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  250מליאה                        

  

        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    35353535/10/10/10/10/07/07/07/07' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס
        20202020.3.2007.3.2007.3.2007.3.2007, , , , זזזז""""תשסתשסתשסתשס    בניסןבניסןבניסןבניסן' ' ' ' אאאאביום שלישי ביום שלישי ביום שלישי ביום שלישי שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום שהתקיימה ביום 

        ....במרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טובבמרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טוב    18:0018:0018:0018:00בשעה בשעה בשעה בשעה 
  

          ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  מסילת ציו�  מרדכי אלאב
  בית מאיר  כה� מקסי!

  בית נקופה  שמואל שמש
  בקוע  ישראל אלוני

  גבעת יערי!  יהודה ב� אהרו�
  גבעת ישעיהו  יוס# בלנקשטיי�

  גיזו  שלמה צברי
  יד השמונה  יוס# בר דוד
  ישעי  עמנואל דוד

  כסלו�  שלו! בוקובזה
  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ליאו� שריגי!  שירלי שטרית

  מוצא  עלית  אברה! לוי
  מחסיה  בוזגלוחיי! 
  מטע  דדו� נפתלי

  נוה איל�  עזי טלר
  נחשו�  חוה שפיר
  נט#  ניסי! גדסי

  ה"נתיב הל  אית� קרטגינר
  עי� רפה  ת ברהו!'בהג
  עמינדב  שברגריחזי ק

  צלפו�   ישראל גבאי
  צרעה  דליה יונאית
  קרית ענבי!  משה ביטנר

  רמת רזיאל  פלדברו� 
  שואבה  אבנר קליגמ�
  תעוז  ראוב�   סופר

  תרו!  מיסק  לוי
    

          ::::משתתפי!משתתפי!משתתפי!משתתפי!
  גזבר המועצה  מתי קליגר

  מנהלת אג# חברה וקהילה  שולה ב� אהרו� 

  היוע& המשפטי למועצה  ד פנחס קוב�"עו
    

          ::::קהלקהלקהלקהל
  עור� עיתו� בקיצור  יובל רובי�
  מזכיר צור הדסה  יוני אלמוג

    
    ::::רש! הפרוטוקולרש! הפרוטוקולרש! הפרוטוקולרש! הפרוטוקול

  מזכיר המועצה  משה דדו�
  
  
  
  
  
  

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
  צובה, סג� ראש המועצה, ישי שניר

  לוזית, סג� ראש המועצה, מיכאל ביטו�
  אביעזר  מרדכי רחמי!

  אב� ספיר  דני גלבוע
  אדרת  יהודה אלמליח

  אורה  יגאל אבדר
  בית זית  גבריאל נרדי
  בר גיורא  משה סויסה 

  גפ�  דוד כה�
  הראל  אבי פליישמ�

  זכריה  יוסי משה
  זנוח  פהימה יאיר
  טל שחר  בני אלירז

  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו#
  מעלה חמישה  עמוס נבט
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נוה שלו!  איל� פריש
  נחושה  דמארי יצחק
  נח!  חרזי הרצל

  נס הרי!  ענת ארגוב
  ור'עג  מו'אברה! ג
  עי� נקובה  עוודאללהמחמד 

  צור הדסה  ירמיהו ירמי יוס#
  צור הדסה  שלומי מגנזי

  צפרירי!  חי חדד
  רמת רחל  דוד דרומלבי&
  שדות מיכה  אביגדור כה�

  שורש  בראלר! 
  תירוש  בנימי� מלכה
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        ::::וםוםוםוםסדר היסדר היסדר היסדר הי

        
  .ר"הודעות יו  .1
  

  .מורשת    1.1
  .הר כתרו�  1.2
  ).י!"תבר(תקציב פיתוח משרדי הממשלה   1.3
  .ליסיניג/רכישת רכבי!  1.4

  
  .16.1.07אישור פרוטוקול המליאה מתארי�    .2
  
  :בטחו� בישובי!/אישור מינוי חברי ועדת שמירה  .3
  

  .אוליבר טייב, דקר אילת, צבי לנקובסקי, נת� ורמוקט, דרי שלו! –ר "יו: אביעזראביעזראביעזראביעזר  
  

  .פלד יובל, נהרי שאול, מרציאנו מוטי, סבג מיכאל .ר "יו  :אורהאורהאורהאורה  
  

  .יהושע גבאי, יפת קוממי, איתמר כה�, שמעו� קינ�, משה מזו� .ר "יו: עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב  
    

סמדר , ישראל יחיא, ער� ישראל, שוחט אליעזר, סימונה דוד, חנו� עוזרי –ר "יו: גבעת יערי!גבעת יערי!גבעת יערי!גבעת יערי!
  .משה

  
  .2005ח כספי ועד מקומי  מסילת ציו� לשנת "אישור דו     4.1  .4

  .2005ח כספי ועד מקומי עמינדב       לשנת "אישור דו  4.2  
  .2005ח כספי ועד מקומי נח!           לשנת "אישור דו  4.3  

  
בנק אוצר : ח במסגרת תוכנית התייעלות מאחד הבנקי! הבאי!"מש 8 �אישור קבלת הלוואה בס  .5

 12.20 .לתקופה של כ 5.6% . 5.2%בריבית שבי� , בנק לאומי, בנק הפועלי!, מקומיהשלטו� ה
  .שנה

