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          ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל

  מסילת ציו�, סג� ראש המועצה  מרדכי אלאב

  לוזית, סג� ראש המועצה  מיכאל ביטו�

  אב� ספיר  דני גלבוע
  אשתאול  מנסור יוס# 

  בית זית  גבריאל נרדי
  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  משה סויסה 

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

  גיזו  שלמה צברי
  זכריה  יוסי משה

  יד השמונה  יוס# בר דוד
  ישעי  עמנואל דוד

  ליאו� שריגי$  שירלי שטרית

  מוצא  עלית  אברה$ לוי
  מחסיה  חיי$ בוזגלו

  מעלה חמישה  עמוס נבט

  נוה שלו$  איל� פריש
  נחשו�  חוה שפיר
  נס הרי$  ענת ארגוב

  עי� רפה  ת ברהו$'בהג
  עמינדב  רשברגיחזי ק

  צלפו�   ישראל גבאי
  צור הדסה  שלומי מגנזי
  קרית ענבי$  משה ביטנר

  שואבה  נינה גונ�יו
  שורש  בראלר$ 
    

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

  חינו�' מנהל מח  חיי$ אברה$
  )חדשה(מהנדסת המועצה   חגית ישראלי

  מנהלת אג# חברה וקהילה  שולה ב� אהרו�
  )1.1(בעני� הסעות בתי ספר   נציגי הורי$

 
          ::::קהלקהלקהלקהל

  עור� עיתו� בקיצור  יובל רובי�
    

          ::::רש$רש$רש$רש$
  מזכיר המועצה  דדו� משה

  

        
        
        
        

    :חסרוחסרוחסרוחסרו
  צובה, סג� ראש המועצה  ישי שניר

  אביעזר  מרדכי רחמי$
  אדרת  יהודה אלמליח

  אורה  יגאל אבדר
  בית מאיר  כה� מקסי$

  בית נקופה  שמואל שמש
  גפ�  דוד כה�

  הראל  מ�אבי פלייש
  זנוח  פהימה יאיר

  טל שחר  בני אלירז
  כסלו�  שלו$ בוקובזה
  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו#

  מטע  דדו� נפתלי
  נוה איל�  עזי טלר
  נוה מיכאל   ירמי דוד

  נחושה  דמארי יצחק
  נח$  חרזי הרצל

  נט#  ניסי$ גדסי
  ה"נתיב הל  אית� קרטגינר

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

  צור הדסה  יוסי אלעד
  צפרירי$  חי חדד

  צרעה  דליה יונאית
  רמת רזיאל  פלדברו� 

  רמת רחל  דוד דרומלבי(
  שדות מיכה  אביגדור כה�
  תירוש  בנימי� מלכה
  תעוז  ראוב�   סופר

  תרו$  מיסק  לוי
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .ר"הודעות יו  .1

  ).קבוצת יבנה, רחובות, גבעת וושינגטו�(הסעות חינו�   1.1  
  .פסטיבל היי�  1.2  
  .כולל מונגומרי –הרחבת השותפות ושינגטו�  2000' שות  1.3  
  .רשות ניקוז –התארגנות   1.4  
  חגית ישראל' אדר –מחליפה לאבי ב� גור   1.5  
  .ינר ועדי$סמ  1.6  
  .10כביש   1.7  
  מיסי ועד לא יוכלו להתמנות כחברי /חברי ועדת ביקורת חייבי$ בארנונה  1.8  
  .ועדת ביקורת    

  
  .28.8.07מתארי�  מליאהאישור פרוטוקול ישיבת   .2
  
, נקופהבית , בית זית, אשתאול, אורה: לישובי$ 2006אישור דוחות כספיי$ לשנת   .3

  .תרו$, נט#, נח$, יו�צמסילת   
  
  .אריה קסט�, אטיאס עזר, ר"יו –גבאי מוטי : אישור מינוי ועדת בטחו� במושב אדרת  .4
  
  .יוס#  לביא , דג� אברה$, לוי אס# מיסק: אישור מינוי חברי ועדת ביקורת במושב תרו$  .5
  
  .ח"אש 40 /מקלט לנשי$ מוכות  /תוספת תקציב   .6
  
  .בקוע –הסדר נושי$ משק$   .7
  
  :י$"תבר  .8

   300כבישי$ פנימיי$  , בית הע$, שיפו( ג� יש� מועדו�(ר ועד מקומי ישעי  "תב  8.1  
  .השתתפות בעלי$ 50%, מועצה 50%: המימו�  , ח"אש    

  
      ח "אש 250) י מכו� גבי$"ליווי ע(תירוש  –ר עבודה קהילתית "תב  8.2  
  .והיתר קרנות הרשות, מקורות חו(1  50,000: מימו�ה    

  
  .משרד הבטחו� /1  50,000 –ה "הל ר אנדרטת"תב  8.3  

  
    , משרד הבטחו� 50%: המימו� /1  30,000ר עגלת כיבוי אש לנחושה "תב  8.4  
  .משרד הפני$ 50%    

