עו
  
  

  

          ::::מוזמ�מוזמ�מוזמ�מוזמ�
  קרית ענבי#  ברק ניר

  
  :קהלקהלקהלקהל

  יובל רובי�

  
  

  בקיצורעור� עיתו� 
    
  ::::מה פרוטוקולמה פרוטוקולמה פרוטוקולמה פרוטוקולרשרשרשרש

  מזכירות המועצה  דורית אוחנה
  
  

        
        
        

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
  אדרת  יהודה אלמליח

  אשתאול  מנסור יוס$ 
  בית מאיר  כה� מקסי#

  בקוע  ישראל אלוני
  גבעת ישעיהו  בלנקשטיי�יוס$ 
  גיזו  צברי שלמה

  גפ�  דוד כה�
  הראל  אבי פליישמ�
  זנוח  פהימה יאיר
  ישעי  עמנואל דוד
  לוזית  מיכאל ביטו�
  ליאו� שריגי#  שירלי שטרית

  מוצא  עלית  אברה# לוי
  מחסיה  חיי# בוזגלו

  מטע  דדו� נפתלי
  מעלה חמישה  יובל לוי

  נחושה  דמארי יצחק
  נח#  חרזי הרצל

  נס הרי#  ענת ארגוב
  ה"נתיב הל  קרטגינר אית�

  ור'עג  מו'אברה# ג
  עי� נקובה  עוודאללהמחמד 

  עי� רפה  ת ברהו#'בהג
  עמינדב  שברגריחזי ק

  צור הדסה  יוסי אלעד
  צור הדסה  שלומי מגנזי

  צפרירי#  חי חדד
  קרית ענבי#  משה ביטנר

  רמת רזיאל  פלדברו� 
  רמת רחל  דוד דרומלבי&
  שדות מיכה  אביגדור כה�

  שואבה  גונ�יונינה 
  תירוש  בנימי� מלכה
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  ר"הודעות יו  .1

  .מטה יהודה –בית שמש  –ועדת גבולות והכנסות   1.1
  .עדכו� בניית בתי ספר  1.2
  .שעת חירו#  1.3
  30.1.09 – 15.1.09 –סגורי# בתאריכי# המקומית משרדי הועדה   1.4
  הסעות   1.5
  הרחבת שריגי#  1.6
  .30.12.08סיור ודיו� ועדת מחוזית   1.7
  
  .25.11.08המועצה מתארי�  מליאתאישור פרוטוקול   .2
  
  :תשובות לשאילתות  .3

  .רישו# מקרקעי� –איל� פריש נוה שלו#   
  .פיקוח –אהרו� גבעת יערי#  יהודה ב�  

  
  .החלטה על הטלת היטל ביוב –ביוב גיזו   .4
  
  .פטור מארנונה –יד לשריו�   .5
  
  .אחזקת גני משחקי# בישובי#  .6
  
  .משה שיפמ�, אמיר קציר, מיכאל אוטולנגי –מינוי ועדת שמירה בנט$   .7
  
ס כבעלת "מזכירת בי, 32277675מאיה וייצמ� מספר זהות  -  הוספת בעל זכות חתימה תיכו� הר טוב  .8

ז "ס מ"מורשי החתימה בו ה# ניב בר גיא מנהל בי 3700364' חשבו� ההורי# מס .זכות חתימה נוספת  
   022111538ז "� נציג הורי#מ'ורועי מוצ 059274233  

  
, נח#, מסילת ציו�, בית זית, טל שחר, גבעת יערי#: לישובי# 2007ות כספיי# לשנת "אישור דוח  .9

  .אבהשו  
  

  :י#י#י#י#""""תברתברתברתבר  .10
 300  גדר הבטחו�  . י מש"ע 4/07שאושרו בעבר במליאה מתארי�  נחושהר מרכיבי בטחו� "פירוט תב  10.1

  .ח"אש 920מתו�  –ח "אש 150תאורה , ח"אש 50שער , ח"אש  
  

ח "אש   150, ח קרנות הרשות"אש 150: המימו�, ח"אש 300 –ר מגרש כדורסל ביד השמונה "תב  10.2
  .הישוב  

  
ה "ס, פיס  עדכו� תקציב מפעל /  17,679הקמת מועדו� נוער פיס לכסלו�  יש להפחית  3039ר "תב  10.3

  / 932,321ר "לתב  
  

 100במקו# (משרד הבטחו�  -/  94,172 –השלמת תאורה היקפית במושב אורה   3639ר "תיקו� תב  10.4
  ).ח"אש  

  
/  6,000  פת הקצבה של מפעל הפיס בס� תוס –תשתיות מתקני משחקי# בגני ילדי#  9000ר "תב  10.5

  ./ 506,000ר "ה לתב"התחייבות ס פ "ע  
  

פ אישור משרד "ע/  400,000 -כבישי# באדרת יש להקטי� תקציב משרד הפני# ל 9035ר "תב  10.6
  .ח שאושר במליאת יוני"אש 600הפני# במקו#   

  
י "עיהו כפי שאושר התקציב עמגרש כדורסל בזנוח יש לתק� ש# הישוב לגבעת יש 9047ר "תב   10.7

  .יוניבמליאת משרד הפני# ולא זנוח כפי שאושר   
  

תיקו� מקור  27.12.05ר שאושר בתארי� "הקמת תשתיות פסולת בני� תב 3516ר "תיקו� תב   10.8
  .ח קרנות הרשות"אש 22מימו� השתתפות בעלי#   

  
ח משרד "מש 2.5: המימו�, / 5,000,000) 23.9.08החלטה (ש גנדי "ר נוה איל� מרכז ע"תב  10.9

  .משרד ראש הממשלה 2.5, התיירות  
  

קרנות  30%משרד תחבורה  70%ח "אש 200) שלא דר� אורה(ר כניסה לישוב עמינדב "תב  10.10
        . עמינדב/רשות  
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: ח החלוקה"אש 26.667והגני# , רשות שמורות הטבע: המימו� - /  260,000ר אר& המערות "תב  10.11
  .2010בשנת /   6.667, 2009בשנת /  10,000,  2008 ח בשנת"ש 10,000  
  ./ 30,000לכיש . א.מ, / 30,000ז יואב "השתתפות מוא, / 30,000השתתפות המועצה   
  .והיתרה קר� קיימת לישראל  