  
        ::::י!י!י!י!""""תברתברתברתבר  .6
        

  משרד 1  14,550: המימו�, 1 50,050 –ר קורס ניהול פרוייקטי! "תב  6.1  
  .ח המשתתפי! בקורס"והיתר ע, החקלאות

  
 375, ה להתיישבותח חטיב"אש 375: המימו�, ח"אש 750 –ר מרכיבי בטחו� בנחושה "תב  6.2

  .ח משרד הבטחו�"אש
  

  .משרד החינו�1  140,000 –ר בית ספר השחר השלמת תקציב רפורמה "תב  6.3  
  

  מרכיבי 1  36,000לבית ספר הר טוב 1  63,000 –ר בטיחות במוסדות "תב  6.4  
  .משרד החינו� .גידור  1  27,000ת נחשו�  "ולישיבת אמי, בטחו� ובטיחות

  
  .קרנות הרשות .1  1,500,000 .ת מבני חינו�  ר בדק בי"תב  6.5
  

  .קרנות הרשות .1  500,000 –ר בית מועצה "תב  6.6
  

  .קרנות הרשות .1  500,000 –ר תאורה בישובי! "תב  6.7
  

השתתפות ישובי! , ח"אש 300קרנות רשות : המימו� .1  600,000 –ר מתקני משחקי! "תב  6.8
  .ח"אש  300
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  :הי! לסגיר"תבר  6.9
    

' מס
  ר"תב

  /גרעו�  הכנסות  הוצאות  תקציב  ר"ש! התב
  עוד#

  הערות

פרוייקט   3012
ארכיאולוגי 

  רמת רחל

260   
   ח"אש

ת העבירה את "החמ  0  0  0
ל "השתתפותה ישירות לקק

ולרשות העתיקות ולא היתה 
לה כל התחייבות כלפי 

לכ� יש לבטל .ישוב/המועצה
  .ר"את התב

חפירה   3547
וניקוי 

  ארכיאולוגי

55   
   ח"אש

55   
   ח"אש

55  
   ח"אש

  .ר נוצל במלואו"התב   0

   315  ה"ס  
  ח"אש

55   
   ח"אש

55  
  ח"אש

0     

  
  :ח לנושאי חינו� וספורטח לנושאי חינו� וספורטח לנושאי חינו� וספורטח לנושאי חינו� וספורט""""משמשמשמש    3333ר בס� ר בס� ר בס� ר בס� """"תבתבתבתב    אישור אישור אישור אישור        6.10

  
  ח"אש 350  מתקני! בגני ילדי!
  ח"אש 550  ריהוט מוסדות חינו�

  ח"אש 1,050  )מחשבי! וספריות, כולל מדעי!(ציוד 
  ח"אש 250  סדות חינו�גינו� מו

  ח"אש 650  ליקויי בטיחות
  ח"אש 150  מתקני ספורט

    
  .מקרנות הרשות –ס הר טוב עבור פרגולה "ר שיפור חזות ביה"ח תוספת לתב"אש 10ר "תב  6.11

  
  .משרד השיכו� –אישור הקמת בית כנסת רפורמי בצור הדסה   .7
  
  .תיירותחקלאות ו' מנהל מח  .הגדרת תפקיד  –נימרוד יפה   .8
  
  ).ב"מצ(לפי דרישות משרד הפני!  2007אישור שינויי! בתקציב המועצה לשנת   .9
  
  ).ב"מצ( 2007עדכו� סעיפי תקציב  לשנת   .10
  
  .יאיר אברה!, ששו� סיידו#, נפתלי דדו� –אישור חברי הנהלה כיבוי אש   .11
  
  .2007ציב ועד מקומי בישובי! לשנת אישור היטל מיסי! ותק  .12
  
  .ו� תקציב מלוותדכע  .13
  
אישור קבלת שירותי! בנקאיי! באמצעות בנקאות תקשורת לכל חשבונות בתי הספר הנמצאי!   .14

  .מדובר בחשבונות המנוהלי! בכל הבנקי! הקיימי!, בתחו! המועצה ותחת חסותה
  
  .כסלו� כפר תיירות  .15
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        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111
        

        ....מורשתמורשתמורשתמורשת                1111.1.1.1.1
שני! ע! הסוכנות היהודית כאשר רוב המימו� מתבצע ' קט שהחל לפני מסמדובר בפרויי  :מאיר ויזל

נסעו עד היו! , )כלול בתקציב השנתי( של מטה יהודה קט� י הנוסעי! עצמ! בסבסוד"ע
נמשי� בפרוייקט הזה כחלק מתפיסה ערכית , מסעות מוצלחי!, י�'מרוקו וקוצ, לפולי�

בקרוב יוצאות  .להשתת# בפרוייקט זה ממלי& למנהיגי הציבור, ומשלבת בתו� מטה יהודה
  .הרשמה אצל משה דדו� –משלחות למרוקו ופולי� 

    
        ....הר כתרו�הר כתרו�הר כתרו�הר כתרו�        1111.2.2.2.2
לכ� אי� של צור הדסה בתחו! המוניציפלי התלוננה שהר כתרו� אינו תושבת מהר כתרו�   :מאיר ויזל