  
      : המימו� /ח "אש 100 –ר קורס יזמות בנושא שמני$ ארומטיי$ "תב  8.5  
  .השתתפות חברי1$  60,000, 1 40,000משרד החקלאות     

  
     90%: המימו�1  200,000 –לטיפול בפסולת בני�  ר העסקת פקח"תב  8.6  
  .קרנות הרשות 10%, המשרד לאיכות הסביבה    

  
   3.3 /שנה כ 20 /מינהלת הביוב הלוואה ל, ח"מש 6 –ש טל שחר "ר מט"תב  8.7  
    , צלפו�, טל שחר: ח לחייב התושבי$ בישובי$"מש 2.7 /ח היתרה כ"מש    
  .בפריסה 20%, במזומ� 80%ביוב לפי החלטה  גביה דר� היטלי –כפר אוריה , גיזו    

  
  השתתפות  25%: המימו� –בטיחות  /1  204,000 –ר קיר תמ� בזכריה "תב  8.8  
  .קרנות הרשות 75%, בעלי$    

  
    הרשות לשמירת הטבע והגני$ : המימו�1  936,232  /ר ביוב עי� חמד "תב  8.9  
  .הלאומיי$    

  
  י "המחשבי$ אושרו ע(קרנות הרשות  –התקנת מחשבי$ 1  450,000ר "תב  8.10  
  ).מפעל הפיס לבתי ספר וגני ילדי$    
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, תקציב אסא ונוער מרכז העניני$, תקציב פרוייקט אופק –עדכו� תקציב המועצה   .9
  ).חומר מצור#( י"שפאישור עדכו� תקציב , הנחות לזכאי$  

  
  .משרד החינו� –רפורמת אופק  –אישור  תוכנית לימודי$ והעשרה   .10
  

  :אישור בקשה להעלאת מס ועד בישובי$  .11
  

        הבקשה הבקשה הבקשה הבקשה         היטל קוד$היטל קוד$היטל קוד$היטל קוד$        הישובהישובהישובהישוב
  .ר"מ 150ר מעל "למ1  3 .ר ראשוני$"מ 150ר "למ1  6  ר "למ1  3.90  נס הרי$

  
  .לפיתוח' אישור פתיחת חשבו� בבנק לאומי  להרחבת גיזו  בחב  .12
  

    :נט# – 2007אישור תקציב ועדי מקומי לשנת   .13
  1  578,900 –התקציב .   ר"למ1  5.85 – ההיטל למגורי$  

        
   1.5 /ח למדידות ארנונה מבנק לאומי בקשה או פועלי$ ל"מש 1.5אישור הלוואה של   .14

  . 5% / 5.4%שנה בריבית של בי�   
  

  אישור מכרז פחי אשפה  .15
        

        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111        
        

        ).).).).קבוצת יבנהקבוצת יבנהקבוצת יבנהקבוצת יבנה, , , , רחובותרחובותרחובותרחובות, , , , גבעת וושינגטו�גבעת וושינגטו�גבעת וושינגטו�גבעת וושינגטו�((((הסעות חינו� הסעות חינו� הסעות חינו� הסעות חינו�         1.11.11.11.1        
שמבקשי$ להעלות את נושא הסעות לבתי ספר גבעת , נמצאי$ איתנו נציגי הורי$  :מאיר ויזל

. מגיעי$ אליי כמעט כל יו$נציגי ההורי$ , אמית רחובות וקבוצת יבנה, וושינגטו�  
  .ולאחר מכ� נקיי$ דיו�ידברו   נציגי ההורי$   

  
יש תלמידות , הבנות שלנו לומדות בגבעת וושינגטו� ואי� הסעות השנה) בקוע(  :ורד עמר$

ומבחינתנו זה היה נוהג קבוע , והיתה לה$ הסעה בעברשני$ ' שלומדות מס  
המיפוי שלנו הוא בבית שמש ואי� לנו מענה מבחינה , ומבחינתו לא היתה בעיה  
ילדות לומדות  20 /כ, מדובר בקבוצת ילדי$ גדולה, דתית מדובר בחינו� חרדי  
  .בגבעת וושינגטו�  

        
המסגרת בבית שמש לא התאימה , בנות שלי למדו באולפנה במטה יהודהה) בקוע(  :אורי כה�
יש לזכור שלא מקבלי$ את , בצורה מסודרת, שני$ היא נוסעת ע$ מטה יהודה 4כבר     
  .כל הילדי$ שלנו בבית שמש    

  
הצלחנו לרשו$ ברחובות , הילד שלי למד באורות לא התקבל בשעלי תורה) בקוע: (עזריאל יעקב

   9 /יש לרחובות כ, ודדות ע$ קשיי$ ובטחו� בהסעות מבקש הסעותמדובר בהתמ    
  .ילדי$    

        
תעביר סכו$ ועצה גבעת וושינגטו� מוכ� להסיע באחריותו והמבית הספר ב  :ורד עמר$

  .לילד השתתפות שנתית1  2,500ות של השתתפ  
         
        ....האורחי$ מהישובי$ עזבו את האול$האורחי$ מהישובי$ עזבו את האול$האורחי$ מהישובי$ עזבו את האול$האורחי$ מהישובי$ עזבו את האול$                