  
  .20%הרשות , 80%המשרד להגנת הסביבה /  70,800וכנית אב לאיכות הסביבה ת  10.12

  
: החלוקה  , מועצה/ישוב 20%משרד להגנת הסביבה  80%ח "ש 408,960  -מיחזור בישובי#  ר"תב  10.13

, ח"אש 70שריגי#   , ח"אש 70צור הדסה , ח"אש 40רמת רזיאל , ח"אש 40צרעה , ח"אש 40טל שחר   
  .ח"אש 40ה "הל נתיב  

  
  .ב"מצ –י# לסגירה "אישור תבר  .11

  .ב"מצ – 2008לשנת  IIIח רבעוני "אישור דו  .12
  .2000 –ירות אשרור מודד בח  .13
  .גנדי –נוה איל�   .14
  

 :חידוש אשראי המועצהאישור   .15
   ).המש� אשראי קיי#(  31.12.2009עד לתארי�   ח"מש 4: ס"ד ע"חח –נק הפועלי# ב .א           
   ).המש� אשראי קיי#( 31.12.2009עד לתארי�   ח"מש 7אשראי בס�  –מ "בנק דקסיה ישראל בע .ב           

 
  .הר אדר –יש עוק$ קרית ענבי# כב  .16
  

  עדכוני תקציב  .17
  ./ 22,000תוספת תקציב רישוי עסקי#   17.1
  .חינו�, מענק משרד הפני#, יד חרי$, רווחה  17.2

        
        רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111
למליאה ולראשות המועצה , הוגשו מועמדויות לועד המקומי 18.12.08 -ב –עדכו� בחירות   : גבי נרדי

, באתר המועצה מועדי פתיחות הקלפיאנו מפרסמי# , שובי#רשימות מהי 210 - יש כ
וזמני פתיחת הקלפיות של החיילי# את# מוזמני# להיכנס , רשימות המועמדי#, מיקומ#

במזכירות המועצה מרכזי# את רכישת . יקל בעומס הטלפוני# למטה הבחירותלאתר זה 
  .הפתקי# למועמדי# לועדי# ולמליאה

  
הזמר אריק אנשטיי� בביצוע חבורת ערב יצירה לאומנות של אנו מקיימי#  3.1.09ש "במוצ  :דליה יונאית

 ,במועצהמהצוות שמתחל$ זו תהיה  הזדמנות להיפרד  , צור הדסה –הזמר קולות שלובי# 
  .י רוצה שתביאו אתכ# חברי# נוספי#אנ ,/ 40של כניסה סמלית עלות 

        
        ....מטה יהודהמטה יהודהמטה יהודהמטה יהודה    ––––בית שמש בית שמש בית שמש בית שמש     ––––ועדת גבולות והכנסות ועדת גבולות והכנסות ועדת גבולות והכנסות ועדת גבולות והכנסות         1.11.11.11.1

דונ# מעבר  3000ית שמש קבלו את ההצעה שלי לקבל וב, התכנסה בעברועדת הגבולות   :  ר ויזלמאי
 ,הוזמנו לישיבה נוספת והודעתי שאני לא מגיעו, לאחר מכ� הועדה פוזרה, 10  לכביש 

ה# רוצי# , מתי קליגר ופנחס קוב�וגיא ממ� ד "עוהשתתפו  ,הישיבה התקיימה בלעדיי
# משה עבנושא יש לי פגישה , # לקחת את אזורי התעשייה שלנוה# רוצי, לחדש את הועדה

  .אבוטבול ראש עירית בית שמש
        

אנחנו בקשנו לדחות , בית שמש הגישה בקשות, הבקשה לא היתה מסודרת והישיבה נדחתה  : ד קוב�"עו
  , אסור לקבל החלטות בתקופת בחירות, מאחר ואנחנו בתקופת בחירות    

  
   .10נתנו כבר את כביש , לכיוו� שאנחנו באי# לקראת בית שמשזה לא התפתח    :ירמי דוד

  
  .הקרקעות אינ# כשרות להפשרה, באיזה מוב�  :ד קוב�"עו
  

  .שלא יקחו אדמות אחרות, לא צרי� ללכת לישיבות  : דוד ירמי
  

  .אני לא הלכתי ה# רוצי# את אזורי התעשייה שלנו בהר טוב   :ויזל מאיר
  

        ....עדכו� בניית בתי ספרעדכו� בניית בתי ספרעדכו� בניית בתי ספרעדכו� בניית בתי ספר        1.21.21.21.2
כיתות יצא  6בית ספר צור הדסה , בית ספר עי� רפה עי� נקובהלבנית מכרז חיצוני יצא   : איר ויזלמ

עד סו$ יסתיי# בית ספר הר טוב ב ובנית המעבדות, למשק וכלכלה' באמצעות החבלביצוע 
, טר# התחילה הבניה של משרדי המינהל לבית ספר הר טוב מקווה שעד סו$ השנה, השנה

  .וצאת מכרז לבנית ג� ילדי# בעי� רפהוכמו כ� לקראת ה
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            שעת חירו#שעת חירו#שעת חירו#שעת חירו#        1.31.31.31.3
תירוש גבעת , גפ� , שריגי#, שדות מיכה, עגור, לוזית  -המוכרזי# בקו הירי מעזה  ישובי# 9  : מאיר ויזל

, תנערכהמועצה , התקיימה ישיבה ע# מפקד המחוז הבוקר , צפרירי# ונחושה, ישעיהו
פקודות אנחנו נערכי# בסידור קיבל את הי# ב� דוד חי, הוק# מטה חירו# של צוות המועצה

  . בישובי# המקלטי#
        . . . . אנחנו מקווי# שלא יתווספו ישובי# נוספי#אנחנו מקווי# שלא יתווספו ישובי# נוספי#אנחנו מקווי# שלא יתווספו ישובי# נוספי#אנחנו מקווי# שלא יתווספו ישובי# נוספי#        

        

        ועדת בני� ערי# ועדת בני� ערי# ועדת בני� ערי# ועדת בני� ערי#  1.41.41.41.4
תיקי# טיפול ביהיו סגורי# לרגל המקומית משרדי הועדה  30.1.09ועד  15.1.09בתאריכי# 

  .האג$  וסידור   
        

        הסעותהסעותהסעותהסעות        1.51.51.51.5
/  30,000אורות וגבעת ווישנגטו� תקציב החינו� בס� תי ספר בל הסעות מחו& למיפוי  :מאיר ויזל

