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   32מליאתמועצה
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          ::::נכחונכחונכחונכחו
  ראש המועצה  משה דדו�
  זכריה  יוסי משה

  אביעזר  גוטריימ� אלחנ�
  אב� ספיר  ראוב� שמעו�

  אדרת  דדו�יעיש 
  אורה  יגאל אבדר

  בית זית  גבריאל נרדי
  בית מאיר  כה� מקסי!

  בקוע  ישראל אלוני
  גבעת יערי!  יהודה ב� אהרו�

  גיזו  מוטי ח�
  הראל  אבי פליישמ�
  זנוח  שלומי סעדו�

  טל שחר  מיקי פרנקובי"
  יד השמונה  יוס# בר דוד
  ישעי  אלו� ורדי
  כפר אוריה  כפרי גל

  כסלו�  שלו! בוקובזה
  מוצא  עלית  ראוב� צמח
  מחסיה  חיי! בוזגלו
  מטע  דדו� נפתלי

  מסילת ציו�  רו� דוד
  חמישהמעלה   יובל לוי
  נוה איל�  עזי טלר

  נוה מיכאל   הרשיש אברה!
  נחושה  קורש רחמי!
  נח!  שמאי ולני

  עי� רפה  ת ברהו!'בהג
  עמינדב  משה מזו�
  צור הדסה  גבאי רמי

  צובה  שמואל שני
  צלפו�   אל גבאיישר

  רמת רזיאל  אלעמי אמיר
  רמת רחל  דוד דרומלבי"

  שואבה  אליה ענת
  שורש  בראל ר!

  ליאו� שריגי!  )בובי(יהושע משה 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          ::::חסרוחסרוחסרוחסרו
  ה"נתיב הל  נימי יפה

  אשתאול  אריה עובדיה
  בית נקופה  ד זהר שדה"עו

  בר גיורא  דוד בוזגלו
   ישעיהוגבעת  ברק כ"
  גפ�  דוד כה�

  לוזית  מיכאל ביטו�
  ר"מבוא בית  ששו�  סיידו#
  לוזית  מיכאל ביטו�
  נוה שלו!  איאס שביטה

  נחשו�  חוה שפיר
  נט#  ניסי! גדסי

  נס הרי!  גדליה נוריאל
  ור'עג  מו'אברה! ג

  עי� נקובה  עוודאללה מחמד
  צור הדסה  קאופמ� ד�

  צפרירי!  חי חדד
  צרעה  דליה יונאית

  קרית ענבי!  זיוה גל
  שדות מיכה  אביגדור כה�

  תירוש  גבאי דוד
נחמיה יוס# 

  אברה!
  תעוז

  תרו!  עזריאל צדוק

 

          ::::משתתפי!משתתפי!משתתפי!משתתפי!
  מזכיר המועצה  רענ� אהרונסו�

  גזבר המועצה  מתי קליגר
  ד"עו  שרית גל

, פנחס קוב�
  ד"עו

  היוע" המשפטי למועצה

  מנהל אג# חברה ונוער  פיני תור�
  מהנדסת המועצה  חגית ישראל

  מזכירות המועצה  גילה כה�
    

          ::::קהלקהלקהלקהל
  ר ועד מקומי אורה"יו  קניאס ישראל

  מזכיר מושב אורה  רפי דני�
  עור� עיתו� בקיצור  יובל רובי�

    
          ::::רשמהרשמהרשמהרשמה

  מנהלת לשכת ראש המועצה  דורית אוחנה
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  .התכנסות  16:45
  .הצגת הישוב אורה  17:00

        
        ::::סדר היוםסדר היוםסדר היוםסדר היום

  .ר"הודעות יו .1
  . עדכו�–קלאיות לנחלות במושבי! ובקיבוצי! השלמת קרקעות ח  1.1
  . ספרד בשיתו# משרד החקלאות–קואופרציה  -לימודי קורס   1.2
  .18.4.10ל המינהל ירו� ביבי "דיווח ישיבה ע! מנכ  1.3
  .22.4.10דיווח ביקור וסיור השר אבישי ברוורמ�   1.4
  .פצלי שמ�דיווח   1.5
  .חוקי עזר אגרות והיטלי!  1.6

  .2010תוכנית פעולה לאכיפה וגבית חובות המועצה לשנת   1.7  
  
  .18.3.2010אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�   .2

    
  .ב" מצ– 2008ח המפורט לשנת " הביקורת לדוח מסקנות ועדת"דו  .3
  
  ::::י!י!י!י!""""תברתברתברתבר  .4

  ח עבור מאס# ביוב צפוני בקוע " ש7,360,000ר על ס� של "פתיחת תב  4.1  
 . ריבית מבנק דקסיה5% שנה 20 -ולקיחת הלוואה ל     

  
   0 64,000: המימו�,  71,1110 – 2010ת בדרכי! לשנת ר בטיחו"תב  4.2  
  .קרנות הרשות 0 7,111, משרד התחבורה    

  
  :המימו�,  300,0000 ר הסדרי בטיחות בדר� לבית הספר טל שחר"בת  4.3  
  .ח" אש60, ח משרד התחבורה" אש240    
  

  : עבורח ממשרד הפני!" אש2,040 :ר תשתיות בישובי!"תב  4.4
  .עי� רפא,  כבישי! עי� נקובהח הסדרת" אש540  
  .ח הסדרת קווי מי! בבית נקופה" אש500  
  ח שיפו" מבני ציבור מושב רוגלית" אש500  
  .ח הסדרת מרכז ישוב מושב גפ�" אש500  

  

   -ח ל" ש400,000 - הגדלה מ– משאית מנו# לפינוי גז! 9007ר "תב  4.5  
  – 2009מנה פרוייקט תשתיות מחזור מכספי היטל הטמתו�  0 554,140    
  . המשרד להגנת הסביבה- 0 154,140: מקור מימו� בס�    

  
   4 שינוי מקור מימו� מקרנות רשות להלוואה 3835ר בדק בית "תב  4.6  
   4.1% שנה צמוד למדד בריבית של 15 -הלוואה מבנק לאומי ל  . ח"מש    
  ).י שר הפני!"ושר עמא(    

  
   22,000: המימו�,  44,0000ר תכנית אב לטיפול בפסולת חקלאית "תב  4.7  
  .קרנות רשות 0 22,000, המשרד להגנת הסביבה0     

  
  . לסגירהרי! "תב  4.8  

  
התנאי!    לפי 14-255/10' מסהלוואה פתיחת חשבו� יעודי בבנק דקסיה לישור א  .5

  .  שנה צמוד לממד המחירי! לצרכ�20 - ל5%בריבית של  0 7,360,000סכו! : הבאי!
  
  . עי� נקובהח מבוקר"אישור דו  .6
  .4% - ריבית פריי! לא יותר מ–חיוב וזיכוי ריבית בכרטיסי הישובי!   .7
  
  .עדכו� תקציב  .8
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  :מינוי חברי! בועדות המועצהמינוי חברי! בועדות המועצהמינוי חברי! בועדות המועצהמינוי חברי! בועדות המועצה  .9
  . עי� רפה–ברהו! מאלק ,  עי� רפה-ברהו! ראיד    –ועדת חינו�   
   עי� רפה–ברהו! מוסא ,  עי� רפה– ברהו! ראיד –ועדת תיירות   
,  עי� רפה–ברהו! מוסא ,  עי� רפה– ברהו! ראיד –ת הסביבה ועדת איכו  
  . מטע במקו! אלה רוז�–עפרי שמש   
  . עי� רפה- ברהו! מחמד –ועדת תרבות נוער וספורט   
  . עי� רפה– ברהו! רבח –ועדת בטחו�   
  . טל שחר– יצחק יוגב –ועדה לשימור אתרי!   