תערי# ארנונה המשמעות מבחינתנו הינה , מתושבי הר כתרו�אפשרות לגבות מיסי ועד 
פנינו למשרד הפני! לתק� את הגבולות בצור הדסה ושאר הישובי! שיש , 'גורי! אזור בלמ

  .בעיות דומות
        

        ).).).).י!י!י!י!""""תברתברתברתבר((((תקציב פיתוח משרדי הממשלה תקציב פיתוח משרדי הממשלה תקציב פיתוח משרדי הממשלה תקציב פיתוח משרדי הממשלה         1111.3.3.3.3
רי! "אנחנו מקבלי! אישורי! לתב, כיסו את הגרעו�ש קרנות רשותל )פיתוח( קבלנו הכנסות  :מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל

מפעל הפיס חרור תקציבי! מכרגע ישנו ש, לפי יכולת כלכלית שקיימתמקרנות רשות 
   ).שואבה, נחשו�, כסלו�( 2002 – 2003 .מועדוני! שאושרו ב 3עבור , שני! עברומ
  

מחכי! לקבלת האישור על מנת לקד! , י! יחודיי!"הובטחו במשרד הפני! תבר –כבישי! 
  .את הפרוייקט

        
אזורי , י!"! תברהיה מתוכנ� ביקור של שר הפני! כאשר הנושאי! על סדר היו! הינ

  .יור בתקופה הקרובהסהסיור נדחה ואנו מקוי! שיתקיי! ... מיסי ועד ועוד, תעשיה
  .י!"בעתיד נמסור סקירה מקיפה בנושא התבר    

  
ח בועז "י משרד של רו"ע מקומיות כולל אותנו הוגשה תביעה נגד המינהל בש! רשויות

כאשר ישנה החלטה שהרשויות , בגי� אי החזר היטל השבחה מפרוייקטי! מסויימי!, מקלר
בית המשפט קבע שאכ� יש צור� להחזיר לרשויות , מהתקבולי! של המינהל 10%מקבלות 

! י"ההכנסות ישמשו כתבר .כאשר נקבל . י המינהל"את החלק היחסי מהתקבולי! ע
  .לתשתיות בישובי! בתחומי! שוני! תעודכנו בהמש�

  
        ....ליסיניגליסיניגליסיניגליסיניג////רכישת רכבי!רכישת רכבי!רכישת רכבי!רכישת רכבי!        1111.4.4.4.4
התבצעה , ק נושא כדאיות כלכלית ויעילותונבד .נו בודקי! את נושא הרכב לעובדי!אנח  :מאיר ויזל

  .בדיקה מקיפה ולפי המלצה המסלול יהא ליסינג תפעולי
  

חיוב  .אול! השינוי בחוק , ברור שרכישה הינה כדאית, כדאיות כלכליתבדיקת התבצעה   :מתי קליגר
 .המסקנה  .והמחוייבות לנושאמול העובדי!  תשווי מס לעובדי! מחייב בדיקה נוספ

  .רכישת ליסינג תפעולי
  

  מתכונת הקיימת של רכישת עדי# להישאר ב, הליסינג זה לא כדאי כלכלית: מיסק לוי אס#
  .מכוניות 

        

  .רנטיבות הקיימותאלטההא! נעשתה בדיקה מקיפה והמשמעות הכספית מול   :ישראל גבאי

 

  .מוכיחה שזה כדאי ויעילהמציאות , יש צור� בליסינג תפעולי  :ברו� פלד
        
        
        ....16.1.0716.1.0716.1.0716.1.07אישור פרוטוקול המליאה מתארי�  אישור פרוטוקול המליאה מתארי�  אישור פרוטוקול המליאה מתארי�  אישור פרוטוקול המליאה מתארי�          ....2222
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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        ::::בטחו� בישובי!בטחו� בישובי!בטחו� בישובי!בטחו� בישובי!////אישור מינוי חברי ועדת שמירהאישור מינוי חברי ועדת שמירהאישור מינוי חברי ועדת שמירהאישור מינוי חברי ועדת שמירה        ....3333

  .השאר מחליפי!, הראשוני! מאושרי! 3, נציגי! בלבד 3החוק מאפשר   :חיי! ב� דודחיי! ב� דודחיי! ב� דודחיי! ב� דוד

 
        ....אוליבר טייבאוליבר טייבאוליבר טייבאוליבר טייב, , , , דקר אילתדקר אילתדקר אילתדקר אילת, , , , ייייצבי לנקובסקצבי לנקובסקצבי לנקובסקצבי לנקובסק, , , , נת� ורמוקטנת� ורמוקטנת� ורמוקטנת� ורמוקט, , , , דרי שלו!דרי שלו!דרי שלו!דרי שלו!    ––––ר ר ר ר """"יויויויו: : : : אביעזראביעזראביעזראביעזר                

        
        .לאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....פלד יובלפלד יובלפלד יובלפלד יובל, , , , נהרי שאולנהרי שאולנהרי שאולנהרי שאול, , , , מרציאנו מוטימרציאנו מוטימרציאנו מוטימרציאנו מוטי, , , , סבג מיכאלסבג מיכאלסבג מיכאלסבג מיכאל    . . . . ר ר ר ר """"יויויויו        ::::אורהאורהאורהאורה                

        
        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....יהושע גבאייהושע גבאייהושע גבאייהושע גבאי, , , , יפת קוממייפת קוממייפת קוממייפת קוממי, , , , איתמר כה�איתמר כה�איתמר כה�איתמר כה�, , , , שמעו� קינ�שמעו� קינ�שמעו� קינ�שמעו� קינ�, , , , משה מזו�משה מזו�משה מזו�משה מזו�    . . . . ר ר ר ר """"יויויויו: : : : עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב                

        
        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
                

, , , , ישראל יחיאישראל יחיאישראל יחיאישראל יחיא, , , , ער� ישראלער� ישראלער� ישראלער� ישראל, , , , וחט אליעזרוחט אליעזרוחט אליעזרוחט אליעזרשששש, , , , סימונה דודסימונה דודסימונה דודסימונה דוד, , , , חנו� עוזריחנו� עוזריחנו� עוזריחנו� עוזרי    ––––ר ר ר ר """"יויויויו: : : : גבעת יערי!גבעת יערי!גבעת יערי!גבעת יערי!
        ....סמדר משהסמדר משהסמדר משהסמדר משה

        
        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....2005200520052005ח כספי ועד מקומי  מסילת ציו� לשנת ח כספי ועד מקומי  מסילת ציו� לשנת ח כספי ועד מקומי  מסילת ציו� לשנת ח כספי ועד מקומי  מסילת ציו� לשנת """"אישור דואישור דואישור דואישור דו                    4.14.14.14.1        ....4444
        

        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....2005200520052005ח כספי ועד מקומי עמינדב       לשנת ח כספי ועד מקומי עמינדב       לשנת ח כספי ועד מקומי עמינדב       לשנת ח כספי ועד מקומי עמינדב       לשנת """"אישור דואישור דואישור דואישור דו        4.24.24.24.2        
        

        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        ....2005200520052005ח כספי ועד מקומי נח!           לשנת ח כספי ועד מקומי נח!           לשנת ח כספי ועד מקומי נח!           לשנת ח כספי ועד מקומי נח!           לשנת """"אישור דואישור דואישור דואישור דו        4.34.34.34.3        
        

        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

בנק בנק בנק בנק : : : : ח במסגרת תוכנית התייעלות מאחד הבנקי! הבאי!ח במסגרת תוכנית התייעלות מאחד הבנקי! הבאי!ח במסגרת תוכנית התייעלות מאחד הבנקי! הבאי!ח במסגרת תוכנית התייעלות מאחד הבנקי! הבאי!""""משמשמשמש    8888    ����אישור קבלת הלוואה בסאישור קבלת הלוואה בסאישור קבלת הלוואה בסאישור קבלת הלוואה בס        ....5555
לתקופה של לתקופה של לתקופה של לתקופה של     5.65.65.65.6%%%%    . . . .     5.25.25.25.2%%%%בריבית שבי� בריבית שבי� בריבית שבי� בריבית שבי� , , , , בנק לאומיבנק לאומיבנק לאומיבנק לאומי, , , , בנק הפועלי!בנק הפועלי!בנק הפועלי!בנק הפועלי!, , , , אוצר השלטו� המקומיאוצר השלטו� המקומיאוצר השלטו� המקומיאוצר השלטו� המקומי

        ....שנהשנהשנהשנה    12121212....20202020    . . . . ככככ
        

        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ::::י!י!י!י!""""תברתברתברתבר        ....6666
        
            והיתרוהיתרוהיתרוהיתר, , , , החקלאותהחקלאותהחקלאותהחקלאותמשרד משרד משרד משרד 1 1 1 1     14,55014,55014,55014,550: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , 1111    50,05050,05050,05050,050    ––––ר קורס ניהול פרוייקטי! ר קורס ניהול פרוייקטי! ר קורס ניהול פרוייקטי! ר קורס ניהול פרוייקטי! """"תבתבתבתב        6.16.16.16.1        

        ....ח המשתתפי! בקורסח המשתתפי! בקורסח המשתתפי! בקורסח המשתתפי! בקורס""""עעעע
        

        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

    375375375375, , , , ח חטיבה להתיישבותח חטיבה להתיישבותח חטיבה להתיישבותח חטיבה להתיישבות""""אשאשאשאש    375375375375: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , חחחח""""אשאשאשאש    750750750750    ––––ר מרכיבי בטחו� בנחושה ר מרכיבי בטחו� בנחושה ר מרכיבי בטחו� בנחושה ר מרכיבי בטחו� בנחושה """"תבתבתבתב        6.26.26.26.2
        ....ח משרד הבטחו�ח משרד הבטחו�ח משרד הבטחו�ח משרד הבטחו�""""אשאשאשאש

        
        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�1 1 1 1     140,000140,000140,000140,000    ––––שחר השלמת תקציב רפורמה שחר השלמת תקציב רפורמה שחר השלמת תקציב רפורמה שחר השלמת תקציב רפורמה ר בית ספר הר בית ספר הר בית ספר הר בית ספר ה""""תבתבתבתב        6.36.36.36.3        

        
        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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                ,,,,בטחו� ובטיחותבטחו� ובטיחותבטחו� ובטיחותבטחו� ובטיחותמרכיבי מרכיבי מרכיבי מרכיבי 1 1 1 1     36,00036,00036,00036,000לבית ספר הר טוב לבית ספר הר טוב לבית ספר הר טוב לבית ספר הר טוב 1 1 1 1     63,00063,00063,00063,000    ––––ר בטיחות במוסדות ר בטיחות במוסדות ר בטיחות במוסדות ר בטיחות במוסדות """"תבתבתבתב 6.46.46.46.4
        ....משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�    . . . . גידור  גידור  גידור  גידור  1 1 1 1     27,00027,00027,00027,000ת נחשו�  ת נחשו�  ת נחשו�  ת נחשו�  """"ולישיבת אמיולישיבת אמיולישיבת אמיולישיבת אמי

        
        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    . . . . 1 1 1 1     1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000    . . . . ר בדק בית מבני חינו�  ר בדק בית מבני חינו�  ר בדק בית מבני חינו�  ר בדק בית מבני חינו�  """"תבתבתבתב        6.56.56.56.5
        

        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    . . . . 1 1 1 1     500,000500,000500,000500,000    ––––ר בית מועצה ר בית מועצה ר בית מועצה ר בית מועצה """"תבתבתבתב        6.66.66.66.6
  .חשמל וביוב, שיפוצי! הכרחיי! למבנה מערכת מי!  

  
        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    . . . . 1 1 1 1     500,000500,000500,000500,000    ––––ר תאורה בישובי! ר תאורה בישובי! ר תאורה בישובי! ר תאורה בישובי! """"תבתבתבתב        6.76.76.76.7
        

        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

    חחחח""""אשאשאשאש    300300300300, , , , נות הרשותנות הרשותנות הרשותנות הרשותח קרח קרח קרח קר""""אשאשאשאש    300300300300: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�    . . . . 1 1 1 1     600,000600,000600,000600,000    ––––ר מתקני משחקי! ר מתקני משחקי! ר מתקני משחקי! ר מתקני משחקי! """"תבתבתבתב        6.86.86.86.8
        ....השתתפות הישובי!השתתפות הישובי!השתתפות הישובי!השתתפות הישובי!

        
        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ::::י! לסגירהי! לסגירהי! לסגירהי! לסגירה""""תברתברתברתבר        6.96.96.96.9

                
        ////גרעו�גרעו�גרעו�גרעו�        הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות        הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות        תקציבתקציבתקציבתקציב        רררר""""ש! התבש! התבש! התבש! התב        רררר""""תבתבתבתב' ' ' ' מסמסמסמס

        עוד#עוד#עוד#עוד#
        הערותהערותהערותהערות

פרוייקט פרוייקט פרוייקט פרוייקט         3012301230123012
ארכיאולוגי ארכיאולוגי ארכיאולוגי ארכיאולוגי 

        רמת רחלרמת רחלרמת רחלרמת רחל

260260260260            
        ח ח ח ח """"אשאשאשאש

ת העבירה את ת העבירה את ת העבירה את ת העבירה את """"החמהחמהחמהחמ        0000        0000        0000
השתתפותה ישירות השתתפותה ישירות השתתפותה ישירות השתתפותה ישירות 

ל ולרשות ל ולרשות ל ולרשות ל ולרשות """"לקקלקקלקקלקק
העתיקות ולא היתה העתיקות ולא היתה העתיקות ולא היתה העתיקות ולא היתה 
לה כל התחייבות לה כל התחייבות לה כל התחייבות לה כל התחייבות 

כלפי כלפי כלפי כלפי 
לכ� יש לכ� יש לכ� יש לכ� יש ....ישובישובישובישוב////המועצההמועצההמועצההמועצה

        ....רררר""""לבטל את התבלבטל את התבלבטל את התבלבטל את התב
חפירה חפירה חפירה חפירה         3547354735473547

וניקוי וניקוי וניקוי וניקוי 
        ארכיאולוגיארכיאולוגיארכיאולוגיארכיאולוגי

55555555            
        ח ח ח ח """"אשאשאשאש

55555555            
        ח ח ח ח """"אשאשאשאש

55555555        
        ח ח ח ח """"אשאשאשאש

        ....ר נוצל במלואור נוצל במלואור נוצל במלואור נוצל במלואו""""התבהתבהתבהתב            0000

            315315315315        הההה""""סססס        
        חחחח""""אשאשאשאש

55555555            
        ח ח ח ח """"אשאשאשאש

55555555        
        חחחח""""אשאשאשאש

0000                    

        
        .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ::::ח לנושאי חינו� וספורטח לנושאי חינו� וספורטח לנושאי חינו� וספורטח לנושאי חינו� וספורט""""משמשמשמש    3333ר בס� ר בס� ר בס� ר בס� """"אישור  תבאישור  תבאישור  תבאישור  תב                6.106.106.106.10

        
        חחחח""""אשאשאשאש    350350350350        מתקני! בגני ילדי!מתקני! בגני ילדי!מתקני! בגני ילדי!מתקני! בגני ילדי!