 
        ....דיו� במליאהדיו� במליאהדיו� במליאהדיו� במליאה  

גדול של תלמידי$ ברחבי מטה יהודה הבאי$ אלינו בדרישה להסעות  מדובר במספר  :מאיר ויזל
קבוצת יבנה , ת וושינגטו�עלגבלתלמידי$ התלבטנו בצוות המועצה , לבתי הספר  
בהשתתפות לכל תלמיד 1  1,000ולאחר דיוני$ רבי$ אושר לה$ חובות ור  
  .שה$ לא במיפוי בהסעות למרות  

  
ה באזור לתלמידי$ שלנו לפי צרכי$ צרי� לסייע במת� סוכ$ בעבר שכאשר אי� מענ  :ענת ארגוב

  .הסעה ופתרו� לימודי  
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יש , מחו( למיפוי המאושר במטה יהודה ללמודאנחנו לא מאפשרי$ לא# תלמיד   :מאיר ויזל
מענה כמעט לכל התחומי$ כאשר יש מקרי$ שמחייבי$ אותנו למת� אישור אנו   
, ו מענה בבית שמש לצרכי$ הדתיי$וישנ, נותני$ את ההשתתפות בתחבורה ציבורית  
  .אנו במקביל בודקי$ את המיפוי הדתי שלנו ובוחני$ אפשרות לשינוי  

  
, ת ואולפנת נוגה"מסביר שיש פתרונות לכל החינו� הדתי בבית שמש ברשת אמי  :חיי$ אברה$

הסעות ממומני$ רק לבית , קיימי$ ילדי$ שלומדי$ ללא אישורי$ במקומות אחרי$  
, $ דברו על רמות דתיות והמועצה לא יכולה ולא נכנסת לסוגיות אלוההורי, שמש  
  .היו הבנות ע$ משרד החינו� בעבר אבל הודענו שאי� הסעות לגבעת וושינגטו�  

  
הסברתי על נהלי החינו� ואמרתי שא$ בסו# יוחלט להסיע צרי� להחליט מאיפה   :מתי קליגר

  .ולא סוטי$, של משרד החינו�כי אנחנו פועלי$ רק לפי נהלי$ וחוקי$ , התקציב  
  

אבל חיי$ אומר שיש בעיה ולכ� אולי צרי� לעזור וא$ , תקציב שנותלא נית� ל  :מרדכי אלאב
ת תקציב אזי כדאי שאג# החינו� יקיי$ דיו� ויציג את ומשהו רוצה להוסי# ולשנ  
  .החריגי$ ונקבל החלטות בהתא$  

        
לדעתי צרי� , התקציבנו� צריכה ליזו$ הרחבת ועדת חי ,אפשר להכי� לדיו� במליאה  :רלי שטריתיש

להעביר את החוק להורי$ לגבי , על חשבו� הממשלה והשאר עליה1  1,000לשל$     
  .ס"ביה    

        
, והיו$ המועצה מגרה אות$ מול משרד החינו�, א$ יש בעיה אזי איפה משרד החינו�  :ת ברהו$'בהג

  .והא$ המועצה מגבה אות$ מול משרד החינו�    
        

ההחלטה שחשוב , תוכנית אב לחינו� לא הוצגה ולא היתה מליאה בנושא חינו� :נקשטי�יוס# בל
  .גור$ מקצועיתהיה   

  
וצרי� , רק קבלנו את תוכנית אב ואי� פתרו� לממלכתי דתי בחטיבת הביניי$ והתיכו�  :מאיר ויזל

  . ופה למטה בית שמש, ירושלי$לומדי$ באזור ההר , ו� מיוחדדי  
  

  .ו מסגרות בבית שמשנקבע  :חיי$ אברה$
  

ואני חושב שצרי� , אמר שיש קצת בעיה בגיזואברה$ כאיש חינו� מוסמ� חיי$ : יהודה ב� אהרו�
  . לאשר בינתיי$  

  
מסוכ� שהילדי$ , אני מסכי$ ע$ חיי$ אברה$, כולנו יודעי$ שיש בעיה למגזר הדתי  :ישראל אלוני

, ה טעתה שהיא לא לקחהלהורי$ אי� את הכס# לתת והמועצ .הולכי$ לכביש ברגל  
בואו נבדוק . לא להכניס לחשבו� את מה שנעשה בעבר לגבי העלויות הנוספות  
  .ונשי$ את הנתוני$ על השולח�  

  
  .לתת לה$ לסיי$ את השנה  :ענת ארגוב

  
מה שהיה טוב , אני רואה את הילדי$ ולוקחת אות$, הכל מסתובב סביב הכס#: שולה ב� אהרו�
 500אולי כדאי לסיי$ את שנת  הלימודי$ מדובר על , בבית שמש לא טוב היו$  
ס יהיו באזור "צרי� לקחת נקודה במיפוי שביה, דיני נפשות ודיני משפחות  ח "אש  
  .כפרי  

  
נחליט על  2008לשנת  2007אי� דבר כזה עד סו# שנת הלימודי$ דני$ עד סו# שנת   :מאיר ויזל

  זה תקציב נית� מהמיפוי נצא אימאנחנו מציעי$ שמינואר נת� הצעה . 2008שנת   
  .20%ואנחנו  80%בהנחה שמשרד החינו� משל$   
  .נשל$ רק לקבוצה הזו עד סו# שנה זו 20% /ה  

  
  .מחלקת חינו� לא טיפלה בבעיה: ישראל אלוני

  
  .א# אחד לא קיבל אישור  :חיי$ אברה$

  
  .תקציבוזה אינו  2007נקצ( בנוער והחינו� ונאשר לה$ רק עד סו# שנת   :מאיר ויזל
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לאחר שני$  2006עלות כבר מ יהמועצה שומרת על מסגרת תקציב ונמצאת בהתי  :מתי קליגר
וייקט ואני לא נכנס לבעד ונגד אבל רקשות ואנחנו מקפידי$ על תקציב מסודר לכל פ  
  מכיוו� שאנחנו ג$ ,כאשר רוצי$ להוסי# למקו$ מסויי$ צרי� להגיד לי מהיכ� לקצ(   

  
עלות כפי שאישר לנו משרד הפני$ שתשמור יה בתוכנית ההתיממשיכי$ לשנה הבא    

  . פחות או יותר על המסגרות הנוכחיות  
אנחנו נביא למליאה אפשרויות שונות להחלטה המראות תקציב מצד אחד להסעות     

ולעלות$ יש להוסי# את אי , בקווי$ שאינ$ מאושרי$ וכול$ על חשבו� הרשות   
נית� לכ$ תקציבי$ שמה$ תקוצ( העלות שתהיה קבלת הכס# מהחינו� ומצד שני   
הא$ לקצ( באות$ סעיפי$ או לא כמוב� אנחנו נבקש ממחלקת חינו�  וואת$ תחליט  
על חשבו�   תקציב  –הקיצו( מתקציבה  ,להכי� את העלויות והתקציבי$ לקיצו(  
  .'בתי הספר וכו ,התרבות ,הנוער  

חלקות והא כבר מוכ� מכיוו� רוב המ כבר אושר על ידי 2008עתכ$ תקציב ידלי    
  .שהוא מושתת על שנה שעברה ואנחנו רוצי$ להביא אותו לאישור בנובמבר  

  
  .לבתי הספר שבה$ דברנובאופ� חריג  . 2007אושר רק עד סו# שנת  , בזה סיימנו  :מאיר ויזל

        
        ....פסטיבל היי�פסטיבל היי�פסטיבל היי�פסטיבל היי�        1.21.21.21.2        

אוד מוצלח מסייע מ, היתה פתיחה חגיגית לאישי ציבור ומוזמני$ בצור הדסה  :מאיר ויזל
      .לפיתוח ולשווק האזור דר� פרוייקט היי�  

        
        מונטגומרימונטגומרימונטגומרימונטגומריכולל כולל כולל כולל     ––––הרחבת השותפות ושינגטו� הרחבת השותפות ושינגטו� הרחבת השותפות ושינגטו� הרחבת השותפות ושינגטו�     2000200020002000' ' ' ' שותשותשותשות        1.31.31.31.3        

, ביחד ע$ בית שמש 2000שרוצי$ להצטר# לשותפות  מונטגומרימדובר באזור   :מאיר ויזל
  .התקיי$ יו$ פעילות משות#  

        
        ....רשות ניקוזרשות ניקוזרשות ניקוזרשות ניקוז    ––––התארגנות התארגנות התארגנות התארגנות         1.41.41.41.4        

ר חנ� חסיד "היו, מתקיי$ כרגע דיו� ובדיקה של התארגנות רשות הניקוז שורק לכיש  :מאיר ויזל
וכרגע , ל"מנכמתפקד כמשמש כמזכיר וגזבר והמהנדס נו ואיציק יוגב כנציג של  
      .נושא לקראת הכרעה במבנה הארגוניה  

  
        חגית ישראלחגית ישראלחגית ישראלחגית ישראל' ' ' ' אדראדראדראדר    ––––מחליפה לאבי ב� גור מחליפה לאבי ב� גור מחליפה לאבי ב� גור מחליפה לאבי ב� גור         1.51.51.51.5        

קיימנו מכרז , ויתכ� שיפעל במטה יהודה 11/07קידו בחודש אבי ב� גור מסיי$ את תפ  :מאיר ויזל
ונאחל לה , מועמדי$ ואחרי ניפוי ומבדקי$ נבחרה חגית ישראלי 21השתתפו   
   .בהצלחה  
  .חגית מציגה את עצמה  
  .נאחל לה הצלחה בתפקיד –אושרה כמהנדסת הועדה , לא היתה התנגדות  

  
        ....סמינר ועדי$סמינר ועדי$סמינר ועדי$סמינר ועדי$        1.61.61.61.6        

בנושא התקציב ככלי ניהולי , ימי$ בצפו� 3 – 11.11.07 /תקיי$ בסמינר הועדי$ י  :משה דדו�
שכולנו הנושאי$ הינ$ מקצועיי$ בטוחני , המיועד לכלל הפעילי$ במטה יהוד  
  .נא להרש$ –. נתרו$ ונתר$ מהסמינר  

        
        ....10101010כביש כביש כביש כביש         1.71.71.71.7        

שהינו חיוני ל "הניתיות של הכביש יכבר תקופה ארוכה אנחנו מודעי$ לבע  :מאיר ויזל
ורי$ שהתקיימו סוכ$ שמשרד התחבורה יעביר כס# בסי .רת את התושבי$ומש  
מדובר בישובי$ , ינתיי$ התקבלה החלטה היו$ על סגירת הכבישב, למשרד השיכו�  
לפתור את   נמשי� ללחו( על משרד התחבורה , מחצבת שפיר  + שלנו זנוח ומחסיה   
  .הנושא  

        
        ד לא יוכלו להתמנות כחברי ועדת ד לא יוכלו להתמנות כחברי ועדת ד לא יוכלו להתמנות כחברי ועדת ד לא יוכלו להתמנות כחברי ועדת מיסי ועמיסי ועמיסי ועמיסי וע////חברי ועדת ביקורת חייבי$ בארנונהחברי ועדת ביקורת חייבי$ בארנונהחברי ועדת ביקורת חייבי$ בארנונהחברי ועדת ביקורת חייבי$ בארנונה        1.81.81.81.8        
        ....ביקורת בישובי$ביקורת בישובי$ביקורת בישובי$ביקורת בישובי$                

, י ראש המועצה ולא ימונו מי שחייבי$ ארנונה"ממונה עבישובי$ ועדת הביקורת   :מאיר ויזל
אנו נפעל במסגרת  –י$ בישובי$ חברי ועדלגבי . תתקיי$ בדיקה מקיפה בנושא  
  .עדכו�  –הסמכות   
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        ....�28.8.0728.8.0728.8.0728.8.07 � � � אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריאישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריאישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריאישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי        ....2222        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
, , , , בית נקופהבית נקופהבית נקופהבית נקופה, , , , בית זיתבית זיתבית זיתבית זית, , , , אשתאולאשתאולאשתאולאשתאול, , , , אורהאורהאורהאורה: : : : לישובי$לישובי$לישובי$לישובי$    2006200620062006אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת אישור דוחות כספיי$ לשנת         ....3333        
        ....תרו$תרו$תרו$תרו$, , , , נט#נט#נט#נט#, , , , נח$נח$נח$נח$, , , , מסילת ציו�מסילת ציו�מסילת ציו�מסילת ציו�                

        
  .למעט תרו$ לא מאושר 2006לאשר הדוחות הכספיי$ של הישובי$ לשנת : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....אריה קסט�אריה קסט�אריה קסט�אריה קסט�, , , , אטיאס עזראטיאס עזראטיאס עזראטיאס עזר, , , , רררר""""יויויויו    ––––גבאי מוטי גבאי מוטי גבאי מוטי גבאי מוטי : : : : אישור מינוי ועדת בטחו� במושב אדרתאישור מינוי ועדת בטחו� במושב אדרתאישור מינוי ועדת בטחו� במושב אדרתאישור מינוי ועדת בטחו� במושב אדרת        ....4444        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        לביא לביא לביא לביא , , , , דג� אברה$דג� אברה$דג� אברה$דג� אברה$, , , , לוי אס# מיסקלוי אס# מיסקלוי אס# מיסקלוי אס# מיסק: : : : אישור מינוי חברי ועדת ביקורת במושב תרו$אישור מינוי חברי ועדת ביקורת במושב תרו$אישור מינוי חברי ועדת ביקורת במושב תרו$אישור מינוי חברי ועדת ביקורת במושב תרו$        ....5555        
        ....יוס#יוס#יוס#יוס#                

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....משרד הרווחהמשרד הרווחהמשרד הרווחהמשרד הרווחה    ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    40404040מקלט לנשי$ מוכות  מקלט לנשי$ מוכות  מקלט לנשי$ מוכות  מקלט לנשי$ מוכות          / / / / תוספת תקציב תוספת תקציב תוספת תקציב תוספת תקציב         ....6666                                        
                        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....שדות מיכהשדות מיכהשדות מיכהשדות מיכה, , , , רוגליתרוגליתרוגליתרוגלית, , , , אדרתאדרתאדרתאדרת, , , , בקועבקועבקועבקוע    ––––הסדר נושי$ משק$ הסדר נושי$ משק$ הסדר נושי$ משק$ הסדר נושי$ משק$         ....7777        

  שדות , לאשר אדרת רוגלית, מאשרי$ אוטומטי בהתא$ להחלטה הקודמת, מסכ$  :מאיר ויזל
  .מיכה ובקוע בהתא$ להחלטת המשק$  
    

