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          ::::נכחונכחונכחונכחו
 �  ראש המועצה  משה דדו
  סג� ראש המועצה  נימי יפה
�  אדרת  יעיש דדו
  בית מאיר  י כה� מקס

  בית נקופה  ד זהר שדה"עו
  בר גיורא  דוד בוזגלו

�  גבעת יערי   יהודה ב� אהרו
  גבעת ישעיהו  ברק כ#

�  הראל  אבי פליישמ
�  זנוח  שלומי סעדו

  טל שחר  מיקי פרנקובי#
  יד השמונה  יוס$ בר דוד

  כסלו�  שלו  בוקובזה
  כפר אוריה  כפרי גל
  מסילת ציו�  רו� דוד
   איל�נוה  עזי טלר

  נח   שמאי ולני
  נחשו�  חוה שפיר
�  עמינדב  משה מזו

  צובה  שמואל שני
  צרעה  דליה יונאית
  רמת רזיאל  אלעמי אמיר
  רמת רחל  דוד דרומלבי#

  שורש  בראל ר 
  ליאו� שריגי   )בובי(יהושע משה 

    
    :משתתפי 
  גזבר המועצה  מתי קליגר

�  מזכיר המועצה  רענ� אהרונסו
  פקח בני� ערי מ  ניס� גילבוע
�    ד"עו, שרית נעמ
�היוע# המשפטי   ד"עו, פנחס קוב

  למועצה
    

    :מוזמני 
  אדרת  מיכל מסטאיי
  שריגי   חגית טישלר

סיגלית ב� בליסטי 
�  כה

  גבעת ישעיהו

ר הועדה "יו  יאיר קמייסקי
לקיימות ואיכות 
  הסביבה במועצה

    
    :קהל

�  עור� עיתו� בקיצור  יובל רובי
    

    : פרוטוקולרשמה
מנהלת לשכת ראש   דורית אוחנה

  המועצה
  

  

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
  זכריה  יוסי משה

�  אביעזר  גוטריימ� אלחנ
�  אב� ספיר  ראוב� שמעו
  אורה  יגאל אבדר

  אשתאול  אריה עובדיה
  יתבית ז  גבריאל נרדי
  בקוע  ישראל אלוני

�  גיזו  מוטי ח
�  גפ�  דוד כה

  ישעי  אלו� ורדי
�  לוזית  מיכאל ביטו
  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו$
  מוצא  עלית  ראוב� צמח
  מחסיה  חיי  בוזגלו
  מטע  דדו� נפתלי
  מעלה חמישה  יובל לוי

  נוה מיכאל   הרשיש אברה 
  נוה שלו   איאס שביטה
  נחושה  קורש רחמי 

  נט$  גדסיניסי  
  נס הרי   גדליה נוריאל

  ור'עג  מו'אברה  ג
  עי� נקובה  עוודאללה מחמד

  עי� רפה  ת ברהו 'בהג
  צור הדסה  גבאי רמי
�  צור הדסה  קאופמ� ד

  צלפו�   ישראל גבאי
  צפרירי   חי חדד
  קרית ענבי   זיוה גל

�  שדות מיכה  אביגדור כה
  שואבה  אליה ענת
  תירוש  גבאי דוד

  תעוז  אברה נחמיה יוס$ 
  תרו   עזריאל צדוק
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  פרוייקט אשר    לכל 2011 * ו2010מ בשני  "אישור פתיחת חשבו� בנק בבנק דקסיה ישראל בע  .7

חשבו� בנק נפרד בבנק דקסיה  יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח , ימומ� על ידי מפעל הפיס
  .ראליש

  
פעל מ  מחשוב מוסדות חינו� תקציב 3859ר "אישור פתיחת חשבו� עזר יעודי בבנק דקסיה לתב  .8

  ). 500,0001(הפיס 
  
  אישור דוחות כספיי   .9
  .כללי  למת� הנחה רטרואקטיבית בארנונה  .10
  .חוקי עזר לתשתיות  .11

  עדכוני תקציב  .12
  :2010אישור היטל מיסי  ותקציב ועד מקומי לשנת   .13

  

14.  �  פצלי השמ�: נושא מרכזי לדיו
        

        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו ....1111
�  .תנחומי  לחבר המליאה יהודה ב� אהרו� ובני משפחתו במות אביו  :משה דדו
  .ר מועדו� יקבי יהודה ממושב נס הרי "תנחומי  לחברנו יוסי יתח יו    

  
            6.7.106.7.106.7.106.7.10    **** יעל שאלתיאלי   יעל שאלתיאלי   יעל שאלתיאלי   יעל שאלתיאלי  ––––ל ל ל ל """"ית קקית קקית קקית קק""""דיווח ביקור מנכלדיווח ביקור מנכלדיווח ביקור מנכלדיווח ביקור מנכל        1.11.11.11.1        

�אנו מייצרי  שיתופי , ל"י  רבי  מהשטחי  של מטה יהודה ה  באחריות קקאחוז   : משה דדו
חוות מרעה ניידות במרחב המועצה / חוות בודדי : הנושאי  שהועלו בדיו�, פעולה

, 38' תכנית לתחנת דלק לצד כביש מס, מוקדי תיירות, שבילי אופניי  ביטוח ואחזקה
, ע"אשכול עדול  קידו  תב,  באטוט–אירוח בדואי , חוות היער�, תוכנית אב לתיירות

טיפול עודפי , אתר קמפינג במועצה, נחל יתלה, פצלי שמ�,  הר יעלה*יזמות תיירותית 
מרכז מבקרי  ,קו המי  החמישי לירושלי , רכבת ישראל, 38כביש : עפר במטה יהודה

 ליעל היו אמירות ברורות וענייניות.  תיאו  עמדות ופעילות משותפת–גבעת ישעיהו 
  .שמעודדות בעיקר

  
        ....4.7.104.7.104.7.104.7.10ל מינהל מקרקעי ישראל מתארי� ל מינהל מקרקעי ישראל מתארי� ל מינהל מקרקעי ישראל מתארי� ל מינהל מקרקעי ישראל מתארי� """"דיווח פגישה ע  סמנכדיווח פגישה ע  סמנכדיווח פגישה ע  סמנכדיווח פגישה ע  סמנכ        1.21.21.21.2        

� 1400מקבת כ ,  יחידות דיור1000 *התקיימה ישיבה בנושא הבניה בהר סנסא� כ  : משה דדו
חדש מול , בדרישה שלי בדקנו את המשמעויות הצגתי דרישות ברורות, יחידות דיור

� 30בקשתי עוד , מדרכות וכל הקשור, כבישי  *תשתיות עלבנוס$ , לדירה 1 9000, יש
וכמוב� שסקרנו את נושא ההרחבות , התחייבות לבניית מבני ציבורלת "ח במקב"מש

        .בישובי 
        

        ....דיווח פעילות קי#דיווח פעילות קי#דיווח פעילות קי#דיווח פעילות קי#        1.31.31.31.3        