        חחחח""""אשאשאשאש    550550550550        יהוט מוסדות חינו�יהוט מוסדות חינו�יהוט מוסדות חינו�יהוט מוסדות חינו�רררר
        חחחח""""אשאשאשאש    1,0501,0501,0501,050        ))))מחשבי! וספריותמחשבי! וספריותמחשבי! וספריותמחשבי! וספריות, , , , כולל מדעי!כולל מדעי!כולל מדעי!כולל מדעי!((((ציוד ציוד ציוד ציוד 

        חחחח""""אשאשאשאש    250250250250        גינו� מוסדות חינו�גינו� מוסדות חינו�גינו� מוסדות חינו�גינו� מוסדות חינו�
        חחחח""""אשאשאשאש    650650650650        ליקויי בטיחותליקויי בטיחותליקויי בטיחותליקויי בטיחות
        חחחח""""אשאשאשאש    150150150150        מתקני ספורטמתקני ספורטמתקני ספורטמתקני ספורט

                
        .לאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....הרשותהרשותהרשותהרשותמקרנות מקרנות מקרנות מקרנות     ––––ס הר טוב עבור פרגולה ס הר טוב עבור פרגולה ס הר טוב עבור פרגולה ס הר טוב עבור פרגולה """"ר שיפור חזות ביהר שיפור חזות ביהר שיפור חזות ביהר שיפור חזות ביה""""ח תוספת לתבח תוספת לתבח תוספת לתבח תוספת לתב""""אשאשאשאש    10101010ר ר ר ר """"תבתבתבתב        6.116.116.116.11

        
  .אשרל ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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        ....משרד השיכו�משרד השיכו�משרד השיכו�משרד השיכו�    ––––אישור הקמת בית כנסת רפורמי בצור הדסה אישור הקמת בית כנסת רפורמי בצור הדסה אישור הקמת בית כנסת רפורמי בצור הדסה אישור הקמת בית כנסת רפורמי בצור הדסה         ....7777
  .וצרי� לאשר זאת במליאה, משרד השיכו� הודיע לנו שאישר הקמת בית כנסת רפורמית  :מאיר ויזל

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    

        
        ....חקלאות ותיירותחקלאות ותיירותחקלאות ותיירותחקלאות ותיירות' ' ' ' מנהל מחמנהל מחמנהל מחמנהל מח        . . . . הגדרת תפקיד הגדרת תפקיד הגדרת תפקיד הגדרת תפקיד     ––––נימרוד יפה נימרוד יפה נימרוד יפה נימרוד יפה         ....8888
 ות ויש צור� בשינוי בהגדרה תפקיד לפי בקשתו עקבנימרוד מתעסק בחקלאות ותייר  :מאיר ויזל

  .עיסוקו
        

  .לאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ).).).).בבבב""""מצמצמצמצ((((לפי דרישות משרד הפני! לפי דרישות משרד הפני! לפי דרישות משרד הפני! לפי דרישות משרד הפני!     2007200720072007אישור שינויי! בתקציב המועצה לשנת אישור שינויי! בתקציב המועצה לשנת אישור שינויי! בתקציב המועצה לשנת אישור שינויי! בתקציב המועצה לשנת         ....9999

  .י משרד הפני! ועודכנו תקציבי! שנשלחו אליכ!"אושר תקציב ע  :מתי קליגר
        

  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ).).).).בבבב""""מצמצמצמצ((((    2007200720072007עדכו� סעיפי תקציב  לשנת עדכו� סעיפי תקציב  לשנת עדכו� סעיפי תקציב  לשנת עדכו� סעיפי תקציב  לשנת         ....10101010

  .מדובר במהל� טכני לתיאו! של אג# החינו�, נשלח אליכ! עדכו�  :מתי קליגר
        

  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....יאיר אברה!יאיר אברה!יאיר אברה!יאיר אברה!, , , , ששו� סיידו#ששו� סיידו#ששו� סיידו#ששו� סיידו#, , , , נפתלי דדו�נפתלי דדו�נפתלי דדו�נפתלי דדו�    ––––אישור חברי הנהלה כיבוי אש אישור חברי הנהלה כיבוי אש אישור חברי הנהלה כיבוי אש אישור חברי הנהלה כיבוי אש         ....11111111
, 5בית שמש , 3הוחלט שמספר הנציגי! ממטה יהודה יהיו , צו הקמה של כיבוי אש שונה  :מאיר ויזל

אנו נתא! קואליציה ע! הרשויות על מנת להמשי� , 1טלזסטו� , 1בו גוש א, 2מבשרת 
חברי  2החברי! צריכי! להיות במתכונת , בניהול כיבוי אש בצורה טובה כמתנהל כיו!

  .מליאה ועובד מועצה
  

  .ששו� סיידו# ויאיר אברה!, לאשר את החברי! נפתלי דדו�: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
  

        ::::2007200720072007בישובי! לשנת בישובי! לשנת בישובי! לשנת בישובי! לשנת     אישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומיאישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומיאישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומיאישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומי        ....12121212
        

        מס ועד מקומי מס ועד מקומי מס ועד מקומי מס ועד מקומי         התקציב התקציב התקציב התקציב         ש! הישובש! הישובש! הישובש! הישוב
        ר ר ר ר """"למלמלמלמ1 1 1 1 מגורי! מגורי! מגורי! מגורי! 