  
ניה לאשר בקשות להיתרי אישור המליאה להסמכת ועדת המשנה לתכנו� וב  .10

בניה והחלטות בעני� תוכנית מתאר יובאו לאישור חברי המליאה בהתא!   
  .להוראות החוק  
  

  .ניגוד ענייני! חבר מועצה מכה� כמזכיר של ישוב אחר  .11
  
  .אס# ח�, טל ירקוני, גבריאל אסקירה: אישור ועדת ביקורת לישוב אב� ספיר  .12
  
חבר , חבר אביטל שלמה, ר ועקני� אריה"יו: ורא בר גי–אישור ועדת שמירה   .13

  .כלפו� שלמה  
  
  . שמות של שירי! ישראליי!-אישור שמות לרחובות בנוה איל�   .14
  
  .אישור הטלת חוק השמירה בישוב בר גיורא  .15
  
  אישור דוחות כספיי!  .16
        

  2010שור תקציב והיטל מיסי! לשנת אי .17

 

  .יתו# חברי המליאה בנעשה בישובש .18
  

        ....םםםםהרחבות הישוביהרחבות הישוביהרחבות הישוביהרחבות הישובי                ::::א עיקרי לדיוןא עיקרי לדיוןא עיקרי לדיוןא עיקרי לדיוןששששנונונונו    
  

עלייה ה מספר על 14.5 -ב 60אורה בת , על התפתחות הישובסקירה נות�   :יגאל אבדר
המחסני! , המינהל, ההרחבות,  בעיות העלייהע!ההתמודדות ישוב ול

  .עד היו!והטיפול של הישוב והנהגת הישוב 
  

  .הנעימהמודה למושב אורה על האירוח וקבלת הפני!   :משה דדו�
  
  

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

 תתקיי! ישיבת מליאה שבה בני הנוער יחליפו 16.6.10 ביו! רביעי – שבוע חילופי שלטו�שבוע חילופי שלטו�שבוע חילופי שלטו�שבוע חילופי שלטו�
  .את שלטו� המועצה

  
 מליאה הבאה חילופי שלטו� בי� בני הנוער – חילופי שלטו� 16.6.10מליאה   : פיני תור�

יי! בתחו! שבוע הנוער מזה כשנה וחצי חלי! שינו, לבי� הנהגת המועצה
פעילי! , לצידו רכזי! אזוריי!, שמנו משאבי! הוקמה מחלקה לנוער, הנוער

 אנו מקיימי! שבוע הנוער החלפת שלטו� 13.6.10ותנועות נוער בשבוע של 
יתקיימו פעילויות , אנו מביאי! את הפעילות להנהגת המועצה. במליאה

 30%. ידי!בישובי! ויו! שבו נחלי# שלטו� של בני נוער ע! בעלי התפק
  .מבני הנוער במועצה משתתפי! בפעילויות הנוער

        
יתקיימו ישיבות , עובר לבני הנוער מועצהבניהול בביו! חילופי הנוער         :משה דדו�

ת� ינ, נוערהנושאי! של  על סדר היו! במליאה יהיו ,כרגיל כולל מליאה
ת שותפי! בעשייה של מטה יהודה וכמוב� לה! את האפשרות להיו

  .בהחלטות
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שמתקיי! בחודש יוני , מחר מסתיימת ההרשמה לסמינר הועדי! -תזכורת    – סמינר ועדי!סמינר ועדי!סמינר ועדי!סמינר ועדי!

  .רש!יחברי המליאה מוזמני! לה
  

קבלנו . ל משרד החינו�"סמנכתי רפפגישה אצל יגאל צהיו! התקיימה    ––––משרד חינו� משרד חינו� משרד חינו� משרד חינו� 
  .גני! +  בתי ספר חדשי!3פתיחת  ,אישור לכל הבקשות

  
  .ת להודות על הטיפול בבית ספר צפיתמנצל הזדמנו: אבי פליישמ�

  
        .... עדכו� עדכו� עדכו� עדכו�––––השלמת קרקעות חקלאיות לנחלות במושבי! ובקיבוצי! השלמת קרקעות חקלאיות לנחלות במושבי! ובקיבוצי! השלמת קרקעות חקלאיות לנחלות במושבי! ובקיבוצי! השלמת קרקעות חקלאיות לנחלות במושבי! ובקיבוצי!         1.11.11.11.1
 28 -כיש רק ברוב הישובי! במטה יהודה ,  דונ!48ברוב האר" יש לכל נחלה   : משה דדו�

 הסכמה ע! נהיש, הנחלותגודל את אנחנו רוצי! להגדיל , דונ! לכל נחלה
ישובי לכל המטרה להסדיר , התהלי� בשיתו# להתחלת משרד החקלאות

 זו הזדמנות להגדיל חלקות חקלאיותהגדלת נחלות כולל הסדרת ו המועצה
        ....הנושא יובא לדיו� בועדת קרקעותהנושא יובא לדיו� בועדת קרקעותהנושא יובא לדיו� בועדת קרקעותהנושא יובא לדיו� בועדת קרקעות, , , ,  הזכויות הזכויות הזכויות הזכויותהגדלת נחלות כולל הסדרת

    
לירושלי! קרקע רמת רחל  ישנה דרישה לסיפוח מ –ועדת גבולות רמת רחל   

הקרב לא פשוט רמת רחל משקיעי! , ו נאבקי!אנחנ, הדובדבני!של  קלאיתח
        .אנשי מקצועובגיוס 

        
        .... ספרד בשיתו# משרד החקלאות ספרד בשיתו# משרד החקלאות ספרד בשיתו# משרד החקלאות ספרד בשיתו# משרד החקלאות–––– קואופרציה  קואופרציה  קואופרציה  קואופרציה ----קורס לימודי קורס לימודי קורס לימודי קורס לימודי         1.21.21.21.2
נשלח , פרציהואוקבנושא בשיתו# משרד החקלאות מדובר בקורס משולב   :משה דדו�

  . לש! עדכו� והזמנה להשתתפותחומר לכל חברי המליאה והועדי!
  

ו� ליצור מבנה עסקי להתאחד יחד סביב רעיו� של אגודה שיתופית הרעי  :נימי יפה
התאגדות ביחד לעיתי! , וכ� פעילות כלכלית, ששונה מחברה או שותפות
 –ובשני! האחרונות הכנסנו את הפורומי! , מ"מצליחה יותר מחברה בע
לדוגמא היי� רכישת . 'אוכל וכו, כמו פורו! היי�, עובדי! יחד למע� מטרה

, זו תפיסה עסקית שתאשר פלטפורמה עסקית, חד מוזילה עלויותמוצרי! י
זו ג! תפיסה חינוכית ,  אומני! הקימו קואופרטיב בחנות במחנה יהודה' מס

הנסיעה היא .  שעות60הקורס , לליווי מוסדות והתפתחות בעסקי!
כמנהיגי ישובי! זו הזדמנות לסייע לתושבי! שמנסי! לפתח עסק , ליהילסיב

עובדי מועצה . לאחד כולל טיסה מלו� 0 6000 -העלות כ. או כל יזמות
 .אני מבר� על ההזדמנות. שיובילו את המהל� יצאו הסבסוד יהיה יותר גבוה

  . חברי!30 -נרשמו כ
        

        דיווח ישיבות ע! מינהל מקרקעי ישראל דיווח ישיבות ע! מינהל מקרקעי ישראל דיווח ישיבות ע! מינהל מקרקעי ישראל דיווח ישיבות ע! מינהל מקרקעי ישראל         1.31.31.31.3
ואפרת המינהל ל "רונ� כה� סמנכ, ל המינהל ירו� ביבי"התקיי! דיו� ע! מנכ  :משה דדו�

, הובלנו מהלכי! התקדמנו בנושא הרחבות הישובי!, שטראוס מנהלת המחוז
 נ!יש,  של המינהל את הנכונותהרגישמתחילי! ל, אזור התעשייהו