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        ::::י$י$י$י$""""תברתברתברתבר        ....8888        
        כבישי$ פנימיי$ כבישי$ פנימיי$ כבישי$ פנימיי$ כבישי$ פנימיי$ , , , , בית הע$בית הע$בית הע$בית הע$, , , , שיפו( ג� יש� מועדו�שיפו( ג� יש� מועדו�שיפו( ג� יש� מועדו�שיפו( ג� יש� מועדו�((((ועד מקומי ועד מקומי ועד מקומי ועד מקומי     ––––ר ישעי ר ישעי ר ישעי ר ישעי """"תבתבתבתב        8.18.18.18.1        
        ....השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$השתתפות בעלי$    %%%%50505050, , , , מועצהמועצהמועצהמועצה    %%%%50505050: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�    ,,,,חחחח""""אשאשאשאש    300300300300                

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
                        ח ח ח ח """"אשאשאשאש    250250250250) ) ) ) י מכו� גבי$י מכו� גבי$י מכו� גבי$י מכו� גבי$""""ליווי עליווי עליווי עליווי ע((((תירוש תירוש תירוש תירוש     ––––ר עבודה קהילתית ר עבודה קהילתית ר עבודה קהילתית ר עבודה קהילתית """"תבתבתבתב        8.28.28.28.2        
        ....והיתר קרנות הרשותוהיתר קרנות הרשותוהיתר קרנות הרשותוהיתר קרנות הרשות, , , , מקורות חו(מקורות חו(מקורות חו(מקורות חו(1 1 1 1     50,00050,00050,00050,000: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�                
  יש לבדוק הא$ צרי� מכרז מול הלשכה המשפטית מאושר בכפו# לאישור לשכה                 
  .המשפטית    

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::חלטחלטחלטחלטהוהוהוהו                

        
        ....משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�    / / / / 1 1 1 1     50,00050,00050,00050,000    ––––ה ה ה ה """"ר אנדרטת הלר אנדרטת הלר אנדרטת הלר אנדרטת הל""""תבתבתבתב        8.38.38.38.3        

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
                , , , , משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�    50505050%%%%: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�    / / / / 1 1 1 1     30,00030,00030,00030,000ר עגלת כיבוי אש לנחושה ר עגלת כיבוי אש לנחושה ר עגלת כיבוי אש לנחושה ר עגלת כיבוי אש לנחושה """"תבתבתבתב        8.48.48.48.4        
        ....משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$משרד הפני$    %%%%50505050                

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
                : : : : המימו�המימו�המימו�המימו�    / / / / ח ח ח ח """"אשאשאשאש    100100100100    ––––ר קורס יזמות בנושא שמני$ ארומטיי$ ר קורס יזמות בנושא שמני$ ארומטיי$ ר קורס יזמות בנושא שמני$ ארומטיי$ ר קורס יזמות בנושא שמני$ ארומטיי$ """"תבתבתבתב        8.58.58.58.5        
        ....השתתפות חברי$השתתפות חברי$השתתפות חברי$השתתפות חברי1$ 1 1 1     60,00060,00060,00060,000, , , , 1111    40,00040,00040,00040,000לאות לאות לאות לאות משרד החקמשרד החקמשרד החקמשרד החק                

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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                    90909090%%%%: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�1 1 1 1     200,000200,000200,000200,000    ––––ר העסקת פקח לטיפול בפסולת בני� ר העסקת פקח לטיפול בפסולת בני� ר העסקת פקח לטיפול בפסולת בני� ר העסקת פקח לטיפול בפסולת בני� """"תבתבתבתב        8.68.68.68.6        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    %%%%10101010, , , , המשרד לאיכות הסביבההמשרד לאיכות הסביבההמשרד לאיכות הסביבההמשרד לאיכות הסביבה                
  .לפרס$ את הטלפו� של הפקח מחלקת איכות סביבה מתבקשת    
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        חחחח""""משמשמשמש    3.33.33.33.3    / / / / שנה כשנה כשנה כשנה כ    20202020    / / / / מינהלת הביוב הלוואה למינהלת הביוב הלוואה למינהלת הביוב הלוואה למינהלת הביוב הלוואה ל, , , , חחחח""""ששששממממ    6666    ––––ש טל שחר ש טל שחר ש טל שחר ש טל שחר """"ר מטר מטר מטר מט""""תבתבתבתב        8.78.78.78.7        
כפר כפר כפר כפר , , , , גיזוגיזוגיזוגיזו, , , , בקועבקועבקועבקוע, , , , צלפו�צלפו�צלפו�צלפו�, , , , טל שחרטל שחרטל שחרטל שחר: : : : ח לחייב התושבי$ בישובי$ח לחייב התושבי$ בישובי$ח לחייב התושבי$ בישובי$ח לחייב התושבי$ בישובי$""""משמשמשמש    2222.7.7.7.7    / / / / היתרה כהיתרה כהיתרה כהיתרה כ                
        ....%%%%20202020    / / / /     %%%%80808080חיוב הישובי$ דר� היטל ביוב לפי החלטה קודמת חיוב הישובי$ דר� היטל ביוב לפי החלטה קודמת חיוב הישובי$ דר� היטל ביוב לפי החלטה קודמת חיוב הישובי$ דר� היטל ביוב לפי החלטה קודמת , , , , אוריהאוריהאוריהאוריה                