        מס ועד עסקי!מס ועד עסקי!מס ועד עסקי!מס ועד עסקי!
        רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1 

        הערותהערותהערותהערות

                7.77.77.77.7        7.77.77.77.7        1 1 1 1     222,000222,000222,000222,000        אביעזראביעזראביעזראביעזר

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                7.887.887.887.88            7.887.887.887.88        1 1 1 1     223,000223,000223,000223,000        אדרתאדרתאדרתאדרת

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

        1111    15.7215.7215.7215.72ר ר ר ר """"ממממ    175175175175עד עד עד עד         1 1 1 1     891,000891,000891,000891,000        אורהאורהאורהאורה
        0.010.010.010.01ר ר ר ר """"ממממ    175175175175מעל מעל מעל מעל 

5.835.835.835.83                

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                        11.1211.1211.1211.12        1 1 1 1     454,000454,000454,000454,000        שתאולשתאולשתאולשתאולאאאא

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

        21.1021.1021.1021.10        20.3320.3320.3320.33        1 1 1 1     1,542,1371,542,1371,542,1371,542,137        בית זיתבית זיתבית זיתבית זית
38.9438.9438.9438.94        

        

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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בתקציב קיימת הכנסה בתקציב קיימת הכנסה בתקציב קיימת הכנסה בתקציב קיימת הכנסה         10101010        6.356.356.356.35        1 1 1 1     310,000310,000310,000310,000        בית מאירבית מאירבית מאירבית מאיר
    32,50032,50032,50032,500ס ס ס ס """"והוצאה מותנת עוהוצאה מותנת עוהוצאה מותנת עוהוצאה מותנת ע

 1 1 1 1        

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

1 1 1 1     10.3910.3910.3910.39ר ר ר ר """"ממממ    100100100100עד עד עד עד         1 1 1 1     915,000915,000915,000915,000        גבעת יערי!גבעת יערי!גבעת יערי!גבעת יערי!
        ....רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     1.971.971.971.97מעל מעל מעל מעל 

10.6010.6010.6010.60            
11111111.16.16.16.16        

המועצה תעביר לועד המועצה תעביר לועד המועצה תעביר לועד המועצה תעביר לועד 
מהארנונה מהארנונה מהארנונה מהארנונה     20202020%%%%המקומי המקומי המקומי המקומי 

הכללית המהווי! מס ועד הכללית המהווי! מס ועד הכללית המהווי! מס ועד הכללית המהווי! מס ועד 
בנוס# למס הועד המקומי בנוס# למס הועד המקומי בנוס# למס הועד המקומי בנוס# למס הועד המקומי 

        ....י הישובי הישובי הישובי הישוב""""עעעע    גבהגבהגבהגבההנהנהנהנ

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                28.5928.5928.5928.59        6.456.456.456.45        1 1 1 1     207,878207,878207,878207,878        הראלהראלהראלהראל

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

בשנה שעברה אושר עסקי! בשנה שעברה אושר עסקי! בשנה שעברה אושר עסקי! בשנה שעברה אושר עסקי!         10.5910.5910.5910.59        10.5910.5910.5910.59        1 1 1 1     498,000498,000498,000498,000        זכריהזכריהזכריהזכריה
השנה מבקשי! תחנת השנה מבקשי! תחנת השנה מבקשי! תחנת השנה מבקשי! תחנת 1 1 1 1     10101010

        ....דלקדלקדלקדלק

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

1 1 1 1     29.1229.1229.1229.12ר ר ר ר """"ממממ    50505050עד עד עד עד         1 1 1 1     713,522713,522713,522713,522        טל שחרטל שחרטל שחרטל שחר
ר ר ר ר """"ממממ    50505050ר מעל ר מעל ר מעל ר מעל """"למלמלמלמ

3.703.703.703.70     1 1 1 1        

                

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                6.356.356.356.35            6.356.356.356.35        1 1 1 1     106,600106,600106,600106,600        יד השמונהיד השמונהיד השמונהיד השמונה

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                        13.4513.4513.4513.45        1 1 1 1     243,000243,000243,000243,000        כסלו�כסלו�כסלו�כסלו�

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                    10.5910.5910.5910.59        10.5910.5910.5910.59        1 1 1 1     167,000167,000167,000167,000        מחסיה מחסיה מחסיה מחסיה 

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                        16.9416.9416.9416.94        1 1 1 1     626,820626,820626,820626,820        מטעמטעמטעמטע

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

מעלה מעלה מעלה מעלה 
        החמישההחמישההחמישההחמישה

1,303,0001,303,0001,303,0001,303,000        7777        25252525                

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

  
                7.417.417.417.41        7.417.417.417.41        1 1 1 1     437,000437,000437,000437,000        נוה איל�נוה איל�נוה איל�נוה איל�

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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בתקציב קיימת הכנסה בתקציב קיימת הכנסה בתקציב קיימת הכנסה בתקציב קיימת הכנסה         8.748.748.748.74        8.748.748.748.74        1 1 1 1     200,000200,000200,000200,000        נחושהנחושהנחושהנחושה
מותנית מול הוצאה מותנית מותנית מול הוצאה מותנית מותנית מול הוצאה מותנית מותנית מול הוצאה מותנית 

        חחחח""""אשאשאשאש    37373737בס� בס� בס� בס� 

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                13.7713.7713.7713.77        13.7713.7713.7713.77        1 1 1 1     288,000288,000288,000288,000        נח!נח!נח!נח!

 

ב קיימת הכנסה ב קיימת הכנסה ב קיימת הכנסה ב קיימת הכנסה בתקציבתקציבתקציבתקצי                5.935.935.935.93        1 1 1 1     281,000281,000281,000281,000        עי� נקובהעי� נקובהעי� נקובהעי� נקובה
    16161616ס ס ס ס """"והוצאה מותנית עוהוצאה מותנית עוהוצאה מותנית עוהוצאה מותנית ע

        חחחח""""אשאשאשאש

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                11.6411.6411.6411.64        9.539.539.539.53        1 1 1 1     641,000641,000641,000641,000        עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

מבקשי! לגבות מס ועד מבקשי! לגבות מס ועד מבקשי! לגבות מס ועד מבקשי! לגבות מס ועד                 11.2211.2211.2211.22        1 1 1 1     378,000378,000378,000378,000        צלפו�צלפו�צלפו�צלפו�
        ....1111    7777לעסקי! בס� לעסקי! בס� לעסקי! בס� לעסקי! בס� 

        
  .)י חוק אי� אישור להטלת מס לעסקי!"עפ( .מס ועד מגורי! לאשר: : : : לטלטלטלטהוחהוחהוחהוח

 

התקציב בדיוק כמו בשנה התקציב בדיוק כמו בשנה התקציב בדיוק כמו בשנה התקציב בדיוק כמו בשנה         14.3214.3214.3214.32        20.8920.8920.8920.89        1111    538,700538,700538,700538,700        רמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאל
        ....שעברה כולל מס ועד מקומישעברה כולל מס ועד מקומישעברה כולל מס ועד מקומישעברה כולל מס ועד מקומי

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                        10101010        1 1 1 1     383,000383,000383,000383,000        שואבהשואבהשואבהשואבה

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

            8.498.498.498.49        8.478.478.478.47        1 1 1 1     473,000473,000473,000473,000        שורששורששורששורש
21.5221.5221.5221.52        

מצור# פירוט למס ועד מצור# פירוט למס ועד מצור# פירוט למס ועד מצור# פירוט למס ועד 
        עסקי!עסקי!עסקי!עסקי!

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                10.5910.5910.5910.59        10.5910.5910.5910.59        1 1 1 1     1,483,8001,483,8001,483,8001,483,800        שריגי!שריגי!שריגי!שריגי!

  
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 

                        11.6511.6511.6511.65        1 1 1 1     322,000322,000322,000322,000        תרו!תרו!תרו!תרו!

        
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
ד בנושא ההחלטה של משרד הפני! בנושא אי אישור תעריפי "ד פנחס קוב� יכי� חו"עו

 .תעשיה
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        ::::עדכו� תקציב מלוותעדכו� תקציב מלוותעדכו� תקציב מלוותעדכו� תקציב מלוות        ....13131313

        

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

  2,660 1,570- 4,230 קר� כלליקר� כלליקר� כלליקר� כללי 6491/691

6491/692 
ריבית ריבית ריבית ריבית 
  2,157 493- 2,650 כלליתכלליתכלליתכללית

6491/693 
הצמדה הצמדה הצמדה הצמדה 
  539 1,441- 1,980 כלליתכלליתכלליתכללית

  5,356 3,504- 8,860 ככככ""""סהסהסהסה 

             הלוואות ביובהלוואות ביובהלוואות ביובהלוואות ביוב

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

  8,304 1,894 6,410 קר�קר�קר�קר� 6492/691

  1,930 280 1,650 ריביתריביתריביתריבית 6492/692

  1,630 1,330 300 הצמדההצמדההצמדההצמדה 6492/693

  11,864 3,504 8,360 ככככ""""סהסהסהסה 

  17,220 0 17,220         ב מילוותב מילוותב מילוותב מילוותכ תקציכ תקציכ תקציכ תקצי""""סהסהסהסה

        
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
אישור קבלת שירותי! בנקאיי! באמצעות בנקאות תקשורת לכל חשבונות בתי הספר אישור קבלת שירותי! בנקאיי! באמצעות בנקאות תקשורת לכל חשבונות בתי הספר אישור קבלת שירותי! בנקאיי! באמצעות בנקאות תקשורת לכל חשבונות בתי הספר אישור קבלת שירותי! בנקאיי! באמצעות בנקאות תקשורת לכל חשבונות בתי הספר         ....14141414

    מדובר בחשבונות המנוהלי! בכל הבנקי!מדובר בחשבונות המנוהלי! בכל הבנקי!מדובר בחשבונות המנוהלי! בכל הבנקי!מדובר בחשבונות המנוהלי! בכל הבנקי!, , , , בתחו! המועצה ותחת חסותהבתחו! המועצה ותחת חסותהבתחו! המועצה ותחת חסותהבתחו! המועצה ותחת חסותההנמצאי! הנמצאי! הנמצאי! הנמצאי! 
        ....הקיימי!הקיימי!הקיימי!הקיימי!

        
  .לאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
  

  כסלו� ככפר תיירותכסלו� ככפר תיירותכסלו� ככפר תיירותכסלו� ככפר תיירות  .15
  .ישיבת מליאה אישור כפר כסלו� ככפר תיירותאשרור החלטה מ  :מאיר ויזל

  
  
  
  
  
  
  
  

  

        20:0020:0020:0020:00הישיבה ננעלה בשעה הישיבה ננעלה בשעה הישיבה ננעלה בשעה הישיבה ננעלה בשעה 
  
  
  
  

___________          ___________  
  מאיר ויזל            משה דדו�

  ראש המועצה          מזכיר המועצה