להיות אחראית המועצה צריכה , ת"מקב, הר סנסא�: פרוייקטי! גדולי! כגו�
ה! , ומאחר ואי� לנו אגרות והיטלי! המינהל עושה כבשלו, הפיתוחבנושא 
א! היו לנו ,  וויכוחי! לגבי עלויותי! מנהלוואנ, טי! על סוג הפיתוחמחלי

בצור הדסה הגענו , היינו קובעי! את העלות והמשמעותחוקי עזר מתאימי! 
  .אגרות והיטלי!חוק ללהסכמה שיתנו לנו פרק זמ� שנוכל להכי� 

  
 המינהל קובע את עלויות הפיתוח לפי אומד� שהוגש – ותבנושא ההרחב  

, להוריד עלויות פיתוח כדי להעלות את שווי הקרקעהמינהל  תמטר, לו
הפיתוח ולא את עלות רכישת עלות עדיפות שלנו להעלות את עני� ה

אנחנו . כשהמינהל מוציא לפיתוח זה כולל פיתוח ושווי קרקע, המגרש
אלו יהיו חוקי מד# , לאחר הקמת צוותי דיו�, לחוקי עזרנערכי! להכנת 

  .! והקיבוצי! עבור המושבילבחירה
        

        ....22.4.1022.4.1022.4.1022.4.10דיווח ביקור וסיור השר אבישי ברוורמ� דיווח ביקור וסיור השר אבישי ברוורמ� דיווח ביקור וסיור השר אבישי ברוורמ� דיווח ביקור וסיור השר אבישי ברוורמ�         1.41.41.41.4
נוה שלו! הצגנו את הצרכי! ועי� נקובה , בישובי! עי� רפההשר סייר   :משה דדו�

. # חנכנו ספרייה חדשה בנוה שלו!סונב, הבעיות והקשיי! של הישובי!
  .חברה וקהילה, שתיותהובטח סיוע בתחו! הת
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        ....����דיווח פצלי שמדיווח פצלי שמדיווח פצלי שמדיווח פצלי שמ        1.51.51.51.5
 המשרד לאיכות ,מורכבת שישנה השלכה לנזקי! ופגיעה בסביבהסוגייה   :משה דדו�

אנחנו נעשה הכל כדי שלא יגר! נזק . שבודק את הנושאהסביבה הקי! צוות 
אנו שוכרי! שירותי ,  באזור עדול! ודרומהינוהמקב" ה.  מטה יהודהלאר" 

בני השר ע!  יתקיי! כנס 20.5.2010 -ב. חברה מקצועית לבדיקת הנושא
  .בגי�

        
        ....חוקי עזר אגרות והיטלי!חוקי עזר אגרות והיטלי!חוקי עזר אגרות והיטלי!חוקי עזר אגרות והיטלי!        1.61.61.61.6
החוק יהיה תק# בישובי! , למועצה אי� חוקי עזר לאגרות והיטלי!  :משה דדו�

  .קהילתיי! ולאגודות יהווה חוק מד#
  

ומציג , מסביר לחברי! את ראשי הפרקי! לדיו� ראשוני בחוקי עזר בתשתיות  :פנחס קוב�
  . לחברי! מצגת

        

 .... בחוקי עזר לתשתיות בחוקי עזר לתשתיות בחוקי עזר לתשתיות בחוקי עזר לתשתיותהיסודות של מיסויהיסודות של מיסויהיסודות של מיסויהיסודות של מיסוי ....1111
; פסיקה מתפתחת ומשתנית; העדר חקיקה ברורה: בעיות משפטיות מיוחדות  .א

 ".בעיית הזיקה"; החשש המיוחד לפגיעה בחוקי היסוד ובזכות הקני�

 ההבדל הפיננסי בי� חוק העזר לביוב שלנו לבי� חוק עזר אחרי!  .ב

 )בהיטל ביוב(זיקת הנאה לא פיזית ממש   .ג

  אושר  לתנאי מקדמי לאישור חוק עזר מתחשיב כלכליתחשיב כלכליתחשיב כלכליתחשיב כלכליהצור� ב  .ד

 י המועצה כתנאי לגביה"הביצוע בפועל של התשתית ע  .ה

הקלות היחסית לתקו# חוקיות של חוק : לללל""""התוצאה מהצטברות הבעיות הנהתוצאה מהצטברות הבעיות הנהתוצאה מהצטברות הבעיות הנהתוצאה מהצטברות הבעיות הנ  .ו
מבח� מבח� מבח� מבח� : "הנדסיות/עזר לא רק בטענות משפטיות אלא ג! טענות כספיות

 "הסבירותהסבירותהסבירותהסבירות

 

 """"סלילת רחובותסלילת רחובותסלילת רחובותסלילת רחובות " " " "וחוק העזרוחוק העזרוחוק העזרוחוק העזר" " " " ניקוזניקוזניקוזניקוז////לתיעוללתיעוללתיעוללתיעול""""הסבר להצעות חוק העזר הסבר להצעות חוק העזר הסבר להצעות חוק העזר הסבר להצעות חוק העזר  ....2222
 "נכס גובל"בעיית הזיקה ופתרו�   .א

 ניקוז/ההבדל בצור� בי� סלילת רחובות לעומת תיעול  .ב

 עמק חפר: יש מועצות אזוריות שמתפקדות ללא חוקי עזר אלה  .ג

 ההבדל בי� אזורי תעשיה לבי� אזורי מגורי! ביישובי!  .ד

 י המועצה בלבד"תחולה רק בהסכמת הועד המקומי ואילו הפעלה ישירה ע  .ה
 תחולה על אדמות חקלאיות-אי; הערביי!/ ישובי! הקהילתיי!5לגבי 

 סעיפי! לדיו� שהועלו בעבר  .ו

  .ללא קשר לאותו יישוב, קר� לפיתוח כללי  .1
  .מהנדס המועצה, היישוב: ההחלטה בידי מי על הטלת ההיטל  .2    

  רק א! העלות בפועל    , הפעלה של תנאי:  לחוק העזר12      סעי#   .3
     .  התערי# בחוק העזרתואמת את

 

   סלילת רחובות  סלילת רחובות  סלילת רחובות  סלילת רחובות----חחחח""""דוגמאות של תעריפי! בשדוגמאות של תעריפי! בשדוגמאות של תעריפי! בשדוגמאות של תעריפי! בש        ....זזזז
  היטל רחוב משולב  היטל מדרכה  היטל כביש  

        2010201020102010מגדל  מגדל  מגדל  מגדל  .   .   .   .   ממממ....ממממ
  קרקע 
        בני�

  
26  
72  

  
13  
36  

  
39  
109  

        עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש 
2007200720072007        

59  
80  
   מרת16#

23  
31  
    מרת6#

82  
111  
    מרת22#

        עמק הירד� עמק הירד� עמק הירד� עמק הירד� . . . . אאאא....ממממ
  "ישוב מישורי"
        
  

  ]]]]2010201020102010משנת משנת משנת משנת [[[[
25  
116  

  
20  
94  
  

  
46  
211  
  

        "ישוב הררי"
        
        
        דרו! השרו� דרו! השרו� דרו! השרו� דרו! השרו� . . . . אאאא....ממממ

  ר" מ500קרקע מגורי! עד 
  ר" מ300בני� מגורי! עד 

  תעשייה. קרקע א

32  
167  
  
        ]]]]2001200120012001משנת משנת משנת משנת [[[[

10  
  
48  

25  
130  
  
8  
  
38  
8  

48  
297  
  

  אי� ער� כזה
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  תעשייה. בני� א
  קרקע נכס אחר
  בני� נכס אחר

  
        ערבה תכונהערבה תכונהערבה תכונהערבה תכונה. . . . אאאא....ממממ

  2007משנת 
  
  
  
  

10  
48  
10  
48  
  
  
   כביש פנימי20
   כביש פנימי40
   כביש גישה 20
   כביש גישה20

38  
8  
38  
  
  
7  
14  

  
  
  
  
  
27  
54  

        

לכל ) בשקלי� חדשי�(שיעורי ההיטל של סלילת כביש  �� יואב . א.העתקה ממש מחוק עזר של מ
  ר"מ

  
 שטח קרקע שטח בנוי יישוב

 55.71 55.71 בית ניר

 60.68 60.68 ח� ההרחבה שבו� למעט מת"כפר הרי

 64.85 64.85  מתח� ההרחבה–� "כפר הרי

 69.42 69.42 הרחבה, כפר מנח� נחלה

 63.07 63.07 נחלה

 55.96 55.96  הרחבה–נחלה 

 49.90 49.90 למעט מתח� ההרחבה שבו, סגולה

 56.00 56.00  מתח� ההרכבה� סגולה 

 58.30 58.30 רבדי�

 60.68 15.17 אזורי תעשיה

  
  גידומ. א.שיטה לפי יישובי! פרטניי! דומה מופיעה בחוק עזר של מ: הערה  

  תיעול תיעול תיעול תיעול--------דוגמאות תעריפי!  דוגמאות תעריפי!  דוגמאות תעריפי!  דוגמאות תעריפי!    ....זזזז
  תשתיות על  תשתיות פנימיות  

  14        קרית ביאליקקרית ביאליקקרית ביאליקקרית ביאליק
24  

4  
7  

  24        גבעת שמואלגבעת שמואלגבעת שמואלגבעת שמואל
28  

  

  9        בית שמשבית שמשבית שמשבית שמש
13  

  

  לשטחי! פתוחי! ציבוריי!  לשטחי! פתוחי! ציבוריי!  לשטחי! פתוחי! ציבוריי!  לשטחי! פתוחי! ציבוריי! ––––סוג חוק עזר חדיש סוג חוק עזר חדיש סוג חוק עזר חדיש סוג חוק עזר חדיש  ....3333
 ! ושיקולי! לחקיקת!פי"חוקי עזר לשצ: פתרונות חדישי!  .א

 סקירה של התוכ�  .ב

בישוב במועצה " רובעי"או " שכונתי: "הזיקה בי� הנכס לבי� הסביבה  .ג
 .אזורית

 מועד בניה הפרטית או שימוש חורג , פ"מועד ביצוע השצ:  מועדי! להטלה3  .ד

 פטור ממי ששיל! דמי פיתוח למנהל או ליז! בעבר  .ה

 :טלטלטלטלעל מי יחול ההיעל מי יחול ההיעל מי יחול ההיעל מי יחול ההי שיטות השנויות המחלוקת כיו! 2  .ו

חיוב רק על תוספות בניה בזכויות בניה חדשות שלא התקיימו בעת  .1
 פ"בניית השצ

ד המשנה ליוע" המשפטי  לממשלה "חו[ חיוב ג! נכסי! קיימי!  .2
 ]. עמעו! השיטה ועמעו! החוקיות-30/11/09

 פי!"בעיות מיוחדות בחוק עזר לשצ  .ז

i. הטלת היטל על האגודות כחוכר במקרקעי ציבור. 

ii. י! לבי� חדשי!ההבחנה בי� ותיק 

 :דוגמת תעריפי!  .ח

        שטח בני�שטח בני�שטח בני�שטח בני�                שטח קרקעשטח קרקעשטח קרקעשטח קרקע
   27      25    קרית ביאליק
     39      23      טירת הכרמל

  32      32        אשדוד
  35      22        שוה!

  22      23      גבעת שמואל
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  .ראוי לשלוח באופ� גור# לכל חברי המליאה   :ענת אליה
  

  .הכוונה היא רק א! הישוב מעוניי� בהסכ!: ישראל אלוני
  

  .בישוב קהילתי המועצה מבצעת, זה יהיה חוק מד# בכל מושב וקיבו"  :  דדו�משה
  
קבל� שבנה בישוב ומתו� צור� אמור לעשות קו ביוב מנקודה מסויימת   :מוטי ח�  

מדוע בדר� ישובי! אחרי! צריכי! לשל! פעמיי! על , לנקודה מסויימת
  .הביוב

  
בר בגיזו נעשה ביוב והיו! צריכי! בע, פעמיי!או ישל! לעול! ישוב לא של!   :משה דדו�

  .י! בנושא מטפלחנו אנ,אנחנו מקזזי! את זה מההיטל, להתחבר לאחר
  

מסלול ירוק ומסלול שבו ,  מסלולי!2במינהל בנושא פיתוח הרחבות יש   :יגאל אבדר
' ה! דני! באמצעות חב, מגישי! אומד� הוצאות על פי תכנו� המתכנני!

המסלול הזה שהוא לדעתי טוב יותר לישובי! אני רוצה להבי� הא! . כלכלית
  .הותיקי! הא! באה להחלי# את המסלול של המינהל

  
  .זהו כלי ניהולי נוס# לועד. �תנצל את הטוב ביותר לישובישוב כאתה   :משה דדו�

  
שמח שיש שכבר היו! , זה כלי יעזור ג! לישובי! הותיקי!, מבר� על היוזמה : מקסי! כה�

יוב הא! אנחנו כישוב יכולי! להשתמש בחוק העזר עזר למי! וב יש חוק 
  .למי! וביוב

  
אי� פה החלטה יש אמירה מטה יהודה רוצה להיות , הרעיו� הוא הכרח וצור�  :משה דדו�

שבו נמסור של ראשי הישובי!  להחלטת מליאה לאחר כינוס נביא. מתקדמת
  .מקומיי! ומליאה, הכנס יהיה לועדי אגודות .הסבר מפורט לישובי!

  

   עתיד חדש  עתיד חדש  עתיד חדש  עתיד חדש––––חוק עזר למימו� מבני ציבור חוק עזר למימו� מבני ציבור חוק עזר למימו� מבני ציבור חוק עזר למימו� מבני ציבור  ....4444
  .י בתי משפט"ופסילת! ע, פתרונות קודמי!, בעיית מימונ!  .א

 לכלל המועצה, לאשכול יישובי!,  בניית ליישוב–בעיית הזיקה   .ב

 לא קיי! שו! תקדי!  .ג

  

        סיכו!סיכו!סיכו!סיכו! ....5555

 השפעת נושא חוקי עזר על תחומי! אחרי!  .א

 מת� עצמאות המועצה בפיתוח ושינוי היחסי! ע! המינהל  .ב

מידת חיוניות התשתית כצדקת הדרישה מיזי! או : שינוי יחסי! ע! היזמי!  .ג
 השפעה על תוכ� הסכמי פיתוח; קבל�

ע "הצור� לנסח תקנו� של תב: התניית תשלו! היטלי! כתנאי להיתרי בניה  .ד
 תו� התחשבות בחובת פרעו� היטלי התשתיות

 שינוי יחסי! ע! ועדי היישובי! וע!  האזרח  .ה

מיוחדי! מותאמי! במיוחד לאזורי תעשייה ופרוקיטי! תעריפי! : המלצות  .ו
 מיוחדי!

 

בסופו של . זה תהלי� שמחוייב למציאות, רחב של נציגי הישובי!נזמ� כנס   :משה דדו�
ישובי! הקהילתיי! ל,  חוק מד# א! הישוב יצטר� הוא ישתמש בו, יו! זהו

  .זהו חוק הכרחי להבטיח פיתוח ראוי
  

        ....2010201020102010וגבית חובות המועצה לשנת וגבית חובות המועצה לשנת וגבית חובות המועצה לשנת וגבית חובות המועצה לשנת תוכנית פעולה לאכיפה תוכנית פעולה לאכיפה תוכנית פעולה לאכיפה תוכנית פעולה לאכיפה         1.71.71.71.7        
חובות ארנונה , המטרה לעזור לנו לגבות חובות של שכר לימוד לבתי ספר  :משה דדו�

אנשי ציבור הוצאנו מכתבי! לכל באכיפה ראשית של אנו נתחיל . !היטליו
  .את חוב!חברי המליאה וחברי הועדי! שלא משלמי! 

  
  , לחודשי! הקרובי!יפה של המועצהמציג מצגת מסודרת לגבי מבצע האכ  : מתי קליגר
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קיימי! חובות רבי! וגדולי!  ,ההמועצה פועלת ומבצעת אכיפה ביישובי
 ויותר חוב של רשויות שהופרדו מהמועצה שנה 20מהעבר חלק! א# מלפני 

 30ח היסטוריי! כ " מלש120כ חובות המועצה כ "סה,וכ� חובות נוספי!
בות נית� למצוא למשל את חוב יש לשי! לב כי בחו,ח והשאר פעילי! "מלש

 10ח והוא חלק מויכוח יש� ב " מלש18ש בית שמש כ "בית שמש עבור מט
שני! האחרונות מול בית שמש לגבי בכלל האפשרות לגבות ארנונה בנושא 

כמו כ� ישנה ג! סוגיית אזור ג ,ש עבר לבית שמש"בינתיי! ג! המט,
י! האחרונות ונמצא בגלל התפרקות המנהלת במהל� חמש השנ' שמחוייב ב

צ וכ� חובות נוספי! שאינ! ניתני! לגבייה כלל כמו עררי! "כרגע בדיו� בבג
  .ועוד

  
ועלת המועצה בצורה מסודרת דר� עיקולי פבמהל� השנתיי! האחרונות 

לצערי ,בנקי! ובמקומות בה! חייבי! שיהיו עיקולי! בפועל היא עושה 
שתצטר# לעיקולי! בשל בשנתיי! האחרונות הייתה בעיה מבחינת משטרה 

קי# ג! אכיפה המבצע הנוכחי מנסה לה,ת של המשטרה בעיו
ד "עיקולי! בשיתו# ע! עו,עיקולי! בפועל ,גרירות רכבי!,משטרתית

  .,שיחות טלפו� וכו,
  

ד שרית גל "ש של המועצה ומזכיר המועצה ועו"כמו כ� בשיתו# ע! היועמ
, לראות אי� מטפלי! ואנחנו רוצי! לעשות סדר בחובות הפרטיי! הגדולי!

חובות גדולי! על פי נהלי משרד , לגורמי! המתאימי!ו חובת יעברבהתא! 
הנוהל , מכינה את החומרשהגביה ' מחע!  אנו נערכי! ,הפני! נהלי פשרה

 לא נית� להפחית ריביות יש לבדוק מיקרי! מיוחדי! ע! חוקר הוא חד וברור
 ניתני! לאכיפה בצורה המטרה לטפל ג! בחובות שכר לימוד שלא, כלכלי

המועצה בוחנת הנחות רטרו לגבי אנשי! ,2009בנוס# ולאור ביקורת ,זו
ויבוא נוהל מסודר על ' שמקבלי! את ההנחות מאוחר יותר כמ� נכי! וכו

 ,ידיי יוע" משפטי ומנהל הארנונה לראש המועצה ובהמש� למליאה
, ר ועדי!"ויולאחרונה נשלחו מכתבי! לחברי מליאה שחייבי! וחברי ועדי! 

  .מציג את דר� הפעולה של האכיפה, אנו פועלי! משפטית
  
  

  :ז המבצע "נית האכיפה השוטפת וכ� לוכמצורפת תו
  
  
  
  

        09090909יולי יולי יולי יולי         09090909יוני יוני יוני יוני         09090909מאי מאי מאי מאי                                         פעולת אכיפהפעולת אכיפהפעולת אכיפהפעולת אכיפה
  -  -  4,200      הפקה ומשלוח דרישה ראשונה

  500  500        -  עיקולי בנקי!
  100  100     עיקולי! רכב במשרד התחבורה

  100  100            י שכרעיקול
  200  200      )מ"מע/אשראי(אחרי! ' עיקולי צד ג

  89  88      י"ממ/רישו! עיקול ברש! המקרקעי�
  500      -  -  הפקה ומשלוח דרישה שניה
  150          עיקול ברישו! מיטלטלי�

  50    עיקולי מיטלטלי� בפועל ושוטרי! ביולי אוגוסט
  600  600  600        אכיפה טלפונית יזומה

  
  

של חברי  לגבי חובות נעשהקיבלתי מכתב ממשרד הפני! לבדיקה מה   :משה דדו�
המועצה תפעיל את כל הדרכי! לגביית החובות , ועדי! וחברי מליאה

  .בראש ובראשונה לחברי מליאה ונציגי ציבור
  

        ....18.3.201018.3.201018.3.201018.3.2010אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי� אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתארי�         ....2222
  . קול המליאהעזי טלר נכח במליאה קודמת ובטעות נשמט שמו מפרוטו  

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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        ....בבבב"""" מצ מצ מצ מצ––––    2008200820082008ח המפורט לשנת ח המפורט לשנת ח המפורט לשנת ח המפורט לשנת """"ח מסקנות ועדת הביקורת לדוח מסקנות ועדת הביקורת לדוח מסקנות ועדת הביקורת לדוח מסקנות ועדת הביקורת לדו""""דודודודו        ....3333
חלק! מתוקני! וחלק! חוזרי! על , דוח מדבר בעד עצמו יש ליקויי! רבי!ה  : מקסי! כה�

מבקש מראש המועצה לקחת על אחריותו את התיקוני! , עצמ! כל שנה
, הוגש לחברי המליאה מתומצת למליאהח ש"הדו, חובות נבחרי!, הטכניי!

  .ועדת הביקורת קיימה ישיבות ע! אגפי המועצה וביקרה המועצה
  

  .ועדת הביקורת עשתה עבודה טובה ומקיפה  :משה דדו�
        

  .יש סעיפי! שכתוב שהמועצה מטפלת  :ראוב� צמח
  

  .יש ועדת ביקורת שפועלת במועצה, רד הפני!שח שנשלח למ"זה דו  :משה דדו�
  

  .מבקש שועדת הביקורת תתכנס יותר פעמי!  :לוניישראל א
  

  .הועדה מתכנסת ופועלת באופ� סדיר ורצוני  :משה דדו�
  

  . פעמי!5ועדת הביקורת התכנסה השנה   :מקסי! כה�
  

, זהו חוק חדש של משרד הפני!,  אנו לקראת קליטת מבקר למועצה-לידיעה   :משה דדו�
בקשתי ממשרד הפני! , ח בשנה" אש400עלות של , מבקר במשרה מליאה

  .זו החלטה שרירותית של משרד הפני!, להוריד את היק# המשרה
  

  .ח המפורט"ח מסקנות ועדה הביקורת לדו"לאשר דו: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ::::י!י!י!י!""""תברתברתברתבר        ....4444
        ח עבור מאס# ביוב צפוני בקוע ח עבור מאס# ביוב צפוני בקוע ח עבור מאס# ביוב צפוני בקוע ח עבור מאס# ביוב צפוני בקוע """" ש ש ש ש7,360,0007,360,0007,360,0007,360,000ר על ס� של ר על ס� של ר על ס� של ר על ס� של """"פתיחת תבפתיחת תבפתיחת תבפתיחת תב        4.14.14.14.1        
 .... ריבית מבנק דקסיה ריבית מבנק דקסיה ריבית מבנק דקסיה ריבית מבנק דקסיה%%%%5555 שנה  שנה  שנה  שנה 20202020    ----ולקיחת הלוואה ל ולקיחת הלוואה ל ולקיחת הלוואה ל ולקיחת הלוואה ל                 

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
         0  0  0  0 64,00064,00064,00064,000: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , ,  0 0 0 71,11171,11171,11171,1110    ––––    2010201020102010ר בטיחות בדרכי! לשנת ר בטיחות בדרכי! לשנת ר בטיחות בדרכי! לשנת ר בטיחות בדרכי! לשנת """"תבתבתבתב        4.24.24.24.2        
        ....קרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשותקרנות הרשות 0  0  0  0 7,1117,1117,1117,111, , , , משרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורה                