�קיימנו במהל� החודש האחרו� , בקנה מידה גדול, הקי# הזה מיוחד במינו  :משה דדו
,  ילדי 2500סופרלנד ,  ילדי 800קיפצובה ,  אוטובוסי 50פעולות ששינעו 

  היה חיבור בי� . יש ער� מוס$ לעני�,  ילדי 900הצגה ,  ילדי 1500שפיי  
קבלנו תגובות , לקליטת הילדי  באטרקציות, ר כוחות בשטחוזרועות המועצה לתגב  

  .חיוביות מאד
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אירועי ילדי  רבי  משתתפי  ב, בשנה וחצי האחרונות השקענו בתנועות הנוער  

  . מתנדבי  לשנת שירותבני נוער 80 .המועצה וההשקעה מניבה פרי
  

ולאחר מכ� בני הנוער ,  בני נוער לקורסי הדרכה של תנועות הנוער400כ הוצאנו   
. אירועי הקי# עולי  במשאבי  כספיי  רבי . חוזרי  ומדריכי  את הילדי  בישובי 

, יימות פעילויות לגיל תיכו�על הפרק חודש אוגוסט לקראת סיו  הקייטנות מתק
 בספטמבר .ואנו נערכי  כבר לשנה הבאה. האג$ כולו על כל מחלקותיו נותני  כת$

ככל שמשקיעי  , היד עוד נטויה,  ימי השתלמות לעובדי הנוער והקהילה3יתקיימו 
        .נעשה ונצליח, חדורי מוטבציהאנו מקבלי  אות  חזרה אצלנו , יותר בנוער

        
        ....ת שנת לימודי ת שנת לימודי ת שנת לימודי ת שנת לימודי היערכות פתיחהיערכות פתיחהיערכות פתיחהיערכות פתיח        1.41.41.41.4        

�בדק , קליטת מורי , מער� פדגוגי, הנושאי  על סדר היו  החינוכי בניית בתי ספר  : משה דדו
, במקביל ישנה הכנה לתוכנית אב לחינו� , מדובר על היקפי  לא מבוטלי , בית

במליאה הבאה נציג , מראש הודעתי לאגפי  שהמאמ# הגדול שלנו הוא נושא החינו�
   . החינו�את כל הנתוני  על

  
השנה , ח והשאר לגני הילדי " מש3 *החלוקה היא ב, בדק בית כבר החל בבתי הספר  

נעשו סיורי  בישובי  נערכו , כל החומר הוכ� במש� חודשי ,  גני 35 *נטפל בכ
ג� , ג� עי� רפה, יחד ע  זה בוני  את בית ספר עי� רפה, העבודה בעיצומה, אומדני 

מסביב כל היבילי  , יוצבו כבר לקראת שבוע הבא, ילדי שריגי  ומבני  יבילי  לגני
יחד ע  משה ליאו� בעזרת אג$ , מרוכז על ידי שרית עוזרי, גני  גדרות והצטיידות
המלצה שלי , במערכות ומדור גני הילדי אברה   וחיי   בר נסהחינו� על ידי שרונה

  .אחזקה שתחזיק את כל מערכות החינו�' להקי  חב
    

השקעה של משרד , ישובבהשקעה מסיבית , ל הייתי בישוב תירושדר� אגב אתמו
  .נסייר בישוב לאחר סיו  ההשקעה. החקלאות בשיתו$ המועצה בתירוש ובעי� רפה

  
מרכז ומסכ  , לקראת שנת הלימודי  יצא עיתו� מיוחד לגבי החינו� לכל בית אב

  .'ית וכוהתייחסות פדגוג, תקציב, החינו� בראש סדר העדיפויות בכל התחומי 
  

  . מה לגבי הסעות מחו# לאזורי הרישו  של מטה יהודה:דוד דרומלובי#
  

�ב צומחת לכ� בטלנו "למעט צור הדסה שפתחנו חט, ממשיכי  בנוהל של שנה שעברה  :משה דדו
  .את פתיחת אזורי הרישו  של צור הדסה לירושלי 

  
  ?שו  מה לגבי גני ילדי  ג  אפשר לרשו  מחו# לאזור הרי  :בובי יהושע

  
�  אי� שינוי מיפוייסודיבג  . זו החלטה, מחו# לאזור הרשו בגני הילדי  לא מסיעי    :משה דדו

אנו נאבד את גני ילדי  א  נפתח ,  שולחניעלבמקרי  חריגי  שמונחי  למעט 
  .הילה שלנוהק

  
        ....2010/2010/2010/201010101010/נסיעה רשמית משלחת ברית ערי  תאומות נומברכט גרמניה נסיעה רשמית משלחת ברית ערי  תאומות נומברכט גרמניה נסיעה רשמית משלחת ברית ערי  תאומות נומברכט גרמניה נסיעה רשמית משלחת ברית ערי  תאומות נומברכט גרמניה         1.51.51.51.5        

�הודעתי ,  כל חבר מליאה מוזמ� לפנות אליי ולהרש נסיעה לנומברכטה ליש הזמנ  :משה דדו
מימו� כרטיס טיסה על , האגפי  עובדי  שהועד ימלי# מכל 6לועד העובדי  שיצאו 

כשה  באי  אלינו אנו מתחייבי  . אירוח בבתי  על חשבו� הגרמני     ,חשבו� הנוסע
  .  שיתו$ ע  בני נוערשליש משמעויות , לארח אות 

            
            15.7.1015.7.1015.7.1015.7.10    ****דיווח פגישה וסיור ע  סג� שר החו# דני איילו� בדיווח פגישה וסיור ע  סג� שר החו# דני איילו� בדיווח פגישה וסיור ע  סג� שר החו# דני איילו� בדיווח פגישה וסיור ע  סג� שר החו# דני איילו� ב        1.61.61.61.6        

�לחול  משלחות 2000שותפות  ,חשפנו את המועצה ניסינו לחבר אותו בכמה רעיונות  :משה דדו
 �התחייב ,  שלנו ושל התושבי במאבק  בנושא פצלי השמ� סיועבקשנו ממנוולפולי

�מארג� אוטובוס י אחת לחודש באופ� עקרוני אנ, להביא משלחת של נציגי הותיק
, נציגי  של חברי מליאה, שאליו אני מזמי� אנשי עסקי  ראשי רשויות ובעלי השפעה

 טה יהודה היפהכשגרירי  ה  נוגעי  במ, לסיור במטה יהודה לוקח אות  , עיתונאי 
אני עושה זאת , מדובר בהשקעה כספית קטנה שכולל הסעה ואירוח, ומשווקי  אותה
, ל חשבו� החופש שלי מדובר בפרויקט שמהווה הצלחה ואנו נמשי� זאתבימי שישי ע

  .חברי מליאה המעונייני  יכולי  לפנות אליי
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        ::::י י י י אישור פרוטוקולאישור פרוטוקולאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול ....2222
  .16.6.2010אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�   2.1

  . לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
  
   26.5.10 מתארי� 224' אישור פרוטוקול ועדת בני� ערי  מס  2.2  
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    
        

        .... דפנה ביר� אשתר דפנה ביר� אשתר דפנה ביר� אשתר דפנה ביר� אשתר––––     והטרדה מינית והטרדה מינית והטרדה מינית והטרדה מיניתמינוי יועצת למעמד האישהמינוי יועצת למעמד האישהמינוי יועצת למעמד האישהמינוי יועצת למעמד האישה        ....3333
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....קליטת מנהלי בתי ספרקליטת מנהלי בתי ספרקליטת מנהלי בתי ספרקליטת מנהלי בתי ספר        ....4444
�ב ממוני  על ידי "בתי ספר תיכו� וחט, תי ספר יסודיי  ממוני  על ידי משרד החינו�ב  : משה דדו

  רכב שכר ראוי עהמנהל מועסק על ידינו מקבל תיכו� בל בהר טוב "כנ, המועצה
כפי שראית  פורס  , בחוזה בכירי , אנו נעסיק מנהל לבית ספר בצור הדסה, צמוד

אנו , איש צבא, גור בהר אדרהוא עבר ל, ניהל בית ספר בחו$ הכרמל, בעיתו� אודותיו
אנחנו מעסיקי  ואנחנו יכולי  שהיתרו� , רכב+ ברוטו 15,000 נשל  שכר צנוע של

, להזכירכ , די שמועסקי  על ידי משרד החינו�לפטר לעומת מנהלי  בבתי ספר יסו
  . ע" השבתנו בית ספר במש� שבועיי  בתחילת שנת הלימודי  תשכדי לפטר מנהלת

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        ....וועדי וועדי וועדי וועדי ' ' ' ' הקמת מחהקמת מחהקמת מחהקמת מח        ....5555
        ....יובא לדיו� בישיבת המליאה הבאהיובא לדיו� בישיבת המליאה הבאהיובא לדיו� בישיבת המליאה הבאהיובא לדיו� בישיבת המליאה הבאה, , , , נדחהנדחהנדחהנדחה                

        

        ::::י י י י """"תברתברתברתבר        ....6666        
     צור הדסה בנית ג� ילדי  צור הדסה בנית ג� ילדי  צור הדסה בנית ג� ילדי  צור הדסה בנית ג� ילדי ****    9021902190219021תבר תבר תבר תבר  6.1

 � תקציב מעודכ�תקציב מעודכ�תקציב מעודכ�תקציב מעודכ�        עדכו�עדכו�עדכו�עדכו� קציבקציבקציבקציבתתתת מקור מימו�מקור מימו�מקור מימו�מקור מימו

  1,482,678 48,216 1,434,462 משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו� 

  38,989 38,989 0 קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות 

  1,521,667 87,205 0 כ תקציבכ תקציבכ תקציבכ תקציב""""סהסהסהסה 

           הינו גרעו� סופי בתברהינו גרעו� סופי בתברהינו גרעו� סופי בתברהינו גרעו� סופי בתבר 1  1  1  1 38,98938,98938,98938,989גרעו� בס� גרעו� בס� גרעו� בס� גרעו� בס�  

          לסגירה מקרנות הרשות בהתא  לסיכו  ע  משרד הפני לסגירה מקרנות הרשות בהתא  לסיכו  ע  משרד הפני לסגירה מקרנות הרשות בהתא  לסיכו  ע  משרד הפני לסגירה מקרנות הרשות בהתא  לסיכו  ע  משרד הפני  

      

            כיתות ג� ילדי  כיתות ג� ילדי  כיתות ג� ילדי  כיתות ג� ילדי 2222שריגי  שריגי  שריגי  שריגי      3793379337933793    ****תבר תבר תבר תבר  6.2

 � תקציב מעודכ�תקציב מעודכ�תקציב מעודכ�תקציב מעודכ�        עדכו�עדכו�עדכו�עדכו� תקציבתקציבתקציבתקציב מקור מימו�מקור מימו�מקור מימו�מקור מימו

  1,487,741 48,797- 1,536,538 משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו� 

  237,000  237,000 קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות 

  1,724,741 48,797- 237,000 כ תקציבכ תקציבכ תקציבכ תקציב""""סהסהסהסה 

         

  חוגי  תרבות וספריה חוגי  תרבות וספריה חוגי  תרבות וספריה חוגי  תרבות וספריה צור הדסה מרכז צור הדסה מרכז צור הדסה מרכז צור הדסה מרכז****שינוי ש  התבר לשינוי ש  התבר לשינוי ש  התבר לשינוי ש  התבר ל, , , ,  צור הדסה מועדו� נוער צור הדסה מועדו� נוער צור הדסה מועדו� נוער צור הדסה מועדו� נוער****    3816381638163816תבר תבר תבר תבר  6.3

 � תקציב מעודכ�תקציב מעודכ�תקציב מעודכ�תקציב מעודכ�        עדכו�עדכו�עדכו�עדכו� תקציבתקציבתקציבתקציב מקור מימו�מקור מימו�מקור מימו�מקור מימו

  2,450,000 1,723,123 726,877 הפיסהפיסהפיסהפיס. . . . ממממ 

  1,763,000 0 1,763,000 הפני הפני הפני הפני . . . . ממממ 

  10,123 0 10,123 קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות 

  4,223,123 1,723,123 10,123 כ תקציבכ תקציבכ תקציבכ תקציב""""סהסהסהסה 

  צור הדסה מרכז חוגי  תרבות וספריה צור הדסה מרכז חוגי  תרבות וספריה צור הדסה מרכז חוגי  תרבות וספריה צור הדסה מרכז חוגי  תרבות וספריה****3333816816816816ר ר ר ר """"כ פתיחת חשבו� עזר יעודי בבנק דקסיה לתבכ פתיחת חשבו� עזר יעודי בבנק דקסיה לתבכ פתיחת חשבו� עזר יעודי בבנק דקסיה לתבכ פתיחת חשבו� עזר יעודי בבנק דקסיה לתב""""כמוכמוכמוכמו 

))))שששש""""לפלפלפלפאאאא    2,4502,4502,4502,450((((תקציב מפעל הפיס תקציב מפעל הפיס תקציב מפעל הפיס תקציב מפעל הפיס                   

    

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

      
        .... 1 1 1 8,900,0008,900,0008,900,0008,900,0001 מינהלת הביוב  מינהלת הביוב  מינהלת הביוב  מינהלת הביוב ––––ש שורק ש שורק ש שורק ש שורק """"סילוק שפכי נס הרי  למטסילוק שפכי נס הרי  למטסילוק שפכי נס הרי  למטסילוק שפכי נס הרי  למט        6.46.46.46.4