  .לחודש ינואר
        

            הרחבת שריגי#הרחבת שריגי#הרחבת שריגי#הרחבת שריגי#        6666....1111
וחגית ישראל בנושא ההרחבה של מהועדה המחוזית היו# התקיימה ישיבה ע# רותי שוור&   :מאיר ויזל

, לדיו� בועדה מחוזיתבזמנו בא הוצד דרו# זה להיתה לצד צפו� ובזמנו ההרחבה , שריגי#
בדרו# אזור התעשייה , 'בשלבי# שלב אאלה יחד  נית� לבנות לא  ,וג# במועצה הארצית

 תהתנגדוהגישו שריגי# תושבי , שרוהצד הדרומי א. כ יכנס לדיו� על הצד הצפוני"אחו
נציגת הועדה המחוזית  .בימי# אלה יאושר סופית החלק הדרומי, וזה מעכב, להרחבה

  .גי#התנתה בהכנת תכנית כללית לכל שרי
וצרי� להתחיל לפחות את היחידות , אני מבקש להפריד את התוכנית אב של האזור  

  .בצפו�המאושרות 
        
            30.12.0830.12.0830.12.0830.12.08סיור ע# ועדה מחוזית סיור ע# ועדה מחוזית סיור ע# ועדה מחוזית סיור ע# ועדה מחוזית פגישה ופגישה ופגישה ופגישה ודיווח דיווח דיווח דיווח         1111....7777
תוכנית אב היה הנושא לסדר היו# , סיור במועצהלדיו� והיו# הועדה המחוזית התארחה   :מאיר ויזל

ביקור  –יצאנו לסיור באזור  , ירה היתה טובהוהאו, י#דובר על רעיונות נוספ, לתיירות
גבעת , פסיפססדנת הוב, הסבירו את הצד האמנותי ואת הצד הירוק, ה  ורטיגו"בנתיב הל
  .וצהריי# בלוזית, יקב עגור, אמנות במתכת אצל כ&–ישעיהו 

         
        ....צהצהצהצהמבקשי# מליאה נוסעת לפני סיו# הקדנציה וביקור ביקבי# באזור המועמבקשי# מליאה נוסעת לפני סיו# הקדנציה וביקור ביקבי# באזור המועמבקשי# מליאה נוסעת לפני סיו# הקדנציה וביקור ביקבי# באזור המועמבקשי# מליאה נוסעת לפני סיו# הקדנציה וביקור ביקבי# באזור המוע    המליאההמליאההמליאההמליאהחברי חברי חברי חברי 

        
        ....25.11.0825.11.0825.11.0825.11.08אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�         ....2222

  .אני מבקש למחוק את ההערה, # מתי יצאתי מהישיבהבפרוטוקול נרש  : איל� פריש
  

  .אני מבקש לתק� נכחתי בישיבה הקודמת   :ישראל גבאי
  
  .ד קוב�"זה יבדק ע# עו, כנס ויוצאלי זה לא הפריע מי נ  : מאיר ויזל
        
        ::::תתתתתשובות לשאילתותשובות לשאילתותשובות לשאילתותשובות לשאילתו        ....3333

        ....רישו# מקרקעי�רישו# מקרקעי�רישו# מקרקעי�רישו# מקרקעי�    ––––איל� פריש נוה שלו# איל� פריש נוה שלו# איל� פריש נוה שלו# איל� פריש נוה שלו#         
   .לו# הועד המקומי למועצהמדוע לא יצא הסכ# בי� נוה שמבקש להשיב לנציג נוה שלו#     :ד קוב�"עו

  
במועצה הלשכה המשפטית רכי הדי� השאלה היתה מדוע יש עיכוב בי� ההסכמי# מול עו  : איל� פריש

  .אני רוצה תשובה בכתב, מעכבת וסוחבת זמ� רב
  

  .בכתבתשובה הגיש   :  ד קוב�"עו
        

        ....פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח    ––––יהודה ב� אהרו� גבעת יערי# יהודה ב� אהרו� גבעת יערי# יהודה ב� אהרו� גבעת יערי# יהודה ב� אהרו� גבעת יערי#         
  .השאלה לא היתה מובנת  : מאיר ויזל
  

א# יש חברה שבודקת פרוייקט מסויי# . אני שאלתי מה התפקיד של החברות החיצוניות: ב� אהרו� יהודה
  .בשטח ולא רק משרדיג# שהפיקוח הוא בהיר צרי� לה

  
  .שא יבדקהנו  : מאיר ויזל
                

        ....החלטה על הטלת היטל ביובהחלטה על הטלת היטל ביובהחלטה על הטלת היטל ביובהחלטה על הטלת היטל ביוב    ––––ביוב גיזו ביוב גיזו ביוב גיזו ביוב גיזו         ....4444
ש בזמ� ההרחבה "את המטלמועצה לא היה כס$ ומי שבנה ומימ� , ש קט�"בגיזו יש מט  : מאיר ויזל

, נת ביובמהמועצה לא ממ, לפיתוח וצרי� להחזיר לה# את הכספי#' היתה החב, הראשונה
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מגרשי# הנוספי#  15 -חדש וכמוב� ההש� ובישוב הי, תושבי גיזו לעאנחנו נטיל היטל ביוב 
  .שיצאו בקרוב

  
  ?באיזה סכו# מדובר   : יוסי משה

  
  ?החיוב הוא לא רטרואקטיבי   : ישראל גבאי

  
  .עוד לא עשינו את החיוב  : מאיר ויזל

  
  .ש בטל שחר"ש הקט� ובעוד שנה תחייב אות# ג# למט"היו# אתה מחייב על החיבור למט  : יגאל אבדר

        
  .כ�   :מאיר ויזל

  
והמועצה  השאלה הא# ה# לא שלמו זאת בפיתוח שלא בעוד שנה וחצי יאמרו שה# שילמו  : יגאל אבדר

  .תגיע לתביעות משפטיות    
  

  .ש"לפיתוח לקחה על עצמה והקימה את המט' שילמו החב ה# לא   :מאיר ויזל
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....פטור מארנונהפטור מארנונהפטור מארנונהפטור מארנונה    ––––יד לשריו� יד לשריו� יד לשריו� יד לשריו�         ....5555
יד לשריו� בקשו , לא מדובר על המסעדה, אתרי הנצחה, טאותרה לאנדבקשו פטור מארנונ  :מאיר ויזל

משרד הפני# הודיע , העובדי# ה# כול# בהתנדבות, שנכתוב לשר הפני# שיפטור מארנונה
י# זה בדיו� אצלנו והגזבר וגיא ממ� יבינת, שצרי� לפנות לממונה על המחוז למלא שאלוני#

יותר מחציו של יד לשריו� , מגורי# לחיילי#, מסעדה, אמפי, יש מוזיאו� , יבדקו את האתר
, אמפי , מה ששי� לנו זה המבנה הגדול היש�, שיי� למטה בנימי� שמעבר לקו הירוק

יש אול# אחד שיש בו כנסי# של גדודי# ה# יוכיחו למועצה , והמסעדה וכל היתר לא שלנו
  .נחייב אות#ובמה ולפי הדיווח נחליט כמה 

  
  ?משלמי#  היו# ה# לא  : בני אלירז
        
  .היתה דרישה שלנו לגבית ארנונה ולכ� הנושא נתבקש, לא  : מאיר ויזל
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        ....אחזקת גני משחקי# בישובי#אחזקת גני משחקי# בישובי#אחזקת גני משחקי# בישובי#אחזקת גני משחקי# בישובי#        ....6666
ולגבי האחזקה השוטפת של גני המשחקי# , אנחנו מתחזקי# את גני המשחקי# בגני הילדי#  : מאיר ויזל

צה ובנתה את המתקני# למרות שהמועצה שיפ, בישובי# תהיה על חשבו� הישובי#
  .התחזוקה היא על חשבו� הישובי#

  
יש ישובי# שלא יכולי# אני מציע שא# יש תקציב בפע# הראשונה שיעבור אישור מכו�  :אהרו� �יהודה ב

  , כ שיהיה בתחזוקת הישובי#"התקני# ואח
        

  ,אני מבקש להחליט שהאחזקה תהיה על חשבו� הישובי#  : יזלו מאיר
  

  . כו� להיו# הישובי# מחזיקי# את כל הגני#נ: ב� אהרו� יהודה
  

  .אנחנו לא צריכי# את המועצה זה לא יעלה לנו יקר  : ששו� סיידו$
  
  .וכ� תהיה הוזלה בעלויות הכוונה היא לקחת חברה שתעבוד בכל הישובי#  : מאיר ויזל
  
יעשה זאת באופ� , ישוב שירצה לבצע בנפרד , קח הצעהיאני מציע שהמועצה אכ� תרכז ות  : יוסי משה
  .פרטי    

  
        .חזוקה היא על חשבו� הישובי#הת  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה        

        
        ....משה שיפמ�משה שיפמ�משה שיפמ�משה שיפמ�, , , , אמיר קציראמיר קציראמיר קציראמיר קציר, , , , מיכאל אוטולנגימיכאל אוטולנגימיכאל אוטולנגימיכאל אוטולנגי    ––––מינוי ועדת שמירה בנט$ מינוי ועדת שמירה בנט$ מינוי ועדת שמירה בנט$ מינוי ועדת שמירה בנט$         ....7777

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
ס ס ס ס """"מזכירת בימזכירת בימזכירת בימזכירת בי, , , , 32277675322776753227767532277675מאיה וייצמ� מספר זהות מאיה וייצמ� מספר זהות מאיה וייצמ� מספר זהות מאיה וייצמ� מספר זהות     - - - -     תיכו� הר טוב הוספת בעל זכות חתימהתיכו� הר טוב הוספת בעל זכות חתימהתיכו� הר טוב הוספת בעל זכות חתימהתיכו� הר טוב הוספת בעל זכות חתימה        ....8888

        מורשי החתימה בו ה# ניב בר גיא מורשי החתימה בו ה# ניב בר גיא מורשי החתימה בו ה# ניב בר גיא מורשי החתימה בו ה# ניב בר גיא     3700364370036437003643700364' ' ' ' חשבו� ההורי# מסחשבו� ההורי# מסחשבו� ההורי# מסחשבו� ההורי# מס    ....זכות חתימה נוספתזכות חתימה נוספתזכות חתימה נוספתזכות חתימה נוספת        ת ת ת ת כבעלכבעלכבעלכבעל        
            022111538022111538022111538022111538ז ז ז ז """"ממממ    � נציג הורי#� נציג הורי#� נציג הורי#� נציג הורי#''''ורועי מוצורועי מוצורועי מוצורועי מוצ    059274233059274233059274233059274233        ז ז ז ז """"ס מס מס מס מ""""מנהל בימנהל בימנהל בימנהל בי        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        



 9 מתו� 6 עמוד                                         30.12.08פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי� 

        
, , , , מסילת ציו�מסילת ציו�מסילת ציו�מסילת ציו�, , , , בית זיתבית זיתבית זיתבית זית, , , , טל שחרטל שחרטל שחרטל שחר, , , , גבעת יערי#גבעת יערי#גבעת יערי#גבעת יערי#: : : : לישובי#לישובי#לישובי#לישובי#    2007200720072007ות כספיי# לשנת ות כספיי# לשנת ות כספיי# לשנת ות כספיי# לשנת """"אישור דוחאישור דוחאישור דוחאישור דוח        ....9999

        ....שואבהשואבהשואבהשואבה, , , , נח#נח#נח#נח#        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::לטלטלטלטהוחהוחהוחהוח        

        
        ::::י#י#י#י#""""תברתברתברתבר        ....10101010

הבטחו�  הבטחו�  הבטחו�  הבטחו�  . . . . י משי משי משי מש""""עעעע    4444/07/07/07/07ר מרכיבי בטחו� נחושה שאושרו בעבר במליאה מתארי� ר מרכיבי בטחו� נחושה שאושרו בעבר במליאה מתארי� ר מרכיבי בטחו� נחושה שאושרו בעבר במליאה מתארי� ר מרכיבי בטחו� נחושה שאושרו בעבר במליאה מתארי� """"פירוט תבפירוט תבפירוט תבפירוט תב        10.110.110.110.1
        ....חחחח""""אשאשאשאש    920920920920מתו� מתו� מתו� מתו�     ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    150150150150תאורה תאורה תאורה תאורה , , , , חחחח""""אשאשאשאש    50505050שער שער שער שער , , , , חחחח""""אשאשאשאש    300300300300גדר גדר גדר גדר         
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
    111150505050, , , , ח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשות""""אשאשאשאש    150150150150: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , חחחח""""אשאשאשאש    300300300300    ––––ר מגרש כדורסל ביד השמונה ר מגרש כדורסל ביד השמונה ר מגרש כדורסל ביד השמונה ר מגרש כדורסל ביד השמונה """"תבתבתבתב        10.210.210.210.2

        ....ח הישובח הישובח הישובח הישוב""""אשאשאשאש        
ולא מתחילי# , אני מבהיר שכעת אנו מאשרי# אבל זה צרי� לעבור אישור משרד הפני#  : מאיר ויזל

בעבודה עד שמקבלי# אישור משרד הפני# והכוונה היא לכל התברי# שאנו מאשרי# 
  .בהשתתפות קרנות הרשות

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

עדכו� תקציב מפעל עדכו� תקציב מפעל עדכו� תקציב מפעל עדכו� תקציב מפעל / / / /     17,67917,67917,67917,679להפחית להפחית להפחית להפחית הקמת מועדו� נוער פיס לכסלו�  יש הקמת מועדו� נוער פיס לכסלו�  יש הקמת מועדו� נוער פיס לכסלו�  יש הקמת מועדו� נוער פיס לכסלו�  יש     3039303930393039ר ר ר ר """"תבתבתבתב        10.310.310.310.3
        ////    932,321932,321932,321932,321ר ר ר ר """"ה לתבה לתבה לתבה לתב""""סססס, , , , פיספיספיספיס        

  .2003אישור משנת 
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
משרד הבטחו� משרד הבטחו� משרד הבטחו� משרד הבטחו�     - - - - / / / /     94,17294,17294,17294,172    ––––השלמת תאורה היקפית במושב אורה השלמת תאורה היקפית במושב אורה השלמת תאורה היקפית במושב אורה השלמת תאורה היקפית במושב אורה         3639363936393639ר ר ר ר """"תיקו� תבתיקו� תבתיקו� תבתיקו� תב        10.410.410.410.4

        ).).).).חחחח""""אשאשאשאש    100100100100במקו# במקו# במקו# במקו# ((((        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
הקצבה של מפעל הפיס בס� הקצבה של מפעל הפיס בס� הקצבה של מפעל הפיס בס� הקצבה של מפעל הפיס בס� תוספת תוספת תוספת תוספת     ––––תשתיות מתקני משחקי# בגני ילדי# תשתיות מתקני משחקי# בגני ילדי# תשתיות מתקני משחקי# בגני ילדי# תשתיות מתקני משחקי# בגני ילדי#     9000900090009000ר ר ר ר """"תבתבתבתב        10.510.510.510.5

        ....////    506,000506,000506,000506,000ר ר ר ר """"ה לתבה לתבה לתבה לתב""""פ  התחייבות ספ  התחייבות ספ  התחייבות ספ  התחייבות ס""""עעעע/ / / /     6,0006,0006,0006,000        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
פ אישור פ אישור פ אישור פ אישור """"עעעע/ / / /     400,000400,000400,000400,000    - - - - כבישי# באדרת יש להקטי� תקציב משרד הפני# לכבישי# באדרת יש להקטי� תקציב משרד הפני# לכבישי# באדרת יש להקטי� תקציב משרד הפני# לכבישי# באדרת יש להקטי� תקציב משרד הפני# ל    9035903590359035ר ר ר ר """"תבתבתבתב        10.610.610.610.6

        ....ח שאושר במליאת יוניח שאושר במליאת יוניח שאושר במליאת יוניח שאושר במליאת יוני""""אשאשאשאש    600600600600משרד הפני# במקו# משרד הפני# במקו# משרד הפני# במקו# משרד הפני# במקו#         
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
ש לתק� ש# הישוב לגבעת ישעיהו כפי שאושר התקציב ש לתק� ש# הישוב לגבעת ישעיהו כפי שאושר התקציב ש לתק� ש# הישוב לגבעת ישעיהו כפי שאושר התקציב ש לתק� ש# הישוב לגבעת ישעיהו כפי שאושר התקציב מגרש כדורסל בזנוח ימגרש כדורסל בזנוח ימגרש כדורסל בזנוח ימגרש כדורסל בזנוח י    9047904790479047ר ר ר ר """"תבתבתבתב            10.710.710.710.7

        ....י משרד הפני# ולא זנוח כפי שאושר במליאת יוניי משרד הפני# ולא זנוח כפי שאושר במליאת יוניי משרד הפני# ולא זנוח כפי שאושר במליאת יוניי משרד הפני# ולא זנוח כפי שאושר במליאת יוני""""עעעע        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
תיקו� מקור תיקו� מקור תיקו� מקור תיקו� מקור     27.12.0527.12.0527.12.0527.12.05ר שאושר בתארי� ר שאושר בתארי� ר שאושר בתארי� ר שאושר בתארי� """"הקמת תשתיות פסולת בני� תבהקמת תשתיות פסולת בני� תבהקמת תשתיות פסולת בני� תבהקמת תשתיות פסולת בני� תב    3516351635163516ר ר ר ר """"תיקו� תבתיקו� תבתיקו� תבתיקו� תב            10.810.810.810.8

        ....ח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשות""""אשאשאשאש    22222222מימו� השתתפות בעלי# מימו� השתתפות בעלי# מימו� השתתפות בעלי# מימו� השתתפות בעלי#         
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
ח משרד ח משרד ח משרד ח משרד """"משמשמשמש    2.52.52.52.5: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , ////    5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000) ) ) ) 23.9.0823.9.0823.9.0823.9.08החלטה החלטה החלטה החלטה ((((ש גנדי ש גנדי ש גנדי ש גנדי """"ר נוה איל� מרכז ער נוה איל� מרכז ער נוה איל� מרכז ער נוה איל� מרכז ע""""תבתבתבתב        10.910.910.910.9

        ....משרד ראש הממשלהמשרד ראש הממשלהמשרד ראש הממשלהמשרד ראש הממשלה    2.52.52.52.5, , , , התיירותהתיירותהתיירותהתיירות        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
    30303030%%%%משרד תחבורה משרד תחבורה משרד תחבורה משרד תחבורה     70707070%%%%ח ח ח ח """"אשאשאשאש    200200200200) ) ) ) שלא דר� אורהשלא דר� אורהשלא דר� אורהשלא דר� אורה((((כניסה לישוב עמינדב כניסה לישוב עמינדב כניסה לישוב עמינדב כניסה לישוב עמינדב תכנו� תכנו� תכנו� תכנו� ר ר ר ר """"תבתבתבתב        10.1010.1010.1010.10

        . . . . עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב////רשותרשותרשותרשותקרנות קרנות קרנות קרנות 
אני רוצה , שנה אורה מתנגדי# שיכנסו דרכ# 80נסעו ש# . בהויכוח בי� אורה לעמינד   :גבי נרדי

  .שאורה ישלמו
  

יש תוכנית , כשנסעו ליער ירושלי# בתו� בית זית תמכנו שיעשה כביש עוק$ ליער ירושלי#  : אבדר יגאל
כי הוא מחו& לגבולות , מאושרת לעמינדב דר� כביש יד קנדי הכביש הוא באחריות המועצה

פנינו למשרד התחבורה וה# , המשפט אמר שזה באחריות המועצהבית  ע של עמינדב"בהת
. התקציב הוא רק לתכנו� .הסכו# וההשתתפות צריכה להיות של קרנות הרשות    אשרו את

  .למה שאורה תשל#, מטר 200כל הכביש הוא 
  
  .לכביש יער ירושלי#, לא בקשנו קרנות רשות   :גבי נרדי
  

  .להביא לדיו� במליאהצרי� לזמ� את שני הועדי# ו  : גלבוע דני
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יש כביש גישה , זה כביש גישה ויש לנו דיו� ע# צובה שיש השתתפות צובה וקרנות רשות  : מאיר ויזל
  , קרנות הרשות #לאדרת שאשרנו ע

  
אבל במקרה של אורה ועמינדב , ר לאדרת אנחנו יודעי# את עמדת הישוב"כשאתה מביא תב  : יוסי משה

צרי� לקבל את דעת# של , וב עמינדב אי� לה נציג במועצהאנחנו לא יודעי# מהי עמדת היש
  .עמינדב

  
  .תקציב משרד התחבורה הוא לעד סו$ החודש, ע והיא אושרה"עמינדב הגישו את התב   :מאיר ויזל
  

  .א# לא יאושר היו# אנו נפעיל את החלטת בית המשפט  : יגאל אבדר
  

   .14 - 30%בעד השתתפות של קרנות רשות   :הצבעההתקיימה 
   .3  – נגד  השתתפות של קרנות רשות       

  
        ....30303030%%%%ר השתתפות  קרנות רשות ר השתתפות  קרנות רשות ר השתתפות  קרנות רשות ר השתתפות  קרנות רשות """"לאשר התבלאשר התבלאשר התבלאשר התב    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
    חחחח""""אשאשאשאש    26.66726.66726.66726.667והגני# והגני# והגני# והגני# , , , , רשות שמורות הטבערשות שמורות הטבערשות שמורות הטבערשות שמורות הטבע: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�    - - - - / / / /     260,000260,000260,000260,000ר אר& המערות ר אר& המערות ר אר& המערות ר אר& המערות """"תבתבתבתב        1.141.141.141.14

        ....2010201020102010בשנת בשנת בשנת בשנת / / / /         6.6676.6676.6676.667, , , , 2009200920092009בשנת בשנת בשנת בשנת / / / /     10,00010,00010,00010,000,  ,  ,  ,  2008200820082008בשנת בשנת בשנת בשנת     ////    10,00010,00010,00010,000: : : : החלוקההחלוקההחלוקההחלוקה        
        ....////    30,00030,00030,00030,000לכיש לכיש לכיש לכיש . . . . אאאא....ממממ, , , , ////    30,00030,00030,00030,000ז יואב ז יואב ז יואב ז יואב """"השתתפות מואהשתתפות מואהשתתפות מואהשתתפות מוא, , , , ////    30,00030,00030,00030,000השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה השתתפות המועצה         
        ....והיתרה קר� קיימת לישראלוהיתרה קר� קיימת לישראלוהיתרה קר� קיימת לישראלוהיתרה קר� קיימת לישראל        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....%%%%20202020הרשות הרשות הרשות הרשות , , , , %%%%80808080המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה / / / /     70,80070,80070,80070,800תוכנית אב לאיכות הסביבה תוכנית אב לאיכות הסביבה תוכנית אב לאיכות הסביבה תוכנית אב לאיכות הסביבה         10.1210.1210.1210.12

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

, , , , ההההמועצמועצמועצמועצ////ישובישובישובישוב    20202020%%%%משרד להגנת הסביבה משרד להגנת הסביבה משרד להגנת הסביבה משרד להגנת הסביבה     80808080%%%%    ////    408,960408,960408,960408,960        - - - - ר מיחזור בישובי# ר מיחזור בישובי# ר מיחזור בישובי# ר מיחזור בישובי# """"תבתבתבתב        10.1310.1310.1310.13
, , , , חחחח""""אשאשאשאש    70707070צור הדסה צור הדסה צור הדסה צור הדסה , , , , חחחח""""אשאשאשאש    40404040רמת רזיאל רמת רזיאל רמת רזיאל רמת רזיאל , , , , חחחח""""אשאשאשאש    40404040צרעה צרעה צרעה צרעה , , , , חחחח""""אשאשאשאש    40404040טל שחר טל שחר טל שחר טל שחר : : : : החלוקההחלוקההחלוקההחלוקה        
        ....חחחח""""אשאשאשאש    40404040ה ה ה ה """"נתיב הלנתיב הלנתיב הלנתיב הל, , , , חחחח""""אשאשאשאש    70707070שריגי# שריגי# שריגי# שריגי#         
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––י# לסגירה י# לסגירה י# לסגירה י# לסגירה """"אישור תבראישור תבראישור תבראישור תבר        ....11111111

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––    2008200820082008לשנת לשנת לשנת לשנת     IIIח רבעוני ח רבעוני ח רבעוני ח רבעוני """"אישור דואישור דואישור דואישור דו        ....12121212
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....2000200020002000    ––––ת ת ת ת אשרור מודד בחירואשרור מודד בחירואשרור מודד בחירואשרור מודד בחירו        ....13131313

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ....גנדיגנדיגנדיגנדי    ––––נוה איל� נוה איל� נוה איל� נוה איל�  ....14141414
 .בישוב היש� בנוה איל� מרכז תיירותי על ש# גנדימשרד ראש הממשלה רוצי# להקי#   :מאיר ויזל

מתנה בקבלת קרקע  נוה איל�. זה ינוהל על ידי עמותה, והדרכותיקיימו סמינרי# במרכז 
מינהל לא נות� קרקע השונציג ממשרד ראש הממשלה  חליפית מינהל מקרקעי ישראל