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ::::המימו�המימו�המימו�המימו�, , , ,  0 0 0 300,000300,000300,000300,0000    ר הסדרי בטיחות בדר� לבית הספר טל שחרר הסדרי בטיחות בדר� לבית הספר טל שחרר הסדרי בטיחות בדר� לבית הספר טל שחרר הסדרי בטיחות בדר� לבית הספר טל שחר""""בבבבתתתת        4.34.34.34.3        
 חחחח"""" אש אש אש אש60606060, , , , ח משרד התחבורהח משרד התחבורהח משרד התחבורהח משרד התחבורה"""" אש אש אש אש240240240240                
        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
        

        :::: עבור עבור עבור עבורח ממשרד הפני!ח ממשרד הפני!ח ממשרד הפני!ח ממשרד הפני!"""" אש אש אש אש2,0462,0462,0462,046    ::::שתיות בישובי!שתיות בישובי!שתיות בישובי!שתיות בישובי!ר תר תר תר ת""""תבתבתבתב        4.44.44.44.4
        ....עי� רפאעי� רפאעי� רפאעי� רפא, , , , ח הסדרת כבישי! עי� נקובהח הסדרת כבישי! עי� נקובהח הסדרת כבישי! עי� נקובהח הסדרת כבישי! עי� נקובה"""" אש אש אש אש540540540540        
        ....ח הסדרת קווי מי! בבית נקופהח הסדרת קווי מי! בבית נקופהח הסדרת קווי מי! בבית נקופהח הסדרת קווי מי! בבית נקופה"""" אש אש אש אש500500500500        
        ח שיפו" מבני ציבור מושב רוגליתח שיפו" מבני ציבור מושב רוגליתח שיפו" מבני ציבור מושב רוגליתח שיפו" מבני ציבור מושב רוגלית"""" אש אש אש אש500500500500        
        ....ח הסדרת מרכז ישוב מושב גפ�ח הסדרת מרכז ישוב מושב גפ�ח הסדרת מרכז ישוב מושב גפ�ח הסדרת מרכז ישוב מושב גפ�"""" אש אש אש אש500500500500        

  
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

  
            ----ח לח לח לח ל"""" ש ש ש ש400,000400,000400,000400,000    ----גדלה מגדלה מגדלה מגדלה מ ה ה ה ה–––– משאית מנו# לפינוי גז!  משאית מנו# לפינוי גז!  משאית מנו# לפינוי גז!  משאית מנו# לפינוי גז! 9007900790079007ר ר ר ר """"תבתבתבתב        4.54.54.54.5        
        ––––    2009200920092009מתו� פרוייקט תשתיות מחזור מכספי היטל הטמנה מתו� פרוייקט תשתיות מחזור מכספי היטל הטמנה מתו� פרוייקט תשתיות מחזור מכספי היטל הטמנה מתו� פרוייקט תשתיות מחזור מכספי היטל הטמנה  0  0  0  0 555555554,1404,1404,1404,140                
        .... המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה---- 0  0  0  0 154,140154,140154,140154,140: : : : מקור מימו� בס�מקור מימו� בס�מקור מימו� בס�מקור מימו� בס�                

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
            4444 שינוי מקור מימו� מקרנות רשות להלוואה  שינוי מקור מימו� מקרנות רשות להלוואה  שינוי מקור מימו� מקרנות רשות להלוואה  שינוי מקור מימו� מקרנות רשות להלוואה 3835383538353835ר בדק בית ר בדק בית ר בדק בית ר בדק בית """"תבתבתבתב        4.64.64.64.6        
            4.14.14.14.1%%%%ד למדד בריבית של ד למדד בריבית של ד למדד בריבית של ד למדד בריבית של  שנה צמו שנה צמו שנה צמו שנה צמו15151515    ----הלוואה מבנק לאומי להלוואה מבנק לאומי להלוואה מבנק לאומי להלוואה מבנק לאומי ל    . . . . חחחח""""משמשמשמש                
        ).).).).י שר הפני!י שר הפני!י שר הפני!י שר הפני!""""מאושר עמאושר עמאושר עמאושר ע((((                

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                
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            22,00022,00022,00022,000: : : : המימו�המימו�המימו�המימו�, , , ,  0 0 0 44,00044,00044,00044,0000ר תכנית אב לטיפול בפסולת חקלאית ר תכנית אב לטיפול בפסולת חקלאית ר תכנית אב לטיפול בפסולת חקלאית ר תכנית אב לטיפול בפסולת חקלאית """"תבתבתבתב        4.74.74.74.7        
        ....קרנות רשותקרנות רשותקרנות רשותקרנות רשות 0  0  0  0 22,00022,00022,00022,000, , , , המשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבה0 0 0 0                 

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
         גרעו� סופי גרעו� סופי גרעו� סופי גרעו� סופי––––רי! בגרעו� לסגירה רי! בגרעו� לסגירה רי! בגרעו� לסגירה רי! בגרעו� לסגירה """"תבתבתבתב        4.84.84.84.8        

        

 ' מס
' מס
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב ר" תבשם ר"תב

1 3151 
ראפה ועין נקובה פיתוח .ע

 4,045 470,000 474,045 470,000 כבישים
גרעון סופי 

 בתבר

 4,045 470,000 474,045 470,000 כ"סה    

סגירת 
הגרעון 

ל מול "הנ
קרנות 
 הרשות

        

 2010201020102010י! לסגירה שנת י! לסגירה שנת י! לסגירה שנת י! לסגירה שנת """"תברתברתברתבר                                                                        

        

 ' מס
' מס
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב ר"שם תב ר"תב

 0 224,172 224,172 224,172 תאורת בטחון אורה 3639 1
בוצע 

 במלואו

 0 351,173 351,173 351,173 רכישת משאית  חשמל 3702 2
בוצע 

 במלואו

 0 55,367 55,367 72,477 ר "מ מבוא בית" ק1תאורה  3266 3
בוצע 
 ואובמל

 0 300,000 300,000 300,000 כביש נחושה 3453 4
בוצע 

 במלואו

5 3751 
אבן העזר רכישת שני 

 0 220,000 220,000 220,000 מבנים יבילים
בוצע 

 במלואו

 0 200,000 200,000 200,000 ציוד וריהוט מוסדות חינוך 9014 6
בוצע 

 במלואו

            0   

   0 1,350,712 1,350,712 1,367,822 כ"סה    

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
 לפי  לפי  לפי  לפי 255255255255/10/10/10/10----14141414' ' ' ' ישור פתיחת חשבו� יעודי בבנק דקסיה להלוואה מסישור פתיחת חשבו� יעודי בבנק דקסיה להלוואה מסישור פתיחת חשבו� יעודי בבנק דקסיה להלוואה מסישור פתיחת חשבו� יעודי בבנק דקסיה להלוואה מסאאאא        ....5555

ד ד ד ד דדדדלמלמלמלמ שנה צמוד  שנה צמוד  שנה צמוד  שנה צמוד 20202020    ---- ל ל ל ל5555%%%%בריבית של בריבית של בריבית של בריבית של  0  0  0  0 7,360,0007,360,0007,360,0007,360,000סכו! סכו! סכו! סכו! : : : : התנאי! הבאי!התנאי! הבאי!התנאי! הבאי!התנאי! הבאי!
        . . . . המחירי! לצרכ�המחירי! לצרכ�המחירי! לצרכ�המחירי! לצרכ�

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ....ח מבוקר עי� נקובהח מבוקר עי� נקובהח מבוקר עי� נקובהח מבוקר עי� נקובה""""אישור דואישור דואישור דואישור דו        ....6666
, וח מבוקר של הישוב שנעשה על ידי רואה חשבו�עי� נקובה הגיש דהישוב   :משה דדו�

  .ישר כח לחברי עי� נקובה. בי� הישובי! הבודדי! שהגיש דוח מבוקר
        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט                

        
        ....%%%%4444    ---- ריבית פריי! לא יותר מ ריבית פריי! לא יותר מ ריבית פריי! לא יותר מ ריבית פריי! לא יותר מ––––חיוב וזיכוי ריבית בכרטיסי הישובי! חיוב וזיכוי ריבית בכרטיסי הישובי! חיוב וזיכוי ריבית בכרטיסי הישובי! חיוב וזיכוי ריבית בכרטיסי הישובי!         ....7777

 4% -שיהיה כלל ריבית פריי! ולא יותר מ, קבועדרט רוצי! לקבוע סטנ   :מתי קליגר
הכללי! שחלו במשקי עד היו! התנהלו לפי , שנתי ג! לחובה וג! לזכות

הרי יהודה הלשכה המשפטית ביקשה שנביא זאת לאישור וכ� אנו עושי! 
  .בכל מקרה בא! יכול שינוי נביא את הנושא לאישור נוס#,

        
        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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            .... תוספת מענק איזו� תוספת מענק איזו� תוספת מענק איזו� תוספת מענק איזו�––––עדכו� תקציב עדכו� תקציב עדכו� תקציב עדכו� תקציב         ....8888

      

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

 25,566- 1,806- 23,760-  מענק איזו�מענק איזו�מענק איזו�מענק איזו� 1191000/911

 25,566- 1,806- 23,760-  כ הכנסותכ הכנסותכ הכנסותכ הכנסות""""סהסהסהסה 

 2,050 100 1,950   נהגי! נהגי! נהגי! נהגי!––––שכר שכר שכר שכר  1941100/110

 531 140 391  אחזקהאחזקהאחזקהאחזקה//// חשמלאי! חשמלאי! חשמלאי! חשמלאי!----משכורות משכורות משכורות משכורות  1743000/110

 705 65 640  הההה"""" שפ שפ שפ שפ----משכורות משכורות משכורות משכורות  1711000/110

 2,648 523 2,125  כבאותכבאותכבאותכבאות' ' ' ' איגוד ערי השתתאיגוד ערי השתתאיגוד ערי השתתאיגוד ערי השתת 1724000/830

 200 100 100   עבודות קבלניות עבודות קבלניות עבודות קבלניות עבודות קבלניות----תרבות תורנית תרבות תורנית תרבות תורנית תרבות תורנית  1827000/750

 700 700 0  מועצה באזורי תעשיה בהתא! להסכ!מועצה באזורי תעשיה בהתא! להסכ!מועצה באזורי תעשיה בהתא! להסכ!מועצה באזורי תעשיה בהתא! להסכ!' ' ' ' השתתהשתתהשתתהשתת 1769000/780

 ( 0000 מליו�  מליו�  מליו�  מליו� 1.21.21.21.2שאושר במליאה מתו� שאושר במליאה מתו� שאושר במליאה מתו� שאושר במליאה מתו�  )     

 848 78 770   גיזברות גיזברות גיזברות גיזברות––––משכורות משכורות משכורות משכורות  1621100/110

 100 100 0  קבלניותקבלניותקבלניותקבלניות' ' ' '  עב עב עב עב----הדברה הדברה הדברה הדברה  1715300/753

 7,782 1,806 5,976  כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 

      

        עדכו� תקציב תרבות תורניתעדכו� תקציב תרבות תורניתעדכו� תקציב תרבות תורניתעדכו� תקציב תרבות תורנית                

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

 440 60- 500  משאבי אנושמשאבי אנושמשאבי אנושמשאבי אנוש----שכרשכרשכרשכר 1613100/110

 440 60- 500  כ הכנסותכ הכנסותכ הכנסותכ הכנסות""""סהסהסהסה 

      

 60 60 0  עבודות קבלניותעבודות קבלניותעבודות קבלניותעבודות קבלניות---- משאבי אנוש משאבי אנוש משאבי אנוש משאבי אנושיעו"יעו"יעו"יעו" 1613100/750

 60 60 0  כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה 

        

 עדכו� תקציב הצטיידות צור הדסהעדכו� תקציב הצטיידות צור הדסהעדכו� תקציב הצטיידות צור הדסהעדכו� תקציב הצטיידות צור הדסה

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

      ----    73737373                    ----    73737373                                            0000                                                            ס צור הדסהס צור הדסהס צור הדסהס צור הדסה""""החינו� הצטיידות ביהחינו� הצטיידות ביהחינו� הצטיידות ביהחינו� הצטיידות בי. . . . ממממ' ' ' ' השתתהשתתהשתתהשתת 1313209/923

כ הכנסותכ הכנסותכ הכנסותכ הכנסות""""סהסהסהסה    0 -73 -73  

ס צור הדסהס צור הדסהס צור הדסהס צור הדסה""""הצטיידות ביהצטיידות ביהצטיידות ביהצטיידות בי 1813209/930   0 73 73  

כ הוצאותכ הוצאותכ הוצאותכ הוצאות""""סהסהסהסה    0 73 73  
        

        ....לאשרלאשרלאשרלאשר: : : : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        

        ::::מינוי חברי! בועדות המועצהמינוי חברי! בועדות המועצהמינוי חברי! בועדות המועצהמינוי חברי! בועדות המועצה        ....9999
        .... עי� רפה עי� רפה עי� רפה עי� רפה––––ברהו! מאלק ברהו! מאלק ברהו! מאלק ברהו! מאלק , , , ,  עי� רפה עי� רפה עי� רפה עי� רפה----ברהו! ראיד ברהו! ראיד ברהו! ראיד ברהו! ראיד             ––––ועדת חינו� ועדת חינו� ועדת חינו� ועדת חינו�         

        
         עי� רפה עי� רפה עי� רפה עי� רפה––––ברהו! מוסא ברהו! מוסא ברהו! מוסא ברהו! מוסא , , , ,  עי� רפה עי� רפה עי� רפה עי� רפה–––– ברהו! ראיד  ברהו! ראיד  ברהו! ראיד  ברהו! ראיד ––––ועדת תיירות ועדת תיירות ועדת תיירות ועדת תיירות         

        
, , , ,  עי� רפה עי� רפה עי� רפה עי� רפה––––ברהו! מוסא ברהו! מוסא ברהו! מוסא ברהו! מוסא , , , ,  עי� רפה עי� רפה עי� רפה עי� רפה–––– ברהו! ראיד  ברהו! ראיד  ברהו! ראיד  ברהו! ראיד ––––עדת איכות הסביבה עדת איכות הסביבה עדת איכות הסביבה עדת איכות הסביבה וווו        
        .... מטע במקו! אלה רוז� מטע במקו! אלה רוז� מטע במקו! אלה רוז� מטע במקו! אלה רוז�––––עפרי שמש עפרי שמש עפרי שמש עפרי שמש         

        
        .... עי� רפה עי� רפה עי� רפה עי� רפה---- ברהו! מחמד  ברהו! מחמד  ברהו! מחמד  ברהו! מחמד ––––ועדת תרבות נוער וספורט ועדת תרבות נוער וספורט ועדת תרבות נוער וספורט ועדת תרבות נוער וספורט         

        
        .... עי� רפה עי� רפה עי� רפה עי� רפה–––– ברהו! רבח  ברהו! רבח  ברהו! רבח  ברהו! רבח ––––ועדת בטחו� ועדת בטחו� ועדת בטחו� ועדת בטחו�         

        
        .... טל שחר טל שחר טל שחר טל שחר–––– יצחק יוגב  יצחק יוגב  יצחק יוגב  יצחק יוגב ––––ועדה לשימור אתרי! ועדה לשימור אתרי! ועדה לשימור אתרי! ועדה לשימור אתרי!         

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        
סמכת ועדת המשנה לתכנו� ובניה לאשר בקשות להיתרי סמכת ועדת המשנה לתכנו� ובניה לאשר בקשות להיתרי סמכת ועדת המשנה לתכנו� ובניה לאשר בקשות להיתרי סמכת ועדת המשנה לתכנו� ובניה לאשר בקשות להיתרי אישור המליאה להאישור המליאה להאישור המליאה להאישור המליאה לה        ....10101010

    המליאה בהתא!המליאה בהתא!המליאה בהתא!המליאה בהתא!בניה והחלטות בעני� תוכנית מתאר יובאו לאישור חברי בניה והחלטות בעני� תוכנית מתאר יובאו לאישור חברי בניה והחלטות בעני� תוכנית מתאר יובאו לאישור חברי בניה והחלטות בעני� תוכנית מתאר יובאו לאישור חברי 
        ....להוראות החוקלהוראות החוקלהוראות החוקלהוראות החוק
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 לחוק התכנו� והבניה מועצת הרשות המקומית הנה 18בהתא! לסעי#   : משה דדו�
" ) ועדה מקומית"שאנו מכני! אותה (הועדה המקומית והועדה המקומית 

 . ה ועדת המשנה הנ

  
לפיכ� כל החלטה של ועדת המשנה צריכה להשלח לכל חברי המועצה 

חברי ,  ימי! 10בתו� ) נציגי המשרדי! והגופי! המיעצי!(ולכל הנציגי! 
 כי טוקול ימי! מיו! קבלת הפרו7המועצה רשאי! לדרוש בכתב תו� 
  . יתקייי! דיו� בעניי� במליאת המועצה

  
 כאמור הפרוטוקול יאושר בועדת המשנה ככל שלא מתקבלת כל השגה

  . בלבד
  

חברי   –יש בכ� הגיו� . ות בלבד"הנוהג בשני! קודמות היה משלוח התבע
  או בריכה של תושבי! /המליאה לא צריכי! להכנס לכל תוספת בית ו

  
מבקש  להעביר החלטה גורפת של המליאה כי בבקשות להיתרי! מליאת 

י החלות בעניי� תוכניות מתאר יועברו המועצה מסמיכה את ועדת המשנה וכ
  בהתא! להוראות החוק לכלל חברי המועצה 

  
  . הצוות המנוסה עושה טעויותא!מה קורה   :ראוב� צמח

  
  . יש ועדת ערר  :משה דדו�

  
  .התיקוני! הקטני! ה! רק א! ועד האגודה חתו! עליה!: מיקי פרנקובי"

  
ישובי! קהילתיי! הועד המקומי ג! ב, חובה שתהיה חתימה של ועד אגודה  :משה דדו�

  .חות!
  

היתה נציגה של המועצה , תבעו אותי כי היתה בעיה לחבר אגודה, לא מבי�  :חיי! בוזגלו
ה והמינהל למה המועצ, שייכת לאגודה' חלקה ב, ד של המינהל"ע! עו

  ?תובעי! את ועד האגודה
  

  .ואישורה הוא תנאי מחייב, האגודה הינה הבעלי! בבניה  :משה דדו�
  

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        
        ....ניגוד ענייני! חבר מועצה מכה� כמזכיר של ישוב אחרניגוד ענייני! חבר מועצה מכה� כמזכיר של ישוב אחרניגוד ענייני! חבר מועצה מכה� כמזכיר של ישוב אחרניגוד ענייני! חבר מועצה מכה� כמזכיר של ישוב אחר        ....11111111        

במליאה הקודמת קבלנו החלטה לגבי השאלה שהתעוררה הא! חבר מועצה   :פינחס קוב�
ד שלי ושל הועדה "לפי חו, יכול לשמש כמזכיר של אותו ישוב שהוא משמש

וב וא! הינו לא יכול המזכיר לשמש כי תפקידו לבצע את החלטות של היש
נשאלנו הא! חבר מועצה יכול להיות מזכיר , זו סותר, מכה� חבר מליאה

ולאחר בדיקה אי� הבדל משמעותי בי� שני המצבי! עדיי� יש , בישוב אחר
ונציגי המליאה ה! , את הבעיה שהוא נתפס מעי� בוס של העובדי!

לו חבר המליאה לא יוכל לכה� כמזכיר לא בישוב ש, המנהלי! של המועצה
  .ולא בישוב אחר של המועצה

        ....חבר המליאה נבחר כדיי לייצג את המועצה ולא את הישוב שבחר בוחבר המליאה נבחר כדיי לייצג את המועצה ולא את הישוב שבחר בוחבר המליאה נבחר כדיי לייצג את המועצה ולא את הישוב שבחר בוחבר המליאה נבחר כדיי לייצג את המועצה ולא את הישוב שבחר בו        
        

        ....אס# ח�אס# ח�אס# ח�אס# ח�, , , , טל ירקוניטל ירקוניטל ירקוניטל ירקוני, , , , גבריאל אסקירהגבריאל אסקירהגבריאל אסקירהגבריאל אסקירה: : : : אישור ועדת ביקורת לישוב אב� ספיראישור ועדת ביקורת לישוב אב� ספיראישור ועדת ביקורת לישוב אב� ספיראישור ועדת ביקורת לישוב אב� ספיר        ....12121212
        

        .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
        
חבר חבר חבר חבר , , , , חבר אביטל שלמהחבר אביטל שלמהחבר אביטל שלמהחבר אביטל שלמה, , , , ר ועקני� אריהר ועקני� אריהר ועקני� אריהר ועקני� אריה""""יויויויו: : : :  בר גיורא בר גיורא בר גיורא בר גיורא––––אישור ועדת שמירה אישור ועדת שמירה אישור ועדת שמירה אישור ועדת שמירה         ....13131313

        ....מהמהמהמהכלפו� שלכלפו� שלכלפו� שלכלפו� של        
        

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
        
        .... שמות של שירי! ישראליי! שמות של שירי! ישראליי! שמות של שירי! ישראליי! שמות של שירי! ישראליי!----אישור שמות לרחובות בנוה איל� אישור שמות לרחובות בנוה איל� אישור שמות לרחובות בנוה איל� אישור שמות לרחובות בנוה איל�         ....14141414
        

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        
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         הטלת חוק השמירה בישוב בר גיורא הטלת חוק השמירה בישוב בר גיורא הטלת חוק השמירה בישוב בר גיורא הטלת חוק השמירה בישוב בר גיוראאישוראישוראישוראישור        ....15151515
  .בכפו# להחלטות הועדה שנבחרה במליאה הקודמת  
        .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט        

        
        ::::אישור דוחות כספיי!אישור דוחות כספיי!אישור דוחות כספיי!אישור דוחות כספיי!        ....16161616

 2008200820082008       

  
ש! ש! ש! ש! 

 הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות יייי""""קר עקר עקר עקר עמבומבומבומבו ח ליו!ח ליו!ח ליו!ח ליו!""""דודודודו הישובהישובהישובהישוב

    ----גרעו�גרעו�גרעו�גרעו�////עוד#עוד#עוד#עוד#
לשנה לשנה לשנה לשנה 

 המבוקרתהמבוקרתהמבוקרתהמבוקרת
    ----גרעו�גרעו�גרעו�גרעו�////עוד#עוד#עוד#עוד#

 מצטברמצטברמצטברמצטבר

 78,417- 60,165- 775,155 714,990 ברית פיקוחברית פיקוחברית פיקוחברית פיקוח 31.12.2008        מטעמטעמטעמטע 1

 108,752 84,961 191,145 276,106 ברית פיקוחברית פיקוחברית פיקוחברית פיקוח 31.12.2008 כסלו�כסלו�כסלו�כסלו� 2

 0090090090092222       

  
ש! ש! ש! ש! 

 הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות יייי""""מבוקר עמבוקר עמבוקר עמבוקר ע ח ליו!ח ליו!ח ליו!ח ליו!""""דודודודו הישובהישובהישובהישוב

    ----רