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          ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  מאיר ויזל
  צובה, סג� ראש המועצה  ישי שניר

  מסילת ציו�, סג� ראש המועצה  מרדכי אלאב

  אביעזר  מרדכי רחמי#
  אב� ספיר  דני גלבוע
  אורה  יגאל אבדר

  אשתאול  מנסור יוס$ 
  בית זית  גבריאל נרדי
  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  משה סויסה 
  גיזו  שלמה צברי
�  הראל  אבי פליישמ

  זכריה  יוסי משה
  טל שחר  בני אלירז

  יד השמונה  יוס$ בר דוד
  ישעי  עמנואל דוד

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

  מטע  דדו� נפתלי
  מעלה חמישה  עמוס נבט

  נוה איל�  עזי טלר
  נוה מיכאל   ירמי דוד
  נחשו�  חוה שפיר
  נס הרי#  ענת ארגוב

  עמינדב  שברגריחזי ק
  צור הדסה  שלומי מגנזי
  צלפו�   ישראל גבאי
  צרעה  דליה יונאית
  קרית ענבי#  משה ביטנר

  רמת רחל  דוד דרומלבי&
�  שואבה  יונינה גונ

  תעוז  ראוב�   סופר
    

          ::::רש# פרוטוקולרש# פרוטוקולרש# פרוטוקולרש# פרוטוקול
  סג� ראש המועצה  ישי שניר

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  אדרת  יהודה אלמליח
  מאיר בית  כה� מקסי#

  בית נקופה  שמואל שמש
�  גבעת יערי#  יהודה ב� אהרו

  גבעת ישעיהו  בלנקשטיי�יוס$ 
�  גפ�  דוד כה

  זנוח  פהימה יאיר
  ליאו� שריגי#  שירלי שטרית
  מוצא  עלית  אברה# לוי
  מחסיה  חיי# בוזגלו
  נוה שלו#  איל� פריש

  נחושה  דמארי יצחק
  נח#  חרזי הרצל

  נט$  ניסי# גדסי
  ה"נתיב הל  טגינראית� קר
  ור'עג  מו'אברה# ג
  עי� נקובה  עוודאללהמחמד 
  עי� רפה  ת ברהו#'בהג

  צור הדסה  יוסי אלעד
  צפרירי#  חי חדד
  רמת רזיאל  פלדברו� 

�  שדות מיכה  אביגדור כה
  שורש  בראלר# 

  תירוש  בנימי� מלכה
  תרו#  מיסק  לוי

    
          ::::משתתפי#משתתפי#משתתפי#משתתפי#
  גזבר המועצה  מתי קליגר

  מנהלת אג$ חברה וקהילה  רו�שולה ב� אה

        
        ::::מוזמני#מוזמני#מוזמני#מוזמני#

  

  "ס זו ילדותי"בי" – 8נציגי# לסעי$ 
    ד"עו, אלכס ברייר
    דוד גרובגלס
    אריק ספורטה

    חיי# וייס
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  .מושב אורה – 2007ח כספי לשנת "אישור דו  .3
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  ח"אש 600-הפחתה מ          קרנות רשות            200,000      כבישים ובטיחות      3666  
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 – צובה , / 100,000ה "נתיב הל, / 100,000צרעה  –ר לתוכנית אב ומתאר לישובי# "תב  7.12
  .משרד החקלאות/  100,000  

  
  :החלוקה/  1,000,000 –ר תוכנית כפר תיירות בצפרירי# "תב  7.13

  .ח  קרנות רשות"אש 100, החקלאות. ח מש"אש 400: המימו�/  500,000 – 2008לשנת   
    .ח קרנות רשות"אש 100, החקלאות. ח מש"אש 400: המימו�/  500,000 – 2009לשנת   
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  .מכבדי# את ההסכ# שנחת#    

        
            13.5.0813.5.0813.5.0813.5.08אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתארי�         ....2222

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....מושב אורהמושב אורהמושב אורהמושב אורה    ––––    2007200720072007ח כספי לשנת ח כספי לשנת ח כספי לשנת ח כספי לשנת """"אישור דואישור דואישור דואישור דו        ....3333

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....7.6.087.6.087.6.087.6.08בתארי� בתארי� בתארי� בתארי�     רוגליתרוגליתרוגליתרוגלית////שריפה בישוב נוה מיכאלשריפה בישוב נוה מיכאלשריפה בישוב נוה מיכאלשריפה בישוב נוה מיכאל        ....4444        

  .יש בעיה רצינית ע# פינוי אסבסט שרו$ מהלולי#, מוסר סקירה על השריפה שפרצה ברוגלית  :מאיר ויזל
  .מ ע# רוגלית על השתתפות#"לנהל מויש לקחת קבל� לפינוי האסבסט ובהמש�     
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    חחחח""""אשאשאשאש    125125125125, , , , ח הישובח הישובח הישובח הישוב""""אשאשאשאש    125125125125: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , ////    250,000250,000250,000250,000    ––––ר אדרת שיפו& מגרש כדורסל ר אדרת שיפו& מגרש כדורסל ר אדרת שיפו& מגרש כדורסל ר אדרת שיפו& מגרש כדורסל """"תבתבתבתב        7.17.17.17.1
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        ה  ה  ה  ה  """"קיבו& נתיב הלקיבו& נתיב הלקיבו& נתיב הלקיבו& נתיב הל/ / / /     1,700,0001,700,0001,700,0001,700,000: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , ////    2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000    ––––ה ה ה ה """"ר שיקו# רשת מי# נתיב הלר שיקו# רשת מי# נתיב הלר שיקו# רשת מי# נתיב הלר שיקו# רשת מי# נתיב הל""""תבתבתבתב        7.37.37.37.3        
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        ).).).).%%%%60606060((((/ / / /     1,473,7441,473,7441,473,7441,473,744: : : : 2009200920092009לשנת לשנת לשנת לשנת ). ). ). ). %%%%40404040((((/   /   /   /       982,496982,496982,496982,496: : : : 2008200820082008לשנת לשנת לשנת לשנת         
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

            111125252525, , , , ח השתתפות המועצהח השתתפות המועצהח השתתפות המועצהח השתתפות המועצה""""אשאשאשאש    111125252525: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , ////    252525250,0000,0000,0000,000    ––––ר שיפו& מגרש כדורסל בשורש ר שיפו& מגרש כדורסל בשורש ר שיפו& מגרש כדורסל בשורש ר שיפו& מגרש כדורסל בשורש """"תבתבתבתב        7.57.57.57.5        
        ....ח השתתפות הישובח השתתפות הישובח השתתפות הישובח השתתפות הישוב""""אשאשאשאש                

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
הממונה הממונה הממונה הממונה         במקור# בסכומי# גבוהי# א� במקור# בסכומי# גבוהי# א� במקור# בסכומי# גבוהי# א� במקור# בסכומי# גבוהי# א�     11111111/07/07/07/07רי# אלו אושרו במליאה של רי# אלו אושרו במליאה של רי# אלו אושרו במליאה של רי# אלו אושרו במליאה של """"תבתבתבתב    . . . . י# י# י# י# """"תיקוני תברתיקוני תברתיקוני תברתיקוני תבר        7.67.67.67.6

        �        ....על המחוז אישרה אות# בהפחתה ועל כ� דרוש אישור מליאה מתק�על המחוז אישרה אות# בהפחתה ועל כ� דרוש אישור מליאה מתק�על המחוז אישרה אות# בהפחתה ועל כ� דרוש אישור מליאה מתק�על המחוז אישרה אות# בהפחתה ועל כ� דרוש אישור מליאה מתק
 הערות                    מימון                  סכום                       מהות      ר"תב  

  ח"אש 200-הפחתה מ          קרנות רשות             50,000           תחנות הסעה      3663  

  ח"אש 200-הפחתה מ          קרנות רשות             50,000            עבודות ניקוז      3664  

  ח"אש 100-הפחתה מ          קרנות רשות            100,000   מבני ציבור וספורט      3665  

  ח"אש 600- הפחתה מ           קרנות רשות            200,000      כבישים ובטיחות      3666  

כ זה "ואח, אז הוא מאשר פחות, כ מפחית"ר מסויי# ואח"רד הפני# מבקש שהוא מאשר תבמש  : מתי קליגר
משרד הפני# , י# לשני# הבאות"ד הפני# לגבי תוכנית התבריוחזר אני בא משיחה ע# משר

ע# יש בעיה ג# , לצערי עוד לא אושר לנו וג# לא לעירית ירושלי#, רוצה שנעבוד בשיטה הזו
  .י# של בדק בית"התבר

י# כרגע בסדר עדיפות "ביו# חמישי אני נפגש ע# משרד פני# אנסה להשיג אישורי# לתבר  
וגשה ואשורה לפני שתי מליאות והיא קובעת את סדרי העדיפות י# הגדולה שה"תוכנית התבר

ולכ� כל קר� ,להזכירכ# ללא אישור המחוז לא נית� להפעיל תברי#,לשנה הקרובה בתברי#
  .ור עד אשר יהיה תקציב מתאי# בקרנות וזה יכול לקחת הרבה זמ�תרשות שמאושרת תחכה ב

        
        ....להוריד מסדר היו#להוריד מסדר היו#להוריד מסדר היו#להוריד מסדר היו#: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
ח ח ח ח """"אשאשאשאש            300300300300, , , , הישוב אורההישוב אורההישוב אורההישוב אורה/ / / /     1,455,0001,455,0001,455,0001,455,000: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , ////    1,755,0001,755,0001,755,0001,755,000    ––––ת מי# באורה ת מי# באורה ת מי# באורה ת מי# באורה ר שיקו# רשר שיקו# רשר שיקו# רשר שיקו# רש""""תבתבתבתב        7.77.77.77.7