ה להקי$ מטה יהודה מחליט:ההחלטה , צרי� להוסי# את בקוע, ש"מסביר על המט  :מרדכי אלאב
ההחלטה , מתק� טהור שפכי$ במושב טל שחר עבור כל חמשת הישובי$ שפורטו  
מחייבת והמועצה תוציא הודעה לתושבי$ על התקנת הביוב ויש החלטה שהיטלי   
 / ו במזומ� 80%בחלק היחסי לכל התושבי$ ולגבות  וש יחולק"ביוב בגי� עלות המט  
ובכלל בכל הישובי$ שיותק� בה$  חר הביצוע כמו שהוחלט בנס הרי$בסו# לא 20%  
עי$ כמה זה עולה מודדי$ ובוק בניי�ר "מל לחלקה עלות "מסביר שלוקחי$ ס .ביוב  
  .את הבית ומכפילי$ בתערי#  

  
לישוב טל שחר כבר בוצע ביוב פנימי ואנחנו ג$ נוציא לו היטלי$ על הביוב הפנימי :    קליגר מתי

את התחשיבי$ מבצעת חברה  .ש כמו לאחרי$"חו( מהיטלי$ על הקמת המט  
  .בהתא$ לחוק העזר של המועצה חיצונית כלכלית  

  
  .משפחהלאצלנו , שלמנו 50,000  : חזי קרישברג

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות     25252525%%%%: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�    ––––בטיחות בטיחות בטיחות בטיחות     / / / / 1 1 1 1     204,000204,000204,000204,000    ––––ר קיר תמ� בזכריה ר קיר תמ� בזכריה ר קיר תמ� בזכריה ר קיר תמ� בזכריה """"תבתבתבתב        8.88.88.88.8        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות    %%%%75757575, , , , בעלי$בעלי$בעלי$בעלי$                

מבקש להוריד מסדר היו$ בכדי לבדוק , מנו דיו� על כ�הגיע ללא ידיעתנו לא קיי  :יוסי משה
  .זאת    

  
  .ישבו ויחליטו מה לעשות  :מאיר ויזל

  
  .חושב שהמועצה צריכה לממ�  :יוסי משה

  
  .ונגבה מזכריה א$ צרי�, המועצה החליטה כ�  :מאיר ויזל

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

                והגני$ והגני$ והגני$ והגני$     הרשות לשמירת הטבעהרשות לשמירת הטבעהרשות לשמירת הטבעהרשות לשמירת הטבע: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�1 1 1 1     936,232936,232936,232936,232        / / / / ר ביוב עי� חמד ר ביוב עי� חמד ר ביוב עי� חמד ר ביוב עי� חמד """"תבתבתבתב        8.98.98.98.9        
        ....הלאומיי$הלאומיי$הלאומיי$הלאומיי$                

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
                י י י י """"המחשבי$ אושרו עהמחשבי$ אושרו עהמחשבי$ אושרו עהמחשבי$ אושרו ע((((קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות     ––––התקנת מחשבי$ התקנת מחשבי$ התקנת מחשבי$ התקנת מחשבי$ 1 1 1 1     450,000450,000450,000450,000ר ר ר ר """"תבתבתבתב        8.108.108.108.10        
        ).).).).מפעל הפיס לבתי ספר וגני ילדי$מפעל הפיס לבתי ספר וגני ילדי$מפעל הפיס לבתי ספר וגני ילדי$מפעל הפיס לבתי ספר וגני ילדי$                

  המועצה כל , מהיטלי השבחה מתמלאי$ קרנות הרשות, מסביר על קרנות הרשות  :מאיר ויזל
  צרי� לאשר פרוייקטי$ שעברו החלטה בחודש הבא , י$"פע$ פונה ומאשרת תבר    
  .שני$ ולא אושרו עדי� במשרד הפני$ 4לפני     

  
י$ רק לאחר אישור ממונה המחוז שלחתי לכ$ מכתב "עתכ$ הפעלה של תבריליד   :מתי קליגר

ויותר מכ� עליכ$ לפעול על פי הנהלי$ בחוק ולבצע נוהל של ,המסביר את הנהלי$   
יש לנו רפרנטית שוועד אשר לא מודע לדברי$ ,  הצעות מחיר ומכרזי$ לפי החוק  
יכול לפנות אלינו ולקבל תשובות בדיוק על הטבלה שמגדירה מתי נית� הצעות   
בכל מקרה המועצה עכשיו ג$ פונה לשר הפני$ בכדיי לבדוק , מחיר ומתי מכרז  
די$ יי� לא סגורי$ כיצד לעבוד מול ועבדיוק את הנהלי$ מכיוו�  שג$ ש$ ה$ עד  
  .ומיי$מק  

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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, , , , תקציב אסא ונוער מרכז העניני$תקציב אסא ונוער מרכז העניני$תקציב אסא ונוער מרכז העניני$תקציב אסא ונוער מרכז העניני$, , , , תקציב פרוייקט אופקתקציב פרוייקט אופקתקציב פרוייקט אופקתקציב פרוייקט אופק    ––––עדכו� תקציב המועצה עדכו� תקציב המועצה עדכו� תקציב המועצה עדכו� תקציב המועצה         ....9999        
        ).).).).חומר מצור#חומר מצור#חומר מצור#חומר מצור#((((י י י י """"אישור עדכו� תקציב שפאישור עדכו� תקציב שפאישור עדכו� תקציב שפאישור עדכו� תקציב שפ, , , , הנחות לזכאי$הנחות לזכאי$הנחות לזכאי$הנחות לזכאי$                
  .רפורמת אופק חדשה במקו$ רפורמת דוברת                

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�    ––––רפורמת אופק רפורמת אופק רפורמת אופק רפורמת אופק     ––––אישור  תוכנית לימודי$ והעשרה אישור  תוכנית לימודי$ והעשרה אישור  תוכנית לימודי$ והעשרה אישור  תוכנית לימודי$ והעשרה         ....10101010        

  ומקבלת שליש ממה שקבלנו בעבר וזה תוכניות העשרה , המועצה נכנסת לאופק  :חיי$ אברה$
  .ותוכנית חינוכית    

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ::::אישור בקשה להעלאת מס ועד בישובי$אישור בקשה להעלאת מס ועד בישובי$אישור בקשה להעלאת מס ועד בישובי$אישור בקשה להעלאת מס ועד בישובי$        ....11111111        

        
  הבקשה   היטל קוד$  הישוב

  .ר"מ 150ר מעל "למ1  3 .ר ראשוני$"מ 150ר "למ1  6  ר"למ1  3.90  נס הרי$

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....לפיתוחלפיתוחלפיתוחלפיתוח' ' ' ' אישור פתיחת חשבו� בבנק לאומי  להרחבת גיזו  בחבאישור פתיחת חשבו� בבנק לאומי  להרחבת גיזו  בחבאישור פתיחת חשבו� בבנק לאומי  להרחבת גיזו  בחבאישור פתיחת חשבו� בבנק לאומי  להרחבת גיזו  בחב        ....12121212        

  על  וההוצאותמסודר ההכנסות  יכנס לחשבו�, יחידות 13יוצאי$ מכרזי$ על   :מאיר ויזל
  ולכיסוי  הפרש יהיה לחברה הכלכליתבא$ יהיה כשיסתיי$ הפרויקט . ויקטהפר    
  .ובכלל מול המועצה הרעונותיגי    

  
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
                ::::נט#נט#נט#נט#    ––––    2007200720072007מקומי לשנת מקומי לשנת מקומי לשנת מקומי לשנת     אישור תקציב ועדאישור תקציב ועדאישור תקציב ועדאישור תקציב ועד        ....11113333        
        ....תקציב גרעוניתקציב גרעוניתקציב גרעוניתקציב גרעוני    / / / / 1 1 1 1     578,900578,900578,900578,900    ––––התקציב התקציב התקציב התקציב .   .   .   .   רררר""""למלמלמלמ1 1 1 1     5.855.855.855.85    ––––ההיטל למגורי$ ההיטל למגורי$ ההיטל למגורי$ ההיטל למגורי$                 

  .על מנת לצר# לבקשה של משרד הפני$ להעלאת מיסי ועד  :משה דדו�
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        / / / / או פועלי$ לאו פועלי$ לאו פועלי$ לאו פועלי$ ל    או דקסיהאו דקסיהאו דקסיהאו דקסיהה מבנק לאומי ה מבנק לאומי ה מבנק לאומי ה מבנק לאומי ח למדידות ארנונח למדידות ארנונח למדידות ארנונח למדידות ארנונ""""משמשמשמש    1.51.51.51.5אישור הלוואה של אישור הלוואה של אישור הלוואה של אישור הלוואה של         ....14141414        
            ....%%%%5555    / / / /     %%%%5.45.45.45.4שנה בריבית של בי� שנה בריבית של בי� שנה בריבית של בי� שנה בריבית של בי�     15151515                

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        אישור מכרז פחי אשפהאישור מכרז פחי אשפהאישור מכרז פחי אשפהאישור מכרז פחי אשפה        ....15151515        

פחטר הצעה ' חב, דולב הצעה תוצרת האר(' חב, ת אשפהור על רכישת עגלבימס: יהודה ב� אהרו�
  ה ג$ ממשרדי דולב יותר זול, על אותה עגלה תוצרת חו( יותר יקרה, תוצרת חו(    
  .דולב חדשה ויצרנית יחידה באר(, יש העתק הצעות, ל"משכ    

  
        ....דולבדולבדולבדולב' ' ' ' רכישת עגלות אשפה מחברכישת עגלות אשפה מחברכישת עגלות אשפה מחברכישת עגלות אשפה מחב, , , , לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        

        19:3019:3019:3019:30    הישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעה
        

        
        

____________________________________________________________                                ________________________________________________________        
        מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל                                        משה דדו�משה דדו�משה דדו�משה דדו�

        ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצה                                מזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצה


