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נכחו:
מאיר ויזל
מרדכי אלאב
מיכאל ביטו
דני גלבוע
יגאל אבדר
גבריאל נרדי
שמואל שמש
ישראל אלוני
עמנואל דוד
שלו $בוקובזה
ששו סיידו%
חיי $בוזגלו
נפתלי דדו
עזי טלר
חוה שפיר
ניסי $גדסי
בהג'ת ברהו$
חזי קירשברג
דליה יונאית
ר $בראל
ראוב סופר

ראש המועצה
סג ראש המועצה ,מסילת ציו
סג ראש המועצה ,לוזית

אב ספיר
אורה
בית זית
בית נקופה
בקוע
ישעי
כסלו
מבוא בית"ר
מחסיה
מטע
נוה איל
נחשו
נט%
עי רפה
עמינדב
צרעה
שורש
תעוז

משתתפי:$
שולה ב אהרו
חיי $ב דוד
פנחס קוב

מנהל אג %איכות הסביבה
עו"ד ,היוע( המשפטי

קהל:
יובל רובי

עור עיתו בקיצור

מנהלת אג %חברה וקהילה

רשמה פרוטוקול:

דורית אוחנה

מזכירות המועצה
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חסרו:
ישי שניר
מרדכי רחמי$
יהודה אלמליח
יוס %מנסור
מקסי $כה
משה סויסה
יהודה ב אהרו
יוס %בלנקשטיי
שלמה צברי
דוד כה
אבי פליישמ
יוסי משה
פהימה יאיר
בני אלירז
יוס %בר דוד
מרדכי אליהו
שירלי שטרית
אברה $לוי
יובל לוי
ירמי דוד
איל פריש
יצחק דמארי
הרצל חרזי
ענת ארגוב
אית קרטגינר
אברה $ג'מו
מחמד עוודאללה
יוסי אלעד
שלומי מגנזי
ישראל גבאי
חי חדד
משה ביטנר
ברו פלד
דוד דרומלבי(
אביגדור כה
יונינה גונ
בנימי מלכה
מיסק לוי

סג ראש המועצה ,צובה
אביעזר
אדרת
אשתאול
בית מאיר
בר גיורא
גבעת יערי$
גבעת ישעיהו
גיזו
גפ
הראל
זכריה
זנוח
טל שחר
יד השמונה
כפר אוריה
ליאו שריגי$
מוצא עלית
מעלה חמישה
נוה מיכאל
נוה שלו$
נחושה
נח$
נס הרי$
נתיב הל"ה
עג'ור
עי נקובה
צור הדסה
צור הדסה
צלפו
צפרירי$
קרית ענבי$
רמת רזיאל
רמת רחל
שדות מיכה
שואבה
תירוש
תרו$
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אישור מורשי חתימה:
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בית ספר עי רפה/נקובה  -החלפת בעלי זכות חתימה בחשבו  ,מורשי החתימה:
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.6

פעילות אג %הפיתוח )מרדכי אלאב(.

.7

מורשת – הפעלה על ידי האגודה למע הזק .

.8
8.1

תבר"י:$
תב"ר שיפור בטיחות – צור הדסה ,טל שחר ,עי נקובה ,עי רפה –  - 1 70,000הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכי.$

8.2

תב"ר מגרש כדורגל עי נקובה –  150אש"ח – משרד המדע והספורט.

8.3

תב"ר רענו רכב קב"ט )יאיר אברה 100 ($אש"ח – משרד הבטחו .

8.4

תב"ר שדרוג מחסני נשק  - 1 15,000משרד הבטחו .

8.5

תב"ר השתתפות המועצה בבנית מרכז יו $לקשיש בס  - 1 130,000קרנות הרשות על פי
התחייבויות המועצה לאשל ביטוח לאומי וועידת התביעות משנת .(2005

.9

עדכוני תקציב :בטיחות בדרכי - $הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי ,$איגוד ערי $לכבאות 2008

.10

תרו – $ועדת ביקורת.

.11

שימוש בכספי $החזרי $ממינהל מקרקעי ישראל.

.12

מט"ש טל שחר.

.13

תקציב שיקו $שכונות לשנת .1 48,000 – 2009

.14

גבית חובות פיתוח  -אזור התעשיה הר טוב' א' ,שריגי ,$צור הדסה הוצאות פיתוח –
עו"ד חיצוני.
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.15

מכרז למפקח בועדת בני ערי.$

.16

אישור היטל מיסי $ותקציב ועד מקומי לשנת  – 2008קיבו( צובה :מס ועד מקומי  1 10למ"ר,
התקציב .1 2,510,000

.17

שינוי גבולות ע $המועצות האזוריות גזר ונחל שורק.

1.
1.1
מאיר ויזל:

הודעות יו"ר
הנצחה לשר גנדי בנוה איל .
פנו אלינו ממשרד ראש הממשלה בהצעה להקי $בנוה איל העתיקה ,הנצחה לשר גנדי,
היה סיור ע $רענ דינור יוסי פלדמ והאלו %מוסא פלד ובני משפחת גנדי ,ה $רוצי$
להקי $מרכז מורשת על ש $גנדי ,לא מדובר על מלו או מסחר ה $הודיעו שיש  5מיליו
ש"ח ממשרד ראש הממשלה לטובת העני  ,לא ידענו מה היעוד של השטח לאחר בירור
הסתבר שזה בתו המשבצת של נוה איל וזה שטח לשימור ,נקבעה פגישה נוספת ע $נוה
איל  ,א $רוצי $לבנות בקרקע של נוה איל משרד ממשלתי לא מעביר כס ,%נוה איל
יצטרכו להעביר את הקרקע על ש $המועצה ,סוכ $שאנחנו נפנה למינהל נבקש שהקרקע
תעבור על ש $המועצה ונוה איל במקביל יקבלו שטח אחר מהמינהל שגובל ע $נוה
איל  ,ולאחר שיחה נוספת ע $רענ דינור הוא דיבר ע $המינהל הנושא בהתפתחות ואני
נתתי את הסכמתי שבתארי ל' בתשרי תונח אב פינה זה יו $השנה לרצח של גנדי,
יתקיי $טקס ג $א $השטח עוד לא הועבר .אי הוצאות למועצה .נוה איל נתנו את
ההסכמה בתנאי $האלה.

עזי טלר:

רק בכפו %להסכמה של נוה איל .
הוחלט :לאשר.

1.2
מאיר ויזל:

ועדת הכנסות משותפות ע $בית שמש.
התכנסה ועדה ,מדובר על שטח שנמצא מזרחית לכביש  , 10קבלנו הודעה מועדת משנה
של ועדת פני $שה $רוצי $לקבוע ועדה שניה בנושא זה לאחר שהיתה הסכמה ,עוד לא
היה סיור ע $בית שמש רוב השטחי $ה $שטחי $של תמ"א  22יתכ שיש ש $שטחי$
מסויימי $של אביעזר וזנוח אני מניח שכאשר זה יגיע לידי מעשה ואנחנו כמועצה לא
נוכל בשטחי $אלו לעשות שו $דבר ,נגיע להסכ $ע 2 $הישובי $האלה ,קבלנו הודעה
שב 12.10 -תתקיי $ועדה והרשויות יצטרכו להציג עמדות ,אנחנו לא באי $לישיבה מאחר
ולא קבלנו פרוטוקול מהישיבה הראשונה ,הנושא לא ברור סופית ,תתקיי $ישיבה ע$
מנכ"ל בית שמש מתי חותה.

1.3
מאיר ויזל:

כביש קרית ענבי $הר אדר.
קרית ענבי $לא מוכני $שיעברו דרכ ,$וזה היה במליאה ב 2 -תנאי :$שקרית ענבי$
יתמכו ,והתנאי השני החלוקה וההשתתפות ע $הר אדר .הבעיה היא ע $קרית ענבי$
אנחנו קבלנו הודעה ממשרד התחבורה שה $רוצי $להתחיל לעבוד ושהמועצה תחתו $על
המקדמה ,נקבעה ישיבה לסו %אוקטובר ובינתיי $הכביש יסגר ממעלה החמישה לבית
הספר .דרישתנו ממשרד התחבורה שיסכי $לעקו %את קרית ענבי $אנחנו פועלי $לפי
החלטת המליאה הקודמת.

1.4
מאיר ויזל:

תמ"מ /מ  1 / 30סתירה לתוכנית מי' .200
אנחנו ערכנו פגישה כללית לכל הישובי $והיתה היענות גבוהה ,השתתפו  2מתכנני$
וה $הסבירו על התוכנית החברי $שאלו שאלות ,ענו על חלק ,$התשובות לא מספקות,
המועצה שלחה מכתב מאחר וב 25.10.08 -זה תארי אחרו להגשת התנגדויות בקשנו
דחיה ב 60 -יו .$הישובי $יגישו התנגדויות וכ יפנו למועצה והמועצה תגיש התנגדות
כללית.

ששו סיידו :%הנושא נדו אצלנו בישוב ,יש הרבה סימני $שאנחנו לא מביני .$מי נגד מי ?
מאיר ויזל:

צרי לקרוא ולהבי את המפה ,נית לגשת לועדה המקומית להיפגש ע $חגית ישראל
וניס גלבוע להבהרות והסברי.$
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גבי נרדי:

היתה החלטה שחגית תשב ע $הישובי.$

דני גלבוע:

היתה החלטה לשבת ע $הישובי $לזהות את הבעיות בכל ישוב,

גבי נרדי:

לא בכל ישוב יש בעיה.

מאיר ויזל:

שכחו לרשו $את המרכז האזורי אב העזר .מציע לישובי $לתא $פגישה ע $חגית.

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי 12.8.08
.2
ישראל אלוני :אני מבקש לעלות את הנושא של בית ספר לכדורגל שנדו בישיבה ב ,12.8.08 -הוחלט
שיוק $בעדול $ובכל שאר האזורי.$
החלטנו שיהיה תקציב מסויי ,$הלהיבו את הילדי $בכל בתי הספר באזור,
מאיר ויזל:

כרגע המגרש בנתיב הל"ה לא תקני ,צרי לסכ $את העני מול ישי והרצל חובב.

ישראל אלוני :צרי להביא למליאה תוכנית מסודרת ומפורטת.
הוחלט :לאשר את הפרוטוקול ,לישיבה הבאה פיני תור יוזמ ויציג חומר מסודר.
.3
.4
מאיר ויזל:

אישור דו"ח רבעוני  IIלשנת  – 2008מצ"ב.
הוחלט :לאשר.
קביעת מודד לבחירות.
בבחירות הקודמות המודד היה עד  1000בעלי זכות הצבעה לנציג במליאה ,אנו מבקשי$
מודד של  2000ועד  2חברי ,$כל ישוב נציג אחד ,וצור הדסה .2
הוחלט :לאשר מודד  2,000ולא יותר מ 2 -נציגי $לישוב.

.5
.5.1

אישור מורשי חתימה:
בית ספר עי רפה/נקובה  -החלפת בעלי זכות חתימה בחשבו  ,מורשי החתימה:
בבנק מסד סני %ירושלי 166 $ה:$
זוהיר עבד רבו מס' זהות ) 080649510במקו $זהר אליזנאתי מס' זהות (55542179
קיפח ברהו $מס' זהות ) 034339200במקו $סבאח ברהו $מס' זהות (56254931
הוחלט :לאשר.

5.2

בית ספר השחר – בנק דיסקונט סני ,167 %מורשי חתימה:
אור שפי מס' זהות  029304425יו"ר ועד ההורי.$
רינה רביד מס' זהות  056208663מנהלת בית הספר
אתי סיידו %מס' זהות  052138153מזכירת בית הספר.
הוחלט :לאשר.

פעילות אג %הפיתוח
.6
מרדכי אלאב :התבקשתי על ידי מספר חברי $להסביר מה קורה ע $עבודות הפיתוח בישובי ,$מונחת
לפניכ $טבלה המפרטת את עיקרי פעילות אג %הפיתוח בשנת .2008
פרוייקטי $במוסדות חינו
נושא
ישוב
כללי
בדק בית
בניית חדרי מדעי$
ביה"ס הר טוב
ביה"ס צור הדסה בניית  6כיתות
ביה"ס צור הדסה  2כיתות יבילות
ביה"ס צור הדסה מגרש ספורט מקורה
ביה"ס עי נקובה בניית ביה"ס חדש
ג ילדי$
עמינדב
ג ילדי$
גבעת ישעיהו
סה"כ
פרוייקטי $בתחו $הביוב
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתארי 23.9.08

תקציב באש"ח
1,500
5,000
2,500
250
710
12,000
250
250
22,460
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נושא
ביוב כללי
תחנות סניקה
הקמת מט"ש
מט"ש אזורי
צילו $ושטיפה

ישוב
עי חמד
טל שחר
טל שחר
נתיב הל"ה
מאס %כסלו
סה"כ
פרויקטי $בשלבי ביצוע שוני$
נושא
ישוב
מועדו פיס
כסלו
כביש גישה
צובה
כבישי$
גבעת יערי$
כבישי$
טל שחר
כבישי$
כפר אוריה
כבישי$
מבוא ביתר
כבישי$
צלפו
כבישי$
צרעה
כבישי$
רמת רזיאל
כבישי$
שואבה
קיר תומ
עי נקובה
כבישי$
עגור
כבישי$
נס הרי$
כבישי$
בית זית
כבישי$
בקוע
כבישי$
נחשו
כביש גישה
אדרת
כבישי$
מסילת ציו
כדור סל
הראל
כדור סל
רמת רזיאל
כדור סל
נתיב הל"ה
כדור סל
בקוע
כבישי$
נחשו
כביש גישה
אדרת
כבישי$
מסילת ציו
כדור סל
הראל
כדור סל
רמת רזיאל
כדור סל
נתיב הל"ה
כדור סל
בקוע
כדור סל
גבעת ישעיהו
סה"כ
פרויקטי $שבוצעו בישובי$
נושא
ישוב
כבישי$
רמת רזיאל
כבישי$
בית נקופה
כבישי$
נתיב הל"ה
כבישי$
מחסיה
כבישי$
שדות מיכה
כבישי$
שואבה
כבישי$
טל שחר
כבישי$
מטע
כבישי$
נס הרי$
כבישי$
בר גיורא
כבישי$
כסלו
כבישי$
מעלה החמישה
מגרש ספורט
עי רפא
מגרש ספורט
מחסיה
בית ע$
צור הדסה
סה"כ
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תקציב באש"ח
1,000
3,000
7000
10,000
1,200
22,200
תקציב באש"ח
750
700
200
200
200
200
200
200
200
200
217
200
204
200
200
200
600
200
100
100
100
100
200
600
200
100
100
100
100
100
5,571
תקציב באש"ח
200
100
150
100
150
150
200
100
150
200
150
100
250
250
750
3,000
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בהג'ת ברהו :$מבקש לשי $לב על הרישו $של בית הספר שיהיה רשו $בית ספר עי רפה ועי נקובה,
משו $מה מוחקי $את הש $של עי רפה וזה הופ להרגל.
מאיר ויזל:

זה בית ספר עי רפה/נקובה.

בהגת ברהו :$מה לגבי ג ילדי $בעי רפה.
מרדכי אלאב :הרשימה המוצגת בפניכ $אלו פרוייקטי $שמבוצעי $בפועל ,לגבי בנית ג ילדי $בעי
רפה אני אבדוק מול משה ליאו  ,כל הרשו $בטבלה המועצה עומדת מאחורי זה.
מדובר על פרוייקטי $שאנחנו ביצענו ואפשר לראות אות $בפועל ,לגבי פרוייקטי $שה$
בשלבי ביצוע אחד מה $הוא מועדו הנוער בכסלו  ,לאחר עיכוב ממוש מפעל הפיס
אישר אנחנו נמצאי $בסיו $הליכי המכרז.
התקציבי $מאושרי $ועדת המכרזי $התכנסה וקבעה את  2הקבלני $שיהיו הזכייני $של
מטה יהודה.
חוה שפיר:

מה נכו לגבי נחשו  ,למה לא שלחת $לנו מכתב.

מרדכי אלאב :זה אושר רק בשבוע שעבר תקבלו מכתב על כ ,אנחנו עושי $מאמצי $רבי.$
מוסר סקירה מפורטת לטבלה המוצגת בפני החברי.$
אני מבקש להודות למשה ליאו שמסייע בידי ,עבודתו ברוכה בעיקר בתחו $מוסדות
החינו ,צרי להודות לאנשי $שבשטח שמשקיעי $ימי $כדי ששנת הלימודי $תפתח.
יגאל אבדר:

אני מבקש להתייחס לתקציב של  8וחצי מליו  1מה מקורות התקציבי.$

מרדכי אלאב :אלו תבר"י $שאושרו במליאה כול $ממשרדי $חיצוניי ,$לא כולל עבודות שה $מתחת ל-
 100אש"ח.

מאיר ויזל:

מבקש להרים כוס לחיים ומאחל שנה טובה לכולם ,אתם מוזמנים להרמת כוסית גם
במועצה ביום חמישי ,לחיים.

בהגת ברהו :$מבקש לבר את החברי $בשנה טובה ,מאחר והרמדא נופל בחודש זה ,ראש השנה של
היהודי $יחול בחג עיד אל פיטר ,מאחר ואני מקפיד בצו $לא אוכל להשתת %בהרמת
כוסית ביו $חמישי ע $העובדי $אני מבקש לאחל שנה טובה ומבורכת לכל החברי$
העובדי – $חג שמח ורק בשמחות.
.7
מאיר ויזל:

מורשת – הפעלה על ידי האגודה למע הזק .
מאחר ואנחנו לא יכולי $לפתוח עמותה ,בינתיי $אנחנו רוצי $להעביר את עני המורשת
כמחלקה באגודה למע הזק  ,שהתקציב יעבור על ידי האגודה לזק  ,כיוו שהפעילות
כיו $היא בי היתר איסו %נתוני $מ הותיקי.$
הוחלט :לאשר.

.8
8.1

תבר"י:$
שיפור בטיחות – צור הדסה ,טל שחר ,עי נקובה ,עי רפה – .1 70,000
מימו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי – $יוגדל בסעי %תקציבי )לא תב"ר(.
הוחלט :לאשר.

8.2

תב"ר מגרש כדורגל עי נקובה –  150אש"ח – משרד המדע והספורט.
הוחלט :לאשר.

8.3

תב"ר רענו רכב קב"ט )יאיר אברה 100 ($אש"ח – משרד הבטחו .
הוחלט :לאשר.
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8.4

תב"ר שדרוג מחסני נשק  - 1 15,000משרד הבטחו .
הוחלט :לאשר.

8.5

 - 1 130,000קרנות הרשות על פי
תב"ר השתתפות המועצה בבנית מרכז יו $לקשיש בס 130,000
התחייבויות המועצה לאשל ביטוח לאומי וועידת התביעות משנת .(2005
הוחלט :לאשר.

.9

עדכוני תקציב:
בטיחות בדרכי - $הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי:$
מס 'סעי %ש $הסעי%
 144/990השתת .מ.התחבורה
סה"כ הכנסות
 1941/751הוצ 'בטיחות בדרכי$
סה"כ הוצאות

תקציב

עדכו

תקציב חדש

23

98

121

23

98

121

23
23

98
98

121
121

הוחלט :לאשר.
איגוד ערי $לכבאות :2008
מס 'סעי %ש $הסעי%
 1111/100גביה ארנונה
סה"כ הכנסות
 1724/830איגוד ערי $לכבאות
סה"כ הוצאות

תקציב

עדכו

תקציב חדש

59,728

116

59,844

59,728

116

59,844

2,009
2,009

116
116

2,125
2,125

הוחלט :לאשר.
.10
מאיר ויזל:

תרו – $ועדת ביקורת.
לוי מיסק כתב לנו מכתב כעוס על תפקוד הועד המוניצפלי בתרו ,$הוא צר %חוברת
שלמה ע $הערות של ועדת הביקורת הנושא הועבר לטיפול הלשכה המשפטית שטר$
קיבלה ממנה הבהרות שביקשה .בכל זאת הוא דרש להביא לדיו והוא קבל תשובה.
הנושא מובא לדיו וכל שיש לומר כיו $שהנושא בטיפול ,חשבתי שהוא יגיע ויסביר ,אבל
בהעדרו אי על מה לדו .

.11
מאיר ויזל:

שימוש בכספי $החזרי $ממינהל מקרקעי ישראל.
אנחנו שותפי $בתביעה מול המינהל ,באמצעות החברה של בועז מקלר ,אנחנו מופיעי$
שנזכה בקרוב ל 70 -מש"ח ומזה יכנס אלינו  20% ,80%עובר לחברה של בועז מקלר,
נקבל כ 50 -מש"ח ,היות וזה לא תב"ר רגיל אני מציע למועצה שכשאשר יכנס הכס %יובא
לדיו
גמר אול $מופעי $בצרעה ,חניה כניסה בפני $ובחו( אי שו $סיבה שבמועצה לא
א.
יהיה אול $מסודר לכל הישובי ,$כמו בכפר מנח.$
ב.

פרויקט מורשת – בני שהיה בעבר בתי מלאכה באב העזר הנושא דובר בעבר,
רוצי $לשפ( לבית מורשת שש $מתכנני $ומשקיעי $כספי ,$יש תב"ר שאושר,
אורית ב דוד מרכזת ,המתכנ הוא גיא שתכנ את מוזיאו הילדי $בחולו .

ג.

תכנו נו %כניסות ל 57 -הישובי – $ביצוע כניסות לישובי $מהכביש הראשי עד
המרכז של הישוב.

ד.

שלב נוס %סקר בישובי $לגבי צרכי $מיוחדי.$
אני מבקש הצעה והצבעה של החברי.$
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יגאל אבדר:

בעיתו לפני יומיי $קראתי שבג"( דחה את ביצוע ההחזר הכספי על פי החלטת בית
משפט מחוזי השופט ראה שיש בסיס לערעור של המינהל לבית הדי הגבוה לצדק ולמרות
ההתנגדות והבקשה של הרשויות לקבל את הכס %עכשיו ,אני מציע מאחר והמצב הוא
כזה שהכס %לא מגיע אלינו מידית ,אני מציע להכי תוכניות מסודרות ולבדוק א $יש
סיכוי שנקבל את הכס.%

מאיר ויזל:

אני רוצה לתת כיוו לא מיועד הכס.%

דליה יונאית :אני חושבת שהמועצה שלנו היא מאד מיוחדת ,אני עד לפני  12שני $לא הכרתי את
המועצה היא מגוונת יש אוס %תרבויות ומורשת א $אנחנו רוצי $שהדורות הבאי $יחיו
כא  ,ה $צריכי $להכיר את השורשי $ואת המיוחד של כל הקהילה .לגבי אול $התרבות
אנחנו האזור היחיד באר( שאי לו אול $תרבות ,אני חושבת שיש כא הזדמנות מטה
יהודה הוא המקו $הכי טוב באר( לחיות בו האוכלוסייה גדלה בישובי ,$ואצלנו יש מה
להציע.
מרדכי אלאב :הדברי $שהחברי $כא אומרי $אינ $סותרי $אחד את השני ,יש פג $בכ שאי מספיק
חברי מליאה ,מציע להתרכז בהצעת יגאל וזה לא מונע להכי תוכנית עבודה מסודרת
שג $חברי המליאה הבאי $וראש המועצה הבא יראו את הנייר של המועצה ,שתוק$
קבוצת חשיבה שתכי תוכנית עבודה מסודרת זה היק %כספי לא קט ג $א $הכס %לא
יגיע ,התוכנית תהיה כיוו חשיבה שאליה אנו רוצי $להגיע ,בעני החלטת בית המשפט
הוא מדד את מאז הכוחות לגבי ההחלטה שהיא עלולה להיות בלתי הפיכה ,הוא אמר
לא שהוא מקבל את הבסיס אלא שהקפאת החיוב הזה לא תגרו $נזק למי שממילא לא
קיבל את הכס .%אנחנו מקווי $שהכס %יגיע  ,אבל לבנות תוכנית עבודה מסודרת זה
הדבר הכי נכו שיש.
רמי בראל:

אנחנו בקשנו מבית המשפט פעמיי $צו עיכוב ביצוע ,פסק הדי הוא סופי יש וויכוח על
הסכומי $המינהל הודיע על מילארד ומאתיי $מש"ח ,בית המשפט המחוזי סרב להוציא
עיכוב ביצוע גור ,%הדיו נקבע לדצמבר והוא נדחה ל 22.2.09 -וזה לא טווח אי סופי א
כס %בטוח יגיע.

מאיר ויזל:

מדברי $על תוכנית כללית ,אנחנו לוקחי $על עצמנו את כל הכניסות ואת מבנה המורשת
ואול $המופעי $ואחר כ לעשות סקר בישובי .$אני רוצה קו מנחה ,אני מבקש את אישור
החברי.$
התקיימה הצבעה :מי בעד ההצעה לגבי תוכנית מנחה –  9בעד 1 ,נגד ,כל היתר נמנעי.$
הוחלט :לאשר.

מט"ש טל שחר.
.12
מרדכי אלאב :אנחנו רוצי $לקד $את עני המט"ש זה דחו %לישובי גיזו ,טל שחר וכפר אוריה במיוחד,
התקיי $מכרז יש קבל זוכה ,הצעתו היתה הכי נמוכה והוא היה הקבל מתו עדויות
הכי טוב שיש היו $באר( ,נגשנו למכרז בשני נושאי $הקמה ואחזקת המתק ל 10 -שני,$
המחשבה שלנו היתה שעדי %לנו שהמערכת שהיא די חדישה באר( תטופל על ידי
המקימי ,$חלקנו את המכרז ל 2 -הקבל שזכה במכרז להקמה ,הוא הקבל הטוב שזכה
במחיר נמו א מבחינת האחזקה הוא היה היקר ביותר ,ועדת המכרזי $החליטה לקחת
את המכרז לתכנו ושנה אחזקה ,ולגבי ההמש נצא למכרז נפרד ,מאחר והפרש העלות
היה גבוה מאוד ,היה הפרש גדול ג $בי הקבל השני ,באר( חלו התייקרויות בעלויות
והקבל אמר שהוא הול להפסיד כמיליו  , 1במגעי $שלנו אית $ה $כבר הסכימו
שנחלוט את הערבות שהיא בסכו $של  500אש"ח ובלבד שלא יפסידו הרבה כס ,%אנחנו
נקלענו למצב שאנחנו לא יכולי $לעבור לקבל הבא בתור כי פערי המחירי $גבוהי,$
ומצד שני אנחנו מעכבי $את הישובי $שנמצאי $בעיצומ $של ההרחבות ,לאחר דו שיח
ע $הקבל במשרדי החברה ואח"כ אצל מאירק'ה הגענו להבנות לגבי טעות סופר אי
מחלוקת ,נדרשנו לכמה שינויי $בדרכי הגישה והסכמנו להתפשר עיקר הבעיה זה 10
שני $אחזקה ,אנחנו הגשנו הצעה זולה מתו כ שאנחנו אחראי $ואנחנו מתחזקי $את
המט"ש במש  10שני ,$הגענו להבנה שאנחנו נשקול את ההתקשרות חזרה ל 10 -שני,$
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ועדת המכרזי $התכנסה בשנית היא לא תמכה בגישה היא הציעה אחזקה לשנתיי $והיא
החליטה להגיע למו"מ ע $הקבל הזוכה לשנתיי ,$ינהלו את המו"מ משה ליאו  ,חב'
תכלית ,יהודה ב אהרו  ,מתי קליגר ,כל עיכוב בהתמשכות של הדיוני $לא לטובתנו,
החלטנו להביא למליאת המועצה שאנחנו באופ ציבורי נחליט על מש ההפעלה של
המט"ש ,הקבל הציע  10שני ,$ועדת מכרזי $בקשו מו"מ ,א $קבל מפסיד מטה יהודה
תפסיד מתק שפכי $בסדר גודל כזה יגרו $להפסדי $לישובי $ולמועצה אנחנו צריכי$
להביא למצב שהקבל ימזער את הנזקי $שלו על מנת לשרת את הישובי $בצורה הטובה
ביותר.
יגאל אבדר:

מה ההפרש בי הקבל הראשו לשני.

מרדכי אלאב :אי כוונה להוסי %מעבר לסכומי המכרז ,על מנת שהפרוייקט יקו $הסכמנו לא לקנוס עד
היו ,$קבלנו לוח זמני $לביצוע העבודה .כאל %קוב לשבוע.
יגאל אבדר:

אני חושב שאת $מסבכי $את העסק ,טל שחר מחכה  10שני $לאחר שההרחבה שלה
הסתיימה היא שואבת ביוב ,תעמדו אחרי תנאי המכרז ,אני לא מבי  ,תנהלו משא ומת
אני לא הייתי מקטי  ,אני מציע לעמוד אחורי המכרז.

רמי בראל:

המכרז נחת ,$למה ועדת מכרזי $לא מבצעת בדיקה ,התושבי $משלמי $יש כיסוי מלא,
כל שאר הדברי $כמו סגירת תקציבי $חובות ישני $גמור מבחינת הישובי ,$הישוב היש
שיל $את החיוב היחסי שלו בחיוב למט"ש א $הוסדר כספית על ידי הישוב.

בהגת ברהו :$קבל שבונה עצמו ל 10 -שני ,$זה גזל לקחת לו את העבודה .מציע להמשי ע $המכרז,
עו"ד קוב :

הזכיי זכה במכרז של המועצה לבניה והסעי %שהוא הציע עבור התחזוקה היה גבוה
מידי ,וועדת מכרזי $החליטה לתת לו לתחזק במש שנה .הצעת חב' כחלית היא להציע
תקופת תחזוקה ארוכה יותר ואז הוא מקבל על עצמו את האחריות ל 10 -שני $וכל
הבעיות יהיו שלו ,כ שהתפעול יהיה קל וללא תקלות .המלצת חב' כחלית לעבוד איתו
 10שני $ולהקטי את התמורה השנתית לתחזוקה שלדעתה גבוהה מדי .ועדת המכרזי$
צריכה לנהל איתו משא ומת  ,לתקופה ארוכה משנה.

יגאל אבדר:

מי הבטיח ל שבעוד  5שני $לא תקבל הצעה טובה יותר.
הוחלט :לאשר בכפו %להערות היועמ"ש.

.13

תקציב שיקו $שכונות לשנת  - 1 48,000 – 2009משרד השיכו
הוחלט :לאשר.

.14
מאיר ויזל:

גבית חובות פיתוח  -אזור התעשיה הר טוב' א' ,שריגי ,$צור הדסה הוצאות פיתוח
עו"ד חיצוני.
החברה לפיתוח שווקה מגרשי $בשריגי ,$בצור הדסה ובהר טוב א' והיו מפעלי $ותיקי$
שכפי הנראה לא שלמו על הפיתוח יש ויכוח ע $תדמיר ,תנובה ומעבדת העופות
שנרכשה על ידי ניר סופרי מהמשק" $ופיתוח הוא לא שיל.$
הנושא בבירור ,א $ה $שילמו על הפיתוח או לא ,כמו כ בשריגי $וקצת יותר בצור
הדסה יש חלק שעדיי חייב כס %על הפיתוח ,בודדי ,$ה $התחמקו מלשל ,$מאחר
והלשכה המשפטית לא תצליח לאכו ,%זו בדיקה של כמה שני $אחורה וצרי להוכיח
שאי חוק התיישנות ,אנחנו רוצי $לקחת עו"ד חיצוני שיבדוק וינבור בתיקי $אחורה
)החברה תקבל החזר באחוזי .($הבחירה של החברה או העו"ד תהיה בתיאו $ע $הלשכה
המשפטית.
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יגאל אבדר:

לגבי המפעלי $באזור התעשיה ,מגרשי $פרטיי $א $לא שילמו  -לגבות ,אבל לגבי
המפעלי $הותיקי $האזוריי ,$בשנת  1975לא היה ביוב ,אני לא מציע לבנות על
המפעלי $הותיקי.$

מרדכי אלאב :מציע לחשוב שוב .לגבי הביוב אי בסיס לטענה ה $לא השתתפו במאס %כסלו ולא
במט"ש.
דני גלבוע:

צרי לבדוק מפעל מפעל ולבדוק מה שול.$
החלטה :לגבי אזור הר טוב לבדוק כל מפעל ,ולגבי צור הדסה ושריגי $לאשר חקירה
במטרה לגבות את החובות.

.15
מאיר ויזל:

מכרז למפקח בוועדה המקומית.
המפקח אלו עזב ,אנחנו צריכי $להוציא מכרז חדש למפקח.
הוחלט :לאשר.

.16

אישור היטל מיסי $ותקציב ועד מקומי לשנת  – 2008קיבו( צובה:
ההיטל  1 10למ"ר ,התקציב .1 2,510,000
הוחלט :לאשר.

.17
מאיר ויזל:

שינוי גבולות ע $המועצות האזוריות גזר ונחל שורק.
היתה ישיבת של ועדת גבולות בקשה של מוא"ז גזר פינה של שכונה בכרמי יוס%
שגובלת ע $בקוע בצד דרו $וזה בגבול המוניציפלי שלנו ה $בקשו שינוי גבול ,וע $נחל
שורק בכביש שהיה חוצה את המחנה הצבאי ,לא נופל על משבצת וקרקע חקלאי ,אנחנו
לא מתנגדי.$
הוחלט :לאשר.

הישיבה ננעלה 20:00

__________________
מרדכי אלאב
סג ומ"מ ראש המועצה
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______________
מאיר ויזל
ראש המועצה
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