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

                                                .... 1 1 1 100,000100,000100,000100,0001    ––––שיפו# אול  מופעי  צרעה שיפו# אול  מופעי  צרעה שיפו# אול  מופעי  צרעה שיפו# אול  מופעי  צרעה         6.56.56.56.5
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
כביש גישה לבית ספר הר כביש גישה לבית ספר הר כביש גישה לבית ספר הר כביש גישה לבית ספר הר , , , , 2010201020102010שתתפות במימו� פרוייקט תחבורתי לשנת שתתפות במימו� פרוייקט תחבורתי לשנת שתתפות במימו� פרוייקט תחבורתי לשנת שתתפות במימו� פרוייקט תחבורתי לשנת אישור האישור האישור האישור ה        6.66.66.66.6

השתתפות משרד התחבורה השתתפות משרד התחבורה השתתפות משרד התחבורה השתתפות משרד התחבורה . . . .  1 1 1 2,222,2222,222,2222,222,2222,222,2221אומד� עלות אומד� עלות אומד� עלות אומד� עלות , , , , טוב מאזור התעשייהטוב מאזור התעשייהטוב מאזור התעשייהטוב מאזור התעשייה
        ).).).).סעי$ בטיחותסעי$ בטיחותסעי$ בטיחותסעי$ בטיחות(((( 1  1  1  1 222,222222,222222,222222,222קרנות רשות קרנות רשות קרנות רשות קרנות רשות  1  1  1  1 2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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 לכל  לכל  לכל  לכל 2222011011011011    **** ו ו ו ו2010201020102010מ בשני  מ בשני  מ בשני  מ בשני  """"אישור פתיחת חשבו� בנק בבנק דקסיה ישראל בעאישור פתיחת חשבו� בנק בבנק דקסיה ישראל בעאישור פתיחת חשבו� בנק בבנק דקסיה ישראל בעאישור פתיחת חשבו� בנק בבנק דקסיה ישראל בע        ....7777

יפתח יפתח יפתח יפתח יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יובהר כי לכל פרוייקט כאמור , , , , פרוייקט אשר ימומ� על ידי מפעל הפיספרוייקט אשר ימומ� על ידי מפעל הפיספרוייקט אשר ימומ� על ידי מפעל הפיספרוייקט אשר ימומ� על ידי מפעל הפיס
        ....חשבו� בנק נפרד בבנק דקסיה ישראלחשבו� בנק נפרד בבנק דקסיה ישראלחשבו� בנק נפרד בבנק דקסיה ישראלחשבו� בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                    
        
 מחשוב מוסדות חינו�  מחשוב מוסדות חינו�  מחשוב מוסדות חינו�  מחשוב מוסדות חינו� 3859385938593859ר ר ר ר """"אישור פתיחת חשבו� עזר יעודי בבנק דקסיה לתבאישור פתיחת חשבו� עזר יעודי בבנק דקסיה לתבאישור פתיחת חשבו� עזר יעודי בבנק דקסיה לתבאישור פתיחת חשבו� עזר יעודי בבנק דקסיה לתב        ....8888

        ).).).). 1 1 1 500,000500,000500,000500,0001((((תקציב מפעל הפיס תקציב מפעל הפיס תקציב מפעל הפיס תקציב מפעל הפיס 
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                            

        
        :::: דוחות כספיי  דוחות כספיי  דוחות כספיי  דוחות כספיי אישוראישוראישוראישור        ....9999        

        

 ח ליו ח ליו ח ליו ח ליו """"דודודודו        ש  הישובש  הישובש  הישובש  הישוב 
מבוקר מבוקר מבוקר מבוקר 

        הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות        הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות יייי""""עעעע

    ****גרעו�גרעו�גרעו�גרעו�////עוד$עוד$עוד$עוד$
לשנה לשנה לשנה לשנה 

 המבוקרתהמבוקרתהמבוקרתהמבוקרת
    ****גרעו�גרעו�גרעו�גרעו�////עוד$עוד$עוד$עוד$

 מצטברמצטברמצטברמצטבר

 31.12.2009 עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב 1
ברית ברית ברית ברית 
 69,000.00 47,000.00 661,000.00 708,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח

 31.12.2009 צובהצובהצובהצובה 2
ברית ברית ברית ברית 
  0.00 1,113,000.00 1,113,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח

 31.12.2009 הההה""""נתיב הלנתיב הלנתיב הלנתיב הל 3
ברית ברית ברית ברית 
  24,000.00- 100,000.00 76,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח

4 
מעלה מעלה מעלה מעלה 

 31.12.2009 החמישההחמישההחמישההחמישה
ברית ברית ברית ברית 
  2,000.00 500,000.00 502,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח

 31.12.2009 שורששורששורששורש 5
ברית ברית ברית ברית 
 68,824.00- 72,501.00- 1,714,372.00 1,641,871.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח

 31.12.2009 אדרתאדרתאדרתאדרת 6
ברית ברית ברית ברית 
 122,397.00 31,600.00 277,052.00 308,652.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח

7 � 31.12.2009 צלפו�צלפו�צלפו�צלפו
ברית ברית ברית ברית 
 136,000.00- 411,000.00 275,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח

-

356,000.00 

8 � 31.12.2009 מסילת ציו�מסילת ציו�מסילת ציו�מסילת ציו
ברית ברית ברית ברית 
 1,000.00 664,000.00 665,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח

-

132,000.00 

        
        ....ושאר התקציבי  יואשרוושאר התקציבי  יואשרוושאר התקציבי  יואשרוושאר התקציבי  יואשרו, , , ,  תקציבי  שה  בגרעו� יבדקו ויבואו לדיו� חוזר תקציבי  שה  בגרעו� יבדקו ויבואו לדיו� חוזר תקציבי  שה  בגרעו� יבדקו ויבואו לדיו� חוזר תקציבי  שה  בגרעו� יבדקו ויבואו לדיו� חוזר::::חלטחלטחלטחלטהוהוהוהו                

        
        ....י  למת� הנחה רטרואקטיבית בארנונהי  למת� הנחה רטרואקטיבית בארנונהי  למת� הנחה רטרואקטיבית בארנונהי  למת� הנחה רטרואקטיבית בארנונהכללכללכללכלל        ....10101010

� קבלנו ביקורת ממשרד הפני  שאנו צריכי  להביא הלי� מסודר של כללי  :רענ� אהרונסו
ההלי� הוא לאשר במליאה . לקבלת הנחות בארנונה ולאחר מכ� לנהוג על פיה  

לא חל על , ד של יוע# משפטי"קבלנו חו. ולאחר מכ� להעביר לאישור משרד הפני 
נית� להבחי� בי� שני מקרי  בה  מוגשת בקשה למת� הנחה רטרואקטיבית . עסקי 

  ):שאינו חברה(בארנונה ליחיד 

 

 במועד הרלוונטי על פי תקנות ההנחה היה זכאי להנחההיה זכאי להנחההיה זכאי להנחההיה זכאי להנחההמבקש , במקרה הראשו�  .א

בי� א  בשל אי הגשת בקשה ובי� א  בשל אי  (ואול  ההנחה לא נוצלהואול  ההנחה לא נוצלהואול  ההנחה לא נוצלהואול  ההנחה לא נוצלה ,מארנונה

 ).ספי תשלו  יתרת ארנונה בשנת כ

ואול  במועד הגשת , המבקש לא היה זכאי להנחה במועד הרלוונטי, במקרה השני  .ב

על פי הנחיות משרד . הבקשה הוא מציג אישורי  המתייחסי  ג  למועד מוקד  יותר

 .יש להתייחס לבקשה כזו כמחיקת חוב , הפני 

קבעו  על מליאת המועצה לקבוע כללי  מיוחדי  שי, לצור� אישור הלי� מחיקת החוב

  .בהתחשב במצבי מצוקה חומרי של החייבוזאת , תנאי  ומבחני משנה למחיקה

  

יש להימנע ממת� הנחה במקרי  בה  אי� סיבה , כי על פי נוהל משרד הפני , יודגש

על מנת שלא לית� תמרי# לחייבי  שלא לשל  חובות במחשבה שמא יהיו , חומרית

שיוויו� כלפי תושבי  ששילמו כדי� בכדי לא ליצור אי , וכ�, זכאי  בעתיד להנחה

  .בטר  גובשה זכאות  להנחה, ובמועד את חובות הארנונה
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  : להל� הנוסח לכללי  אלו

לא היה זכאי לקבל הנחה מארנונה לא היה זכאי לקבל הנחה מארנונה לא היה זכאי לקבל הנחה מארנונה לא היה זכאי לקבל הנחה מארנונה , , , , אשר במועד היווצרות החובאשר במועד היווצרות החובאשר במועד היווצרות החובאשר במועד היווצרות החוב, , , , בעל חוב ארנונהבעל חוב ארנונהבעל חוב ארנונהבעל חוב ארנונה""""

: : : : להל�להל�להל�להל� ( ( ( (1993199319931993    ****גגגג""""התשנהתשנהתשנהתשנ, , , , ))))הנחה מארנונההנחה מארנונההנחה מארנונההנחה מארנונה((((על פי תקנות הסדרי  במשק המדינה על פי תקנות הסדרי  במשק המדינה על פי תקנות הסדרי  במשק המדינה על פי תקנות הסדרי  במשק המדינה 

תהיה תהיה תהיה תהיה , , , , אול  במועד הגשת הבקשה למחיקת חוב חלי  עליו תנאי הזכאותאול  במועד הגשת הבקשה למחיקת חוב חלי  עליו תנאי הזכאותאול  במועד הגשת הבקשה למחיקת חוב חלי  עליו תנאי הזכאותאול  במועד הגשת הבקשה למחיקת חוב חלי  עליו תנאי הזכאות) ) ) ) """"התקנותהתקנותהתקנותהתקנות""""

וזאת עד לשיעור המרבי וזאת עד לשיעור המרבי וזאת עד לשיעור המרבי וזאת עד לשיעור המרבי , , , , ועדת ההנחות מוסמכת לית� המלצה למחוק חלק מחובוועדת ההנחות מוסמכת לית� המלצה למחוק חלק מחובוועדת ההנחות מוסמכת לית� המלצה למחוק חלק מחובוועדת ההנחות מוסמכת לית� המלצה למחוק חלק מחובו

בי� בי� בי� בי� , , , , תו� התייחסותתו� התייחסותתו� התייחסותתו� התייחסות, , , , הועדה תית� את המלצתה על פי שיקול דעתההועדה תית� את המלצתה על פי שיקול דעתההועדה תית� את המלצתה על פי שיקול דעתההועדה תית� את המלצתה על פי שיקול דעתה. . . . הקבוע בתקנותהקבוע בתקנותהקבוע בתקנותהקבוע בתקנות

תו� בדיקה תו� בדיקה תו� בדיקה תו� בדיקה , , , , בקשהבקשהבקשהבקשהוכ� לנסיבות בגינ� הוגשה הוכ� לנסיבות בגינ� הוגשה הוכ� לנסיבות בגינ� הוגשה הוכ� לנסיבות בגינ� הוגשה ה, , , , למצבו החומרי של החייבלמצבו החומרי של החייבלמצבו החומרי של החייבלמצבו החומרי של החייב, , , , היתרהיתרהיתרהיתר

        ".   ".   ".   ".   ובחינה של כל מקרה לגופוובחינה של כל מקרה לגופוובחינה של כל מקרה לגופוובחינה של כל מקרה לגופו
        
�אנחנו מועצה שנושא ההנחות קט� . התהלי� הוא לייצר שקיפות ושוויו� בי� התושבי    :משה דדו

  . אחרי ישובי לביחס 
  

  ? מי שהוא לא בעל חוב יכול לקבל את ההנחה   :חוה שפיר
  

�  , כ� בהחלט  :רענ� אהרונסו
  

�  ? צרי� להחמיר ע  נושא ההנחות   : שלומי סעדו
  

�ועדת הנחות דנה בנושאי  לפי , מבוגרי  מקבלי  הנחה מלאה, יש סוגי  של הנחה  : משה דדו
  . שיקול דעת

  
מכל הועדות שכיהנתי בעבר זו הועדה הכי מעניינת ויש בה תחושה של אמירה ולא   : חוה שפיר

ד "עו, ת המועצה גזברוד ע  צוביח, ר הועדה"זו קדנציה שלי כיו, רק חותמת גומי
  .דני  בכל נושא, על פי מסמכי  שמקבלי , מנהלת אג$ הרווחה

  
�וכשדני  בתיק של הישוב שבו אני מתגורר אני צרי� לצאת ,  חברי 2אנחנו רק   : יעיש דדו

�  , מהדיו
  

�ושא אבל יש צור� לצאת כאשר דני  בנ. חברי הועדה הוגני  והועדה ראויה, זה הוג�  : משה דדו
  .הקשור לישוב שבו את  מתגוררי 

  
�  .מדובר על נכס  ולא משק, סוג זה לא מדובר על הנחה מ:רענ� אהרונסו

        
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....חוקי עזר לתשתיותחוקי עזר לתשתיותחוקי עזר לתשתיותחוקי עזר לתשתיות        ....11111111
�, נשלח את החומר לחברי ,   את העיקרסי חברי המליאה אנחנו מפספ,י� מספיקא   :משה דדו

   .והנושא יבוא לדיו� במליאה הבאה
                        
        .... לדחות ולהביא לדיו� במליאה הבאה לדחות ולהביא לדיו� במליאה הבאה לדחות ולהביא לדיו� במליאה הבאה לדחות ולהביא לדיו� במליאה הבאה::::וחלטוחלטוחלטוחלטהההה                
        

        עדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציבעדכוני תקציב        ....12
עבור בתי ספר חדשי  ובתי ספר ותיקי  בגי�  1 600,000תוספת תקציב חינו�      12.1

  . יבוא למליאה פירוט.2010פעולות ושכר עד סו$ שנת   
        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        עדכו� תקציב עירובי� דתעדכו� תקציב עירובי� דתעדכו� תקציב עירובי� דתעדכו� תקציב עירובי� דת        12.212.212.212.2

  

        תקציב חדשתקציב חדשתקציב חדשתקציב חדש כו�כו�כו�כו�עדעדעדעד תקציבתקציבתקציבתקציב  ש  הסעי$ש  הסעי$ש  הסעי$ש  הסעי$ סעי$סעי$סעי$סעי$' ' ' ' מסמסמסמס

 60- 34- 26-  עירובי�עירובי�עירובי�עירובי�****לשרותי דתלשרותי דתלשרותי דתלשרותי דת....ממממ. . . . השתתהשתתהשתתהשתת 1357000/993

 60- 34- 26-  כ הכנסותכ הכנסותכ הכנסותכ הכנסות""""סהסהסהסה 

 60 34 26  תיקו� עירובי� בישובי תיקו� עירובי� בישובי תיקו� עירובי� בישובי תיקו� עירובי� בישובי  1857000/750

 60 34 26  כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 
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        דכו� תקציב שריפה ג� מוצאדכו� תקציב שריפה ג� מוצאדכו� תקציב שריפה ג� מוצאדכו� תקציב שריפה ג� מוצאעעעע

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

 85- 85- 0  החזר מביטוח שריפה ג� מוצאהחזר מביטוח שריפה ג� מוצאהחזר מביטוח שריפה ג� מוצאהחזר מביטוח שריפה ג� מוצא 1312200/540

 85- 85- 0  כ הכנסותכ הכנסותכ הכנסותכ הכנסות""""סהסהסהסה 

 85 85 0  רכישת ציוד בגי� שריפה ג�  מוצארכישת ציוד בגי� שריפה ג�  מוצארכישת ציוד בגי� שריפה ג�  מוצארכישת ציוד בגי� שריפה ג�  מוצא 1812200/750

 85 85 0  כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 

      

        משפטיותמשפטיותמשפטיותמשפטיות' ' ' ' עדכו� תקציב הוצעדכו� תקציב הוצעדכו� תקציב הוצעדכו� תקציב הוצ

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

 70922- 500- 70422-  גביה ארנונהגביה ארנונהגביה ארנונהגביה ארנונה 1111000/100

 70922- 500- 70422-  כ הכנסותכ הכנסותכ הכנסותכ הכנסות""""סהסהסהסה 

 1,000 500 500  קבלניותקבלניותקבלניותקבלניות' ' ' ' עבעבעבעב****משפטיותמשפטיותמשפטיותמשפטיות' ' ' ' הוצהוצהוצהוצ 1617000/750

 1,000 500 500  כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 

      

        שכרשכרשכרשכר +  +  +  + דכו� תקציב משלחות לפולי�דכו� תקציב משלחות לפולי�דכו� תקציב משלחות לפולי�דכו� תקציב משלחות לפולי�עעעע

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

1111000/100 � 29738- 215- 29523-  מענק כללי לאיזו�מענק כללי לאיזו�מענק כללי לאיזו�מענק כללי לאיזו

 29738- 215- 29523-  כ הכנסותכ הכנסותכ הכנסותכ הכנסות""""סהסהסהסה 

 280 150 130  לללל""""משלחות לחומשלחות לחומשלחות לחומשלחות לחו 1817920/810

 1,216 65 1,151  לשיכה משפטיתלשיכה משפטיתלשיכה משפטיתלשיכה משפטית****שכרשכרשכרשכר 1617000/110

 586 100 486  תברואהתברואהתברואהתברואה****שכרשכרשכרשכר 1712300/110

 6,429 100- 6,529   גני ילדי  גני ילדי  גני ילדי  גני ילדי ****שכרשכרשכרשכר 1812200/110

 675 90 585  ועדהועדהועדהועדה****שכרשכרשכרשכר 1731000/110

 102 90- 192  ספריהספריהספריהספריה****שכרשכרשכרשכר 1823000/110

 9,288 215 9,073  כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 
        

        עדכו� תקציב להקות אתניותעדכו� תקציב להקות אתניותעדכו� תקציב להקות אתניותעדכו� תקציב להקות אתניות

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

 19- 15- 4-  להקות אתניותלהקות אתניותלהקות אתניותלהקות אתניות****הכנסות שונותהכנסות שונותהכנסות שונותהכנסות שונות 1326400/690

 19- 15- 4-  כ הכנסותכ הכנסותכ הכנסותכ הכנסות""""סהסהסהסה 

 60 35 25  ל יד חרי$ל יד חרי$ל יד חרי$ל יד חרי$""""להקות לחולהקות לחולהקות לחולהקות לחו 1825000/980

 0 20- 20  להקות אתניות פסטיבללהקות אתניות פסטיבללהקות אתניות פסטיבללהקות אתניות פסטיבל 1826000/980

 60 15 45  כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        

        ::::2010201020102010אישור 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         ....13131313

        
- גרעו�גרעו�גרעו�גרעו�/עוד$עוד$עוד$עוד$ הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות        הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות יייי"עעעע מבוקרמבוקרמבוקרמבוקר ליו ליו ליו ליו  חחחח"דודודודו הישובהישובהישובהישוב ש ש ש ש   

 המבוקרתהמבוקרתהמבוקרתהמבוקרת לשנהלשנהלשנהלשנה
- גרעו�גרעו�גרעו�גרעו�/עוד$עוד$עוד$עוד$

 מצטברמצטברמצטברמצטבר

 69,000.00 47,000.00 661,000.00 708,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח יתיתיתיתברברברבר 31.12.2009 עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב 1 

  0.00 1,113,000.00 1,113,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח בריתבריתבריתברית 31.12.2009        צובהצובהצובהצובה 2 

  24,000.00- 100,000.00 76,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח בריתבריתבריתברית 31.12.2009 הההה"הלהלהלהל נתיבנתיבנתיבנתיב 3 

 מעלהמעלהמעלהמעלה 4 
 החמישההחמישההחמישההחמישה

  2,000.00 500,000.00 502,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח בריתבריתבריתברית 31.12.2009

 68,824.00- 72,501.00- 1,714,372.00 1,641,871.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח בריתבריתבריתברית 31.12.2009 שורששורששורששורש 5 

 122,397.00 31,600.00 277,052.00 308,652.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח בריתבריתבריתברית 31.12.2009 אדרתאדרתאדרתאדרת 6 

 7 � 356,000.00- 136,000.00- 411,000.00 275,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח בריתבריתבריתברית 31.12.2009 צלפו�צלפו�צלפו�צלפו

 132,000.00- 1,000.00 664,000.00 665,000.00 פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח יתיתיתיתברברברבר 31.12.2009 ציו�ציו�ציו�ציו� מסילתמסילתמסילתמסילת 8 

        

        .... לאשר לאשר לאשר לאשר::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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        14141414....        �        פצלי השמ�פצלי השמ�פצלי השמ�פצלי השמ�    ::::נושא מרכזי לדיו�נושא מרכזי לדיו�נושא מרכזי לדיו�נושא מרכזי לדיו

        
�, פצלי שמ� במטה יהודהקידוחי  של שנבחרתי עברה החלטה לאשר שמונה ימי  לפני   :משה דדו

  .חובה עלינו לבדוק כל דבר לעומקואירוע גדול שקורה במועצה מטריד אותי 
  

, הבטחהמא$ גו$ לקבל לא הצלחתי , בת להיות החלטה שכלתנית הנושא בעייתיחיי  
שהודעתי על , של הכנסת התקיי  דיו� בועדת הפני , שאני יכול להיות בטוח ושקט

קרקע ה ער� ,כדאיות לגור באזור *יהיו לכ� השלכות כבדות , התנגדותנו הנחרצת
די לנו , בעדול לנו את הירוק ואלו החששות העיקריי  שמתכווני  להרוס , תיירותו

,  מעו� לילדי  מפגרי , מטמנה, בית אבות, בעמק האלה יש את כפר זוהרי במה שיש 
�  .בקשנו לעכב כל החלטה בנושא פצלי השמ

  
  , ומציגה לחברי  הסבר אנו מתנגדי , מסבירה את נושא פצלי השמ� : חגית טישלר

  
�  ?מה נדרש מהמועצה   : אבי פליישמ

  
�מבקשי  לא לבצע שו  קידוח עד גמר , חשוב לי לבדוק כל דבר לפני שמחליטי   : משה דדו

צנובר בודקת ' חב, הבדיקה של החברה שמועצה מעסיקה והמשרד לאיכות הסביבה
  .הסיכויי  והסיכוני , ותניח בפני המליאה והתושבי  את ההשלכות

  
  ?על איזה אדמות יתבצע   : שמאי ועלני

  
�  .ל כל מרחב עדול "של קק, של הישובי , ת דוני מדובר על מאו   :משה דדו

  
  ?מה זה קשור לשריגי    : שמאי ועלני

  
האמירה שלנו היא שזה ישפיע על כל האזור וג  מי , אנחנו תושבי האזור כמו כול   : חגית טישלר

  .שאי� לו שטחי  חקלאיי  ישפיע עליו
  

�  . נמצאת באזור הזיכיו�זה עלול לשנות את האזור ושריגי , כ� זו הכנסהא  : משה דדו
  

וג  הטיסות וג  , והרכב שלי נוסע על בנזי�, אני הגעתי לכא� ברכב, גילוי נאות  : אמיר אלעמי
כששמעתי שמצאו , אני מוטרד מבעיות הבטחו�, מטוסי הקרב נוסעי  על דלק נוזלי 
לנוכח הסערה הפוליטית בעקבות המשט אני לא , נפט במטה יהודה קפצתי משמחה

חשוב לבדוק את נושא ,  יהיה זמי�לישראל עתיד אספקת הדלק בשני  הבאות יודע א 
 נמצא נציג אקצת פגו  של, פצלי השמ� ולמצוא את התועלת ולא רק הסכנה והנזק

מי שעומד , שאלת  לגבי תכנו� המפורט, החברה שצרי� לענות להשגות של הישובי 
הוא האחרו� , יל האויר שנה בח30לנהל את החברה הוא חבר אישי שלי הוא שירת 

אני מדבר בש  . מדינת ישראלבטחו� שחשוד בעיני הוא עשה הרבה יותר מכולנו ל
אנחנו לא מכירי  אותו הא  אנחנו צריכי  באופ� , מדובר בפרוייקט חדשני, עצמי

האתר ישמש , אנחנו לא מומחי , אוטומטי להתנגד להתחדשות של פרויקטי  באזור
צרי� לתת אפשרות לבדוק , ה אפשר לשק  את האזורכ יהי"ואח, להפקת אנרגיה
  .צרי� לבדוק את התועלת מהפרויקט, זה לא רק נזק, בצורה יסודית

  
�כל מה שבקשתי זה להקפיא את הפרוייקט עד , החברה מובילה כיוו� ברור לנזקי   : משה דדו

אנו נבדוק את , יש חשש אמיתי, מועצה שכרהה שצנובר' חבלסיו  הבדיקה של 
 תציג בפני חברי צנובר נפגשה ע  החברה הקודחת והיא' חב, לת הכלכליתהתוע

   .המליאה את הנושא
  

החוק אומר שא  , אני חבר בועדה לאיכות הסביבה ונפגשנו ע  החברה המפיקה  : גל כפרי
צנובר תת� לנו ' חב, אפשר להתקד , לאחר הפיילוט יש הצלחה והפיילוט הוא רווחי

אני , בעני� הקהילתי יש התאגדות של התושבי , קיימי כלי  שיפוטיי  שכרגע לא 
�  .יש כאב ודאגה לסביבה, שמח על ההתאגדות יש עבודה לאור� זמ

  
ובגלל הסיבות שאי� , החברה פנתה לגבעת ישעיהו ובקשה לבצע פיילוט בישוב  : ברק כ#

לעומת זאת , לא הסכמנו לעשות את הניסיו� אצלנו, מספיק מידע ואי� טכנולוגיה
הא  יש , זה משפיע על כולנו, אשרנו את ביצוע הפיילוט באדמות הישוב, שב זכריהמו

  .צרי� סולידריות של הישובי . דר� להשפיע על הישוב
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� לוקב, ועד האגודה רואה את ההיבט הכלכלי, אני יודע שיוסי משה התנגד לנושא  : משה דדו
  . פנוג  לישוב עגור , תשלו  ג  א  יבוצע הפרוייקט וג  א  לאו

  
אני לא מוכ� שיעשו דברי  , כעסתי שפנו ליוסי משה, בקשתי מהחברה הוגנות  

  .מאחוריי גבי
  

�   תפנו למשרד החקלאות שאת הכספי  יקבלו ה  כי הקידוחי  נעשי  על   : שלומי סעדו
  . אני מקווה שהמליאה תסגור את הנושא, אדמות חקלאיות   

  
  . דפי 300החברה הוציאה תסקיר של   : אלעמי אמיר

  
�     לקבל החלטה מהותית צרי�  כדיזה רק נגיעה, אני מבקש שכל אחד יקשיב לשני   : משה דדו

  .לבחו� את התועלות ואת הסכנות
  

  .צנובר ונקיי  דיו�'  מיוחדת לנושא פצלי השמ� לאחר הבדיקה של חבנזמ� מליאה  
  

�, א עשיר ולמות ממחלהאני מעדי$ למות עני ול, אני איבדתי אח במחלה קשה  : יעיש דדו
זכותנו להביא . בתחו  זה אי� מונופול על כ�. בקידוחי  יש סכנות של מחלות קשות

  .וא  צרי� נפגי� מול משרד ראש הממשלה, במליאה להצבעה ולהתנגד
  

 50רדו לפני והא  אפשר להפנות את ההמש� בגמר פיילוט במקו  אחר התחילו בקול: מיקי פרנקובי#
  . כנראה לא מצליח,  הגיע אלינולא מבי� למה. שנה

  
לא שמענו , לכל אחד יש טלפו� סוללרי, כולנו רוצי  דלק ונפט ורוצי  רחוק מאתנו   :זוהר שדה

לא יודע א  אנחנו , שמענו משנה סדורה למה לא טוב ולמי טוב, דעה של החברה
 המדינה אישרה. צרי� לשמוע את משרדי הממשלה, מתנגדי  לפיילוט והוא יצא לדר�

  .חוק מאפשר
    

�הגו$ היחידי שבודק את הפיילוט זה ,זו ההחלטה שאני מבקש להביא. לא יצא לדר�  : משה דדו
 להקפיא את הנושא עד  לבקשאני מבקש מהמליאה, הממשלה הסכימה, המועצה

צנובר זו הייתה בקשתי בועדת הפני  של הכנסת אני רוצה גיבוי של ' לבדיקה של חב
  .ע  החלטה ברורה, המליאה

  
  .וא  תקבל אישור שיש כמויות של נפט לאזור  : זוהר שדה

  
הצגת  תמונה שחורה וא  רוצי  לגייס גיבוי של המליאה , אני נרתע מתנועות נגד  : רמי בראל

  , אני רוצה לקבל את המידע מכל הגופי 
  

�   .אני רוצה להקפיא את הפיילוט עד לקבלת מידע מהחברה הבודקת   :משה דדו
  

  ?י יהיה ערב לנזקי  שיגרמו מ  : זוהר שדה
  

אני חושב שצרי� את דעתו של אמיר ולהסמי� את ראש המועצה לקבל , שמענו  : שמאי ועלני
  .החלטה

  
בס� הכל שכל , טובת הציבור עומדת על הפרק? צ "למה את  לא הולכי  לבג  : שמואל שני

 ה  לא פסלתי ואי� לי ספק שהאנשי , ההתלהמות היא שצרי� לתת זמ� להתנגדות
  .יש בעיה אמיתית שתגרור ישובי  אחרי , ומאכזב שישובי  חותמי , טובי 

  
התחיל מהל� שהוא בנוי על בסיס חוק יש� ולא , ר ועדת קיימות של איכות הסביבה"יו: יאיר קמייסקי

�כולנו מתבשמי  , הציבור יודע מה צרי�, נעשה מאחורי גבנו, הציבור לא ידע, מעודכ
אי� מדינה שלא סובלת מהפקת ,  על המדינות משפיקות נפטוא  תחשבו, מריח הנפט

ישבו פקידי  ,  מילארד דולר40ב בנזק של "וראינו מה קרה לפני חודשיי  בארה, נפט
תשתיות לא ידעו מרחו את , משרד החקלאות, החליטו ולא היה דיו� ציבורי ומערכתי

  .הישובי  ישלמו את המחיר, האינטרס הכלכלי משחק, כול  בכס$
  

  ?לאיזה לוחות זמני  אנו נכנסי   : בובי יהושע
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, צנובר אלא ג  המשרד להגנת הסביבה' אנו דורשי  בדיקה מעמיקה ולא רק של חב: חגית טישלר
לגבי , אני חוששת לאזור, בהלי� תקי� של תכנו�, שהגישה מסמ� סביבתי ולא תסקיר

המחיר  מה המאז�  עצמאות אנרגטית זה באמת חשוב ומה –משק האנרגיה הישראלי 
  . הא  רוצי  לפרוע עכשיו צרי� לדו� על כ� ציבורית, ומתי רוצי  לפרוע אותו 

  
  . ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות אנחנו לא יודעי  מה–לגבי מחלות     

  
אנחנו לא עתירי , לגבי הפניה לבית המשפט אנחנו בתהליכי  וחברנו יחד תושבי : מיכל מסטאי

�אנחנו לא מתנגדי  לחברה ,  מהל� ויקרה בתקופה הקרובה מאודאנחנו בהתחלת, ממו
, יש משרדי  רבי  שקשורי  כמו משרד האוצר, יש לנו טיעוני  רבי  בהקשר, עצמה

אנחנו ,  הפרטת משאב של המדינה בתמורה לתמלוגי –חוק הנפט , שית� את הדעת
עלי  אתכ  אנחנו מ, רוצי  לקבל תשובות מושכלות מהרשויות לפני הביצוע בשטח

מתייחסי  , שאלות ומצפי  שאת  כמנהיגי  ובעלי תפקיד ציבורי תקבלו תשובות
והא  בעיקר המדינה תקבל , משרד האוצר, משרד להגנת הסביבה, למשרד התיירות

יכול להיות ,  לא ברור שהפרויקט הוא כדאי כלכלית.תמלוגי  לכיסוי הנזקי 
רשויות רבות לא היו מעורבות .  הכספישהנזקי  יהיו הרבה יותר גדולי  מאשר הרווח

  .ואנו פוני  אליה  ובמקביל עובדי  ע  הרשויות בכל המישורי 
  

שקיפות ציבורית ,  שנחקק לפני שהיה מקובל במדינה1952 *לגבי חוק הנפט הוא מ   
חוק הנפט ,ובהקשר של חוקי התכנו� והבניה, ומת� אפשרות לציבור להביע התנגדות

  .ה  יכולי  להתחיל לקד  את התוכנית, ית אלא פטור מהיתרלא נות� פטור מתוכנ
  

ורק לאחר מכ� להחליט א  מקומו של הפיילוט , הפיילוט בודק הא  כדאי לחברה    
�  .הוא כא

  
�  ?הא  משרדי הממשלה ענו לחברי המאבק   : מקסי  כה

  
�מליאת , אוימבקש להביא החלטה בתוק$ היותנו כנציגי ציבור חובתנו לקבל חומר ר  : משה דדו

  .ו  פעולה עד לגמר הבדיקה המקיפההמועצה מבקשת לפעול שלא תתבצע ש
        

  :התקיימה הצבעההתקיימה הצבעההתקיימה הצבעההתקיימה הצבעה
  21 –בעד 
   1 –נגד 
  1 –נמנע 

  
  .צרי� לוח זמני    :עזרי טלר

  
   .הבדיקהח "דולאחר שתקבלו את :  ב� בליסטיסיגלית

  
שו   ל לא לחתו  ע,  המליאה פונה לישובי מטה יהודה לחברי האגודות::::החלטההחלטההחלטההחלטה   

חברי המליאה יקבלו  בשבועיי  הקרובי  . הסכ  ע  החברה עד לגמר הבדיקה
  . של הבדיקה של חברת צנובר, תאריכי יעד

  

        
        

            19:0019:0019:0019:00הישיבה ננעלה בשעה הישיבה ננעלה בשעה הישיבה ננעלה בשעה הישיבה ננעלה בשעה         
        
        

        ________________________________________________________________________________                                        ________________________________________________________________        
        משה דדוןמשה דדוןמשה דדוןמשה דדון                                                רענן אהרונסוןרענן אהרונסוןרענן אהרונסוןרענן אהרונסון        
        ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצה                                                מזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצה        

        
        
        
        
        


