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  252מליאה                        
  

        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    36363636/10/10/10/10/07/07/07/07' ' ' ' פרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מספרוטוקול מס
        17.4.200717.4.200717.4.200717.4.2007, , , , זזזז""""תשסתשסתשסתשס    בניסןבניסןבניסןבניסןט ט ט ט """"ככככ    שהתקיימה ביום שלישישהתקיימה ביום שלישישהתקיימה ביום שלישישהתקיימה ביום שלישי

        ....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
  צובה  ישי שניר
  אביעזר  רחמי!מרדכי 

  אב� ספיר  דני גלבוע
  אשתאול  מנסור יוס# 

  בית זית  גבריאל נרדי
  בית מאיר  כה� מקסי!

  בית נקופה  שמואל שמש
  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  משה סויסה 
  הראל  אבי פליישמ�
  יד השמונה  יוס# בר דוד
  ישעי  עמנואל דוד

  כפר אוריה  מרדכי אליהו
  מוצא  עלית  אברה! לוי
  מחסיה  חיי! בוזגלו

  מטע  דדו� נפתלי
  נוה איל�  עזי טלר
  נח!  חרזי הרצל

  נס הרי!  ענת ארגוב
  עי� רפה  ת ברהו!'בהג

  צור הדסה  שלומי מגנזי
  צלפו�   ישראל גבאי
  צרעה  דליה יונאית

  רמת רחל  דוד דרומלבי%
  שורש  בראלר! 

  תרו!  מיסק  לוי
    

          ::::####משתתמשתתמשתתמשתת
  גזבר המועצה  מתי קליגר

    
          ::::קהלקהלקהלקהל

  עור� עיתו� בקיצור  יובל רובי� 
    

          ::::רש! הפרוטוקולרש! הפרוטוקולרש! הפרוטוקולרש! הפרוטוקול
  מזכיר המועצה  משה דדו�

  

        
        
        
        
        

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

  אדרת  יהודה אלמליח
  אורה  יגאל אבדר

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

  גיזו  שלמה צברי
  גפ�  דוד כה�

  זכריה  יוסי משה
  זנוח  מה יאירפהי

  טל שחר  בני אלירז
  כסלו�  שלו! בוקובזה
  ליאו� שריגי!  שירלי שטרית
  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו#

  מעלה חמישה  עמוס נבט
  נוה מיכאל   ירמי דוד

   נוה שלו!   איל� פריש
  נחושה  דמארי יצחק

  נחשו�  חוה שפיר
  נט#  ניסי! גדסי

  ה"נתיב הל  אית� קרטגינר
  רו'עג  מו'אברה! ג
  עי� נקובה  עוודאללהמחמד 
  עמינדב  שברגריחזי ק

  צור הדסה  ירמיהו ירמי יוס#
  צפרירי!  חי חדד

  קרית ענבי!  משה ביטנר
  רמת רזיאל  פלדברו� 

  שדות מיכה  אביגדור כה�
  שואבה  אבנר קליגמ�
  תירוש  בנימי� מלכה
  תעוז  ראוב�   סופר
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
  .ר"הודעות יו  .1

  .מצעד החיי! –קשרי חו%  –רומניה דורוהוי   1.1  
  .ש טל שחר"מט  1.2  

  ).שריגי!', תעשיה הר טוב א איזור(דיווח מהועדה המחוזית   1.3
  צ"סיור מע –כביש הר אדר   1.4  

  
  20.3.07מתארי�   מליאהאישור פרוטוקול ישיבת   .2
  
רשות  שללפתיחת חשבו� בנק ביוב עי� חמד  אישור. הודעה על התקנה והסכ! –ביוב עי� חמד   .3

  .החות! מטעמ! יצחק גרוסמ�, יי! והמועצהגני! הלאומטבע והה
  
  .הודעה על התקנת ביוב –ביוב איתני!   .4
  
  .מושב זכריה 2005י! לשנת אישור דוחות כספי  .5
  
  .עדי נוסבאו!, גל ישראלי, אית� קלדרו�: אישור ועדת בטחו� במוצא עלית  .6
  
  ).אשרור להחלטת מליאה(ו� סטטוטורי התנגדות לעיג –מרחב ביוספרי   .7
  
  :י!י!י!י!""""תברתברתברתבר  .8

  .קרנות רשות  . ח"אש 360ר אול! צרעה "תב  8.1  
  

  .רשותקרנות   .ח "אש 300ר מרכז מורשת "תב  8.2  
  

  ח משרד "אש 200: המימו� ח "אש 500ר לתכנו� תוכנית אב לתיירות "תב  8.3  
  .ח קרנות רשות"אש 300, החקלאות

  
  .ח קרנות רשות"אש 170 –ל בצלפו� "ר להשלמת ג� לזכר סיו� פתיחי ז"תב  8.4  

  
  .ח"אש 500 –ר שואבה עבודות ושיקו! ביוב "תב  8.5  

  
  משרד התחבורה  50%: מימו�, ח"אש 100 –לו� ס א"ר תכנו� ככר מול ביה"תב  8.6  

  .קרנות הרשות 50%
  

  משרד  50%, פיקוד העור# 50% –0   130,000ר גדר חשמלית בזוהרי! "תב  8.7  
  .הבטחו�

  
דונ!  4,3ה השטח "ס) השטח מיועד למבני ציבור(בית כנסת בהר כתרו� ת שטח לבנית הפקע  .9

  .97חלק מחלקה  29842גוש ) דונ! 1בית כנסת (
  
  ח מבנק אוצר השלטו� המקומי בהתא! לתנאי "מש 8אישור קבלת הלוואה בס�     .10

              .שנה 15 .ל 5.2%הבנק בריבית של עד 
  

  : שינויי! בסעיפי תקציבי!  .11
תקציב קיי! תקציב קיי! תקציב קיי! תקציב קיי!         מספר הסעי#מספר הסעי#מספר הסעי#מספר הסעי#        ש! הסעי#ש! הסעי#ש! הסעי#ש! הסעי#

        0 0 0 0 באלפי באלפי באלפי באלפי 
הוספה הוספה הוספה הוספה 
        0 0 0 0 באלפי באלפי באלפי באלפי 

        תקציב חדש תקציב חדש תקציב חדש תקציב חדש 
        0 0 0 0 באלפי באלפי באלפי באלפי 

   . 1,306   . 56   . 1,250  1317300920  משרד החינו� –י "שפ
  56  56   0  1817300750  הדרכה .י  "שפ
   . 1,250   0   . 1,250    ה שינוי"ס

  
        ::::2007200720072007אישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומי בישובי! לשנת אישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומי בישובי! לשנת אישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומי בישובי! לשנת אישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומי בישובי! לשנת   .21

        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 """"למלמלמלמ0 0 0 0 מגורי! מגורי! מגורי! מגורי! 

        מס ועד עסקי!מס ועד עסקי!מס ועד עסקי!מס ועד עסקי!
        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0 

        הערותהערותהערותהערות

    0  10.59  0  10.59  0  465,000  מסילת ציו�
    0  10.59  0  8.20  0  213,000  מבוא ביתר
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        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום
        ....רררר""""הודעות יוהודעות יוהודעות יוהודעות יו        ....1111

        ....מצעד החיי!מצעד החיי!מצעד החיי!מצעד החיי!    ––––קשרי חו% קשרי חו% קשרי חו% קשרי חו%     ––––רומניה דורוהוי רומניה דורוהוי רומניה דורוהוי רומניה דורוהוי         1.11.11.11.1        
תקיי! בקרוב י, לרומניה ישי שנירממטה יהודה לרומניה בראשותו של יצאה משלחת   :מאיר ויזל

ות ראש המועצה ברית ערי! תאומות בראשהסכ! של מצעד החיי! וחתימת המש� מסע 
  .יצירת קשר בי� בני נוערהינה המטרה . ותושבי האזור

        
        ....ש טל שחרש טל שחרש טל שחרש טל שחר""""מטמטמטמט        1.21.21.21.2        

  .החסראת יתרת הסכו!  ממקורות שוני! המכרז יצא לביצוע ובמקביל המועצה תגייס  :מאיר ויזל
        

        ).).).).שריגי!שריגי!שריגי!שריגי!', ', ', ', איזור תעשיה הר טוב אאיזור תעשיה הר טוב אאיזור תעשיה הר טוב אאיזור תעשיה הר טוב א((((דיווח מהועדה המחוזית דיווח מהועדה המחוזית דיווח מהועדה המחוזית דיווח מהועדה המחוזית         1.31.31.31.3
 8 .כארכה שהכנתה  דני מטלו� המתכנ� שלנו הגיש תוכנית ,התקיימה ישיבה מורכבת  :מאיר ויזל

ישנה התנגדות עקרונית להקמת , חדשי! תעשיהמגרשי ' הר טוב אבלתוספת  , שני!
בעלי אפיו� חקלאי א רק פרויקטי! אלבמועצות אזוריות ומסחר אזורי תעשיה 

  ).מדובר באזורי! חדשי!. (ותיירותי
        

        צצצצ""""סיור מעסיור מעסיור מעסיור מע    ––––כביש הר אדר כביש הר אדר כביש הר אדר כביש הר אדר         1.41.41.41.4        
הכביש הזה משמש , צ יבצעו את שפו% הכביש והמועצה תתחזק לאחר מכ�"הוצע שמע  :ר ויזלמאי

  .ס אלו�"את אוכלוסיית מטה יהודה כולל לביה
        

 היציאה והכניסה לכפרי! הערביי! ועי� חמד הינה בעייתית מבקש להתייחס לזה  :ת ברהו!'בהג
  .צ"בישיבת עבודה ע! מע

  
  .צ"יועלה בפגישה העבודה הבאה מול מע  :מאיר ויזל

        
        20.3.0720.3.0720.3.0720.3.07אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי�  אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי�  אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי�  אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתארי�          ....2222
  .ח.ל.ט  .יתוק� . החבר עמוס נבט ממעלה החמישה נכח בישיבה ובטעות שמו נשמט    
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
ביוב עי� חמד ביוב עי� חמד ביוב עי� חמד ביוב עי� חמד ללללאישור לפתיחת חשבו� בנק אישור לפתיחת חשבו� בנק אישור לפתיחת חשבו� בנק אישור לפתיחת חשבו� בנק . . . . הודעה על התקנה והסכ!הודעה על התקנה והסכ!הודעה על התקנה והסכ!הודעה על התקנה והסכ!    ––––ביוב עי� חמד ביוב עי� חמד ביוב עי� חמד ביוב עי� חמד         ....3333

    יצחקיצחקיצחקיצחק    . . . . רשות הגני! רשות הגני! רשות הגני! רשות הגני!     !!!!החות! מטעהחות! מטעהחות! מטעהחות! מטע, , , , הטבע והגני! הלאומיי! והמועצההטבע והגני! הלאומיי! והמועצההטבע והגני! הלאומיי! והמועצההטבע והגני! הלאומיי! והמועצהשל רשות של רשות של רשות של רשות 
        ....גרוסמ�גרוסמ�גרוסמ�גרוסמ�
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....הודעה על התקנת ביובהודעה על התקנת ביובהודעה על התקנת ביובהודעה על התקנת ביוב    ––––ביוב איתני! ביוב איתני! ביוב איתני! ביוב איתני!         ....4444
הקו , משרד הבריאות, יש צור� באישור ובהודעה על החלטה להתקנת קו ביוב לאיתני!  :מאיר ויזל

  .עובר דר� אדמות גבעת יערי!
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

  
        ....מושב זכריהמושב זכריהמושב זכריהמושב זכריה    2005200520052005חות כספיי! לשנת חות כספיי! לשנת חות כספיי! לשנת חות כספיי! לשנת אישור דואישור דואישור דואישור דו        ....5555

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....עדי נוסבאו!עדי נוסבאו!עדי נוסבאו!עדי נוסבאו!, , , , גל ישראליגל ישראליגל ישראליגל ישראלי, , , , אית� קלדרו�אית� קלדרו�אית� קלדרו�אית� קלדרו�: : : : אישור ועדת בטחו� במוצא עליתאישור ועדת בטחו� במוצא עליתאישור ועדת בטחו� במוצא עליתאישור ועדת בטחו� במוצא עלית        ....6666
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ).).).).להחלטת מליאהלהחלטת מליאהלהחלטת מליאהלהחלטת מליאה    ור נוס# ור נוס# ור נוס# ור נוס# אשאשאשאש((((התנגדות לעיגו� סטטוטורי התנגדות לעיגו� סטטוטורי התנגדות לעיגו� סטטוטורי התנגדות לעיגו� סטטוטורי     ––––מרחב ביוספרי מרחב ביוספרי מרחב ביוספרי מרחב ביוספרי         ....7777

ור שימבקש א, רחב ביוספריסטטוטורי של מהחלטנו בעבר במליאה להתנגד לעיגו�   :איר ויזלמ
  .לעיגו� סטטוטורי של המרחב הביוספרילהתנגדות מליאת המועצה  נוס# של
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ::::י!י!י!י!""""תברתברתברתבר        ....8888
        ....קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות        . . . . ח ח ח ח """"אשאשאשאש    360360360360ר אול! צרעה ר אול! צרעה ר אול! צרעה ר אול! צרעה """"תבתבתבתב        8.18.18.18.1        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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        ....קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות        . . . . ח ח ח ח """"אשאשאשאש    300300300300ר מרכז מורשת ר מרכז מורשת ר מרכז מורשת ר מרכז מורשת """"תבתבתבתב        8.28.28.28.2        
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
                            ,,,,ח משרד החקלאותח משרד החקלאותח משרד החקלאותח משרד החקלאות""""אשאשאשאש    200200200200: : : : ח  המימו�ח  המימו�ח  המימו�ח  המימו�""""אשאשאשאש    500500500500אב לתיירות אב לתיירות אב לתיירות אב לתיירות ר לתכנו� תוכנית ר לתכנו� תוכנית ר לתכנו� תוכנית ר לתכנו� תוכנית """"תבתבתבתב                8.38.38.38.3

        ....ח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשותח קרנות רשות""""אשאשאשאש    300300300300                                        
        

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ....קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות    . . . . ח ח ח ח """"אשאשאשאש    170170170170    ––––ל בצלפו� ל בצלפו� ל בצלפו� ל בצלפו� """"סיו� פתיחי זסיו� פתיחי זסיו� פתיחי זסיו� פתיחי זהבני! והבני! והבני! והבני! ו    ר להשלמת ג� לזכרר להשלמת ג� לזכרר להשלמת ג� לזכרר להשלמת ג� לזכר""""תבתבתבתב        8.48.48.48.4        
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        ....קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות    ––––ח ח ח ח """"אשאשאשאש    500500500500    ––––    בשואבהבשואבהבשואבהבשואבה    עבודות ושיקו! ביובעבודות ושיקו! ביובעבודות ושיקו! ביובעבודות ושיקו! ביובר ר ר ר """"תבתבתבתב        8.58.58.58.5        

  .שני! 5עד בפריסה  בה היטל ביוב מהישוביג  :מאיר ויזל
  .השאר נמנעי!, מתנגד 1, בעד 19: התקיימה הצבעה    

  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

            50505050%%%%משרד התחבורה משרד התחבורה משרד התחבורה משרד התחבורה     50505050%%%%: : : : מימו�מימו�מימו�מימו�, , , , חחחח""""אשאשאשאש    100100100100    ––––ס אלו� ס אלו� ס אלו� ס אלו� """"ר תכנו� ככר מול ביהר תכנו� ככר מול ביהר תכנו� ככר מול ביהר תכנו� ככר מול ביה""""תבתבתבתב        8.68.68.68.6        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות

  .לאשר ::::לטלטלטלטהוחהוחהוחהוח                
        

        ....משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�משרד הבטחו�    %%%%50505050, , , , פיקוד העור#פיקוד העור#פיקוד העור#פיקוד העור#    %%%%50505050    ––––        0000    130,000130,000130,000130,000ר גדר חשמלית בזוהרי! ר גדר חשמלית בזוהרי! ר גדר חשמלית בזוהרי! ר גדר חשמלית בזוהרי! """"תבתבתבתב        8.78.78.78.7        
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
    4,34,34,34,3ה השטח ה השטח ה השטח ה השטח """"סססס) ) ) ) השטח מיועד למבני ציבורהשטח מיועד למבני ציבורהשטח מיועד למבני ציבורהשטח מיועד למבני ציבור((((הפקעת שטח לבנית בית כנסת בהר כתרו� הפקעת שטח לבנית בית כנסת בהר כתרו� הפקעת שטח לבנית בית כנסת בהר כתרו� הפקעת שטח לבנית בית כנסת בהר כתרו�         ....9999

        ....97979797חלק מחלקה חלק מחלקה חלק מחלקה חלק מחלקה     29842298422984229842גוש גוש גוש גוש ) ) ) ) דונ!דונ!דונ!דונ!    1111בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת ((((דונ! דונ! דונ! דונ! 
בבעלות מוטקה אביב לבנית  )בהר כתרו�(מבקש אישור להפקיע את השטח המתואר   :מאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזלמאיר ויזל

  .ית כנסתב
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
    הבנקהבנקהבנקהבנק    ח מבנק אוצר השלטו� המקומי בהתא! לתנאיח מבנק אוצר השלטו� המקומי בהתא! לתנאיח מבנק אוצר השלטו� המקומי בהתא! לתנאיח מבנק אוצר השלטו� המקומי בהתא! לתנאי""""משמשמשמש    8888אישור קבלת הלוואה בס� אישור קבלת הלוואה בס� אישור קבלת הלוואה בס� אישור קבלת הלוואה בס�         ....10101010

        ....שנהשנהשנהשנה    15151515    . . . . לללל    %%%%5.25.25.25.2בריבית של עד בריבית של עד בריבית של עד בריבית של עד 
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
        : : : : שינויי! בסעיפי תקציבי!שינויי! בסעיפי תקציבי!שינויי! בסעיפי תקציבי!שינויי! בסעיפי תקציבי!        ....11111111

תקציב קיי! תקציב קיי! תקציב קיי! תקציב קיי!         מספר הסעי#מספר הסעי#מספר הסעי#מספר הסעי#        ש! הסעי#ש! הסעי#ש! הסעי#ש! הסעי#
        0 0 0 0 באלפי באלפי באלפי באלפי 

הוספה הוספה הוספה הוספה 
        0 0 0 0 באלפי באלפי באלפי באלפי 

        תקציב חדש תקציב חדש תקציב חדש תקציב חדש 
        0 0 0 0 באלפי באלפי באלפי באלפי 

            . . . .     1,3061,3061,3061,306            . . . .     56565656            . . . .     1,2501,2501,2501,250        1317300920131730092013173009201317300920        החינו�החינו�החינו�החינו�    משרדמשרדמשרדמשרד    ––––י י י י """"שפשפשפשפ
        56565656        56565656            0000        1817300750181730075018173007501817300750        הדרכההדרכההדרכההדרכה    . . . . י  י  י  י  """"שפשפשפשפ
            . . . .     1,2501,2501,2501,250            0000            . . . .     1,2501,2501,2501,250                ה שינויה שינויה שינויה שינוי""""סססס

        
        ....לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        ::::2007200720072007אישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומי בישובי! לשנת אישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומי בישובי! לשנת אישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומי בישובי! לשנת אישור היטל מיסי! ותקציב ועד מקומי בישובי! לשנת         ....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 """"למלמלמלמ0 0 0 0 מגורי! מגורי! מגורי! מגורי! 

        מס ועד עסקי!מס ועד עסקי!מס ועד עסקי!מס ועד עסקי!
        רררר""""למלמלמלמ0 0 0 0 

        ותותותותהערהערהערהער

                0 0 0 0     10.5910.5910.5910.59        0 0 0 0     10.5910.5910.5910.59        0 0 0 0     465,000465,000465,000465,000        מסילת ציו�מסילת ציו�מסילת ציו�מסילת ציו�
                0 0 0 0     10.5910.5910.5910.59        0 0 0 0     8.208.208.208.20        0 0 0 0     213,000213,000213,000213,000        מבוא ביתרמבוא ביתרמבוא ביתרמבוא ביתר

        
  .לאשר ::::הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    

  
        ....19:4519:4519:4519:45    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