        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות        
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        ....ח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשות""""אשאשאשאש    250250250250, , , , ח צובהח צובהח צובהח צובה""""אשאשאשאש    100100100100: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , ////    350,000350,000350,000350,000    ––––ר כיכר צובה ר כיכר צובה ר כיכר צובה ר כיכר צובה """"תבתבתבתב        7.87.87.87.8
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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        התעשיה והמסחרהתעשיה והמסחרהתעשיה והמסחרהתעשיה והמסחר    משרדמשרדמשרדמשרד    . . . . / / / /     86,62586,62586,62586,625    ––––שיפו& במעו� יו# שואבה    שיפו& במעו� יו# שואבה    שיפו& במעו� יו# שואבה    שיפו& במעו� יו# שואבה            ר ר ר ר """"תבתבתבתב        7.97.97.97.9
        ....משרד התעשיה והמסחרמשרד התעשיה והמסחרמשרד התעשיה והמסחרמשרד התעשיה והמסחר    . . . . / / / /     74,07974,07974,07974,079    ––––הצטיידות מעו� יו# שואבה הצטיידות מעו� יו# שואבה הצטיידות מעו� יו# שואבה הצטיידות מעו� יו# שואבה                 

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
                ח משרד ח משרד ח משרד ח משרד """"אשאשאשאש    160160160160: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , , ////    320,000320,000320,000320,000    ––––ה ושיפוצה ה ושיפוצה ה ושיפוצה ה ושיפוצה """"ר פיתוח סביבת אנדרטת הלר פיתוח סביבת אנדרטת הלר פיתוח סביבת אנדרטת הלר פיתוח סביבת אנדרטת הל""""תבתבתבתב        7.107.107.107.10        
                �        ....ח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשותח קרנות הרשות""""אשאשאשאש    160160160160, , , , הבטחו�הבטחו�הבטחו�הבטחו

        
        לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        משרד הדתותמשרד הדתותמשרד הדתותמשרד הדתות    . . . . / / / /     156,400156,400156,400156,400    ––––י דת י דת י דת י דת שירותשירותשירותשירות        . . . . ר פיתוח בתי עלמי� ר פיתוח בתי עלמי� ר פיתוח בתי עלמי� ר פיתוח בתי עלמי� """"תבתבתבתב        7.117.117.117.11        

        
        לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
                צובה צובה צובה צובה , , , , ////    100,000100,000100,000100,000ה ה ה ה """"נתיב הלנתיב הלנתיב הלנתיב הל, , , , ////    100,000100,000100,000100,000צרעה צרעה צרעה צרעה     ––––ר לתוכנית אב ומתאר לישובי# ר לתוכנית אב ומתאר לישובי# ר לתוכנית אב ומתאר לישובי# ר לתוכנית אב ומתאר לישובי# """"תבתבתבתב        7.127.127.127.12        
        ....משרד החקלאותמשרד החקלאותמשרד החקלאותמשרד החקלאות/ / / /     100,000100,000100,000100,000                

        
        לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ::::החלוקההחלוקההחלוקההחלוקה/ / / /     1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000    ––––ר תוכנית כפר תיירות בצפרירי# ר תוכנית כפר תיירות בצפרירי# ר תוכנית כפר תיירות בצפרירי# ר תוכנית כפר תיירות בצפרירי# """"תבתבתבתב        7.137.137.137.13

        ....ח  קרנות רשותח  קרנות רשותח  קרנות רשותח  קרנות רשות""""אשאשאשאש    100100100100, , , , החקלאותהחקלאותהחקלאותהחקלאות. . . . ח משח משח משח מש""""אשאשאשאש    400400400400: : : : ימו�ימו�ימו�ימו�המהמהמהמ/ / / /     500,000500,000500,000500,000    ––––    2008200820082008לשנת לשנת לשנת לשנת         
        ....ח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשות""""אשאשאשאש    100100100100, , , , החקלאותהחקלאותהחקלאותהחקלאות. . . . ח משח משח משח מש""""אשאשאשאש    400400400400: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�/ / / /     500,000500,000500,000500,000    ––––    2009200920092009לשנת לשנת לשנת לשנת         

        
        לאשרלאשרלאשרלאשר    : : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
משרד משרד משרד משרד / / / /     9,400,0009,400,0009,400,0009,400,000: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�/ / / /     11,000,00011,000,00011,000,00011,000,000תקציב תקציב תקציב תקציב     ––––ר כביש מבית נקופה להר אדר ר כביש מבית נקופה להר אדר ר כביש מבית נקופה להר אדר ר כביש מבית נקופה להר אדר """"תבתבתבתב        7.147.147.147.14

        ....טה יהודה והר אדרטה יהודה והר אדרטה יהודה והר אדרטה יהודה והר אדרקרנות רשות מקרנות רשות מקרנות רשות מקרנות רשות מ/ / / /     1,600,0001,600,0001,600,0001,600,000,  ,  ,  ,  התחבורההתחבורההתחבורההתחבורה        
החלוקה בי� מטה יהודה להר אדר , מציע לסגור את הכביש, מקריא מכתב ממשרד התחבורה  :מרדכי אלאב

  .המכוניות' צריכה להיקבע לפי מס
  

  .מבקש לאשר היו# את ההשתתפות שלנו ולא לחכות להר אדר  :מאיר ויזל
  

  .יותמכונ' החלוקה בי� הר אדר ולמטה יהודה לפי מס  :שלומי מגנזי
  

  , מבקש לדעת א# מדובר בשיפו& הכביש הקיי#  :יגאל אבדר
  

  .כ�  :מאיר ויזל
  

  .ה ומקביל לסגור את הכביש כלח&'בעד לאשר את הצעת מאירק  :יגאל אבדר
  

  ה ומוטי לטפל בסגירת הכביש בהתא# 'להסמי� את מאירק, מציע לאשר מבחינה תקציבית  :ישי שניר
  .לצור�    

  
  .ת הכבישמציע לסגור א  :גבי נרדי

  
  .לסגור את הכביש  :עמוס נבט

  
  .הכביש עובר בתו� הישוב, הנושא לא הועלה בקרית ענבי#  :משה ביטנר

  
  .התקיי# דיו� בי� החברי#    

  
  אישור על חלק המועצה במימו�: התקיימה הצבעה    
  .13 –נגד     
  .5 –בעד     

  
  .לא לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    
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        ....בצור הדסהבצור הדסהבצור הדסהבצור הדסה" " " " זו ילדותיזו ילדותיזו ילדותיזו ילדותי""""ס ס ס ס """"ביהביהביהביה ....8888
        חיי# וייס, אריק ספורטה, דוד גרובגלס, ד"עו, ברייראלכס                 
      
  :דוד ואנשי העמותה מציגי# את הבקשה לפתיחת בית הספר    

  
  .מתנגד וטוע� שזה יפגע בבתי הספר שלנו  :מאיר ויזל

  
  .בתי הספר שלנו יפגעו  :יגאל אבדר

  
  .ר"הדבר יפגע במבוא בית  :ששו� סיידו$

  
  .ת בית ספר פרטי ובעד חיזוק החינו� הציבוריאג$ החינו� מתנגד לפתיח  :ישי שניר

  
  .ס הדסי# להשתלבות בבית הספר"צוות החברי# יפגש ע# תקווה מנהלת בי: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    

  
        

        ....////    300,000300,000300,000300,000    ––––אישור  תקציב הסעות לפעילויות קי& אישור  תקציב הסעות לפעילויות קי& אישור  תקציב הסעות לפעילויות קי& אישור  תקציב הסעות לפעילויות קי&         ....9999        
  :לפי הצעת ראש המועצה מתי קליגר וישי שניר                
  .ח מסעיפי מחלקות האג$"אש 50, ח מרזרבת ראש המועצה"אש 100 –ח "אש 150    
  .לפי מספרי המשתתפי# בקייטנות, מפתח החלוקה לישובי# ייקבע באג$ החינו�    

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    

  
  .הצעת דוד דרומלבי& לא התקבלה    

  
  קייטנה אזורית צריכה להיות מתואמת ע# ועדי , מתנגדי# לקייטנה פרטית: קייטנה בעי� הרי#קייטנה בעי� הרי#קייטנה בעי� הרי#קייטנה בעי� הרי#    
  .הישובי#    

        
        ....ד מול בנק דקסיהד מול בנק דקסיהד מול בנק דקסיהד מול בנק דקסיה""""אישור חוזה חחאישור חוזה חחאישור חוזה חחאישור חוזה חח        ....10101010

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

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

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....בבבב""""מצמצמצמצ    ––––אישור עדכוני תקציב אישור עדכוני תקציב אישור עדכוני תקציב אישור עדכוני תקציב         ....12121212        

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        
        
        
        

        21:3021:3021:3021:30        הישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעההישיבה ננעלה בשעה        
        
        
        
        
        

        ________________________________________________________________                                                ____________________________________________________        
        מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל                                                        ישי שנירישי שנירישי שנירישי שניר        
        ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצה                                        ותרבותותרבותותרבותותרבותמנהל האג$ לחינו� מנהל האג$ לחינו� מנהל האג$ לחינו� מנהל האג$ לחינו�         
        סג� ראש המועצהסג� ראש המועצהסג� ראש המועצהסג� ראש המועצה        