 סוכ# � בועדה מקומית ביו# חמישי הקרובאני רוצה להביא את הנושא לדיו .חלופית
עני� ל המינהל ירו� ביבי ונסכ# "ע# רענ� דינור ממשרד ראש הממשלה וע# מנכלהיפגש 

זה יבוא לדיו� בועדה המקומית וזה יבוא לאישור . מאחר וכבר אותר מקו#. החלפת הקרקע
  .של המליאה

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
  

 ::::חידוש אשראי המועצהחידוש אשראי המועצהחידוש אשראי המועצהחידוש אשראי המועצהאישור אישור אישור אישור         ....15151515
            ).).).).המש� אשראי קיי#המש� אשראי קיי#המש� אשראי קיי#המש� אשראי קיי#((((            31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009עד לתארי� עד לתארי� עד לתארי� עד לתארי�             חחחח""""משמשמשמש    4444: : : : סססס""""ד עד עד עד ע""""חחחחחחחח    ––––נק הפועלי# נק הפועלי# נק הפועלי# נק הפועלי# בבבב. . . . אאאא                                            
המש� אשראי המש� אשראי המש� אשראי המש� אשראי ((((    31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009עד לתארי� עד לתארי� עד לתארי� עד לתארי�             חחחח""""משמשמשמש    7777אשראי בס� אשראי בס� אשראי בס� אשראי בס�     ––––מ מ מ מ """"בנק דקסיה ישראל בעבנק דקסיה ישראל בעבנק דקסיה ישראל בעבנק דקסיה ישראל בע. . . . בבבב                                            
            ).).).).קיי#קיי#קיי#קיי#        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
  

        ....הר אדרהר אדרהר אדרהר אדר    ––––עוק$ קרית ענבי# עוק$ קרית ענבי# עוק$ קרית ענבי# עוק$ קרית ענבי# כביש כביש כביש כביש         ....16161616
נוסעי# . בית נקופה –לקרית ענבי# הר אדר ומדובר על הכביש שעובר בי� מעלה החמישה   :מאיר ויזל

זה הובא , הרבה רכבי# פרטיי# של הר אדר ובנוס$ לכ� יש את האוטובוסי# לבית הספר
משרד . ענבי#ר  והתנגדות קרית "השתתפות הר אדר בתבהסתייגויות  2והיו במליאה לדיו� 

ח וזה מחלי$ את התכנו� "מש 1.5 - השתתפות המועצה היא של כ 85%התחבורה אישר לנו 
ה# מתנגדי# שיעבור , הכביש חוצה את קרית ענבי#, הגדול שהעלות היתה יקרה יותר

הבעיה היא שלא יכול להיות שלא תהיה כניסה וחניה , ע# הר אדר לא יהיו עיכובי#, דרכ#
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סוכ# היה דיו� משות$ ע# משרד התחבורה ו, קרית ענבי# בקשו פתרו� ,מוסדרת לבית הספר
  משרד  .ובית העלמי� ולהגיע לאזור המלו� קטע שעוק$ מצד ימי� את קרית ענבי#לתכנ� 

  
אני הצעתי לפחות  .התחבורה מוכני# להתחיל את הכביש מיד לחצות את קרית ענבי#  

אני רוצה להכניס את , עיקו$ל� נוס$ מימולהתחיל לפחות עד המלו� ואנחנו נמצא עד אז 
  . אני מבקש לא לעכב את ביצוע שיפו& הכביש, 2009התוכנית כבר לתקציב 

        
אנחנו מתנגדי# אנחנו סובלי# מהכביש הזה שני# וברור לנו לגמרי שא# הכביש ישופ& כל   : ברק ניר

ה ומשרד התוואי שרוצי# לשפ& הוא לא תוואי סטטורי וא# המועצ, הרכבי# יעברו דרכנו
פצו את שלא מקובל עלינו שיכנסו וי, התחבורה יבצעו את התוואי הססטורי אנחנו נשמח

תשיגו , דתבואו לבקר בשעות הבוקר זה קטסטרופה ואי� שו# סיבה להעמיס לנו עו, הכביש
  .אנחנו לא סומכי# על המערכתתקציבי# תעשו את התוכניות 

  
ואני התנגדתי , מזמ� היה צרי� לסגור את הכביש, הקיבו&לא מבי� אי� מסכימי# שיסעו דר�   : גבי נרדי
  .בעבר    

  
צרי� לקבל את החוזה שאנו חותמי# וצרי� את   5.1.09 לתארי�  עדמשרד התחבורה    :ויזל רמאי

יש אלטרנטיבה שהכביש יהיה חד סטרי  -במידה ולא , החלטת המליאה והסכ# ע# הר אדר
, פר ומלמטה אפשר יהיה להגיע עד המלו�כלומר מלמעלה אפשר יהיה להגיע עד בית ס

וזה אומר מעלה החמישה ונט$ יוכלו , ולא יהיה נית� לעבור #ויהיה מצב שמש# יהיה מחסו
ל שורש וקרית "להגיע לבית הספר וחזרה בית נקופה יסעו דר� אבו גוש ויגיעו מלמטה כנ

בירידה , א עושהצ ל"מסעדת הקראוו� היה צרי� לשנות את הכביש ואת זה מעליד .  ענבי#
  .תהיה בעיה של משפטי# ויכריחו את קרית ענבי#חושש שאני  .דר� אבו גוש הכביש עמוס

  
בפועל מדברי# על בעית הכביש שני#  .ואלו עובדות.ע איזור מגורי#"הכביש הזה הוא בתב  : ברק ניר
  . רבות    

  
  ,צ עצר את התוכנית"עשינו מלחמה על הכביש העוק$ ומע  : מאיר ויזל

  
  

  . אנחנו סובלי# כל בוקר תבואו לראות  : ק נירבר
  

אני רוצה להודיע במשרד התחבורה שאני לא חות# יש לנו כבישי# רבי# שצריכי# לשפ&   : מאיר ויזל
  .בסיוע התקציב שהוקצב לכביש זה

  
אני חושב שאפשר להגיע להבנה וזה תלוי בנו , הדברי# ה# לא פשוטי#, אני בעל ניסיו�  : יגאל אבדר

ומשרד התחבורה מסכי# לתכנ� , קרית ענבי# מסכימה לשיפו& החלקי, חבורהתד הובמשר
למה משרד התחבורה לא מתקצב תכנו�  עוק$ הקט� מתחנת הדלק לבית המלו�את הכביש ה

  .את הביצוע 2009כביש עוק$ ולהקציב לשנת 
  

ולהביא למשרד , ורהוא רוצה לראות תכנו� מסודר שיהיה אומד� בר, משרד התחבורה מוכ�  :  מאיר ויזל
  . מיד 2009ומשרד התחבורה יאשרו לנו תבר לשנת , ר"התחבורה בקשה לתב

  
   .אני מציע לאשר למרות בקשת קרית ענבי#, התחבורה לא מוכ� לבצע בשני חלקי#משרד     

  
  .ה# לא רוצי# שיכנסו אליה# לישוב, הכביש מיועד לקרית ענבי#  : שמששמואל 

  
  .אדר יעמוד שעה יופעל לח& מהר אדר על משרד התחבורהא# הפקק של הר   : רמי בראל

  
  .למועצה יש סמכות לסגור את הכביש  .אנחנו נפסיד את הכס$  : מאיר ויזל

  
   .כדאי שתחשבו על זה, ורה התחייבותא# אתה מקבל ממשרד התחב  : יגאל אבדר

  
  : הצבעההצבעההצבעההצבעההתקיימה התקיימה התקיימה התקיימה     
   .או סגירת הכבישכ טיפול בביצוע "ר לתכנו� ואח"הא# מאשרי# ומביאי# תב    
  .נגד  0 .בעד  8    
  .לסגור את הכביש יובא לדיו� נוס$ במליאה הבאהלתכנ� כביש  עוק$ ובינתיי# : טטטטהוחלהוחלהוחלהוחל                

        
        עדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציב        ....17171717
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        ....////    22,00022,00022,00022,000תוספת תקציב רישוי עסקי# תוספת תקציב רישוי עסקי# תוספת תקציב רישוי עסקי# תוספת תקציב רישוי עסקי#         17.117.117.117.1

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        

        ....חינו�חינו�חינו�חינו�, , , , מענק משרד הפני#מענק משרד הפני#מענק משרד הפני#מענק משרד הפני#, , , , יד חרי$יד חרי$יד חרי$יד חרי$, , , , רווחהרווחהרווחהרווחה        17.217.217.217.2
        

     רווחהרווחהרווחהרווחה תקציבתקציבתקציבתקציב עדכו�עדכו�עדכו�עדכו�

 חדשחדשחדשחדש תקציבתקציבתקציבתקציב עדכו�עדכו�עדכו�עדכו� תקציבתקציבתקציבתקציב  הסעי$הסעי$הסעי$הסעי$ ש#ש#ש#ש#        סעי$סעי$סעי$סעי$ 'מסמסמסמס

 35- 35- 0  לידידותלידידותלידידותלידידות קר�קר�קר�קר�-קשישי#קשישי#קשישי#קשישי# חימו#חימו#חימו#חימו# 13444/490

 35- 35- 0  הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות ככככ"סהסהסהסה 

 35 35 0  קשישי#קשישי#קשישי#קשישי# חימו#חימו#חימו#חימו# 18445/821

 35 35 0  הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות ככככ"סהסהסהסה 

        

        יד חרי$יד חרי$יד חרי$יד חרי$    ----עדכו� תקציבעדכו� תקציבעדכו� תקציבעדכו� תקציב

 תקציב חדשתקציב חדשתקציב חדשתקציב חדש עדכו�עדכו�עדכו�עדכו� תקציבתקציבתקציבתקציב        ש# הסעי$ש# הסעי$ש# הסעי$ש# הסעי$        סעי$סעי$סעי$סעי$' ' ' ' מסמסמסמס

 70- 10- 60- להקות אתניותלהקות אתניותלהקות אתניותלהקות אתניות----    המדעהמדעהמדעהמדע....ממממ 1326400990

 70- 10- 60- כ הכנסותכ הכנסותכ הכנסותכ הכנסות""""סהסהסהסה 

 20 10 10 תלבושות וציודתלבושות וציודתלבושות וציודתלבושות וציוד----להקות אתניותלהקות אתניותלהקות אתניותלהקות אתניות 1826000930

 20 10 10        כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 

 

      

        עדכו� תקציב חינו�עדכו� תקציב חינו�עדכו� תקציב חינו�עדכו� תקציב חינו�

 תקציב חדשתקציב חדשתקציב חדשתקציב חדש עדכו�עדכו�עדכו�עדכו�        תקציבתקציבתקציבתקציב  ש# הסעי$ש# הסעי$ש# הסעי$ש# הסעי$ סעי$סעי$סעי$סעי$' ' ' ' מסמסמסמס

 0 160- 160         12121212/08/08/08/08----9999אופק אופק אופק אופק  1813240/750

 146 146   12121212/08/08/08/08----9999אופק אופק אופק אופק  1813250/110

 14 14   החינו�החינו�החינו�החינו�....השחר העסקה דר� מהשחר העסקה דר� מהשחר העסקה דר� מהשחר העסקה דר� מ 1813252/810

 0    ככככ""""סהסהסהסה 

 160 0 160  כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 
        

     הפני#הפני#הפני#הפני#.ממממ מענקמענקמענקמענק תקציבתקציבתקציבתקציב עדכו�עדכו�עדכו�עדכו�

 חדשחדשחדשחדש תקציבתקציבתקציבתקציב עדכו�עדכו�עדכו�עדכו�        תקציבתקציבתקציבתקציב  הסעי$הסעי$הסעי$הסעי$ ש#ש#ש#ש# סעי$סעי$סעי$סעי$ 'מסמסמסמס

 34,017- 728- 33,289-  לאיזו�לאיזו�לאיזו�לאיזו� כלליכלליכלליכללי מענקמענקמענקמענק 1191000/911

 34,017- 728- 33,289-  הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות ככככ"סהסהסהסה 

 2,478 678 1,800  קבלניותקבלניותקבלניותקבלניות עבודותעבודותעבודותעבודות משפטיותמשפטיותמשפטיותמשפטיות 'הוצהוצהוצהוצ 1617000/750

 90 50 40  שונותשונותשונותשונות 'הוצהוצהוצהוצ בחירותבחירותבחירותבחירות 1619000/780

 2,568 728 1,840  הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות ככככ"סהסהסהסה 

        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        

                
            20:1520:1520:1520:15    הישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעה

        
        
        
        

____________________________________________________________                                        ________________________________________________________________        
        מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל                                                ישי שנירישי שנירישי שנירישי שניר
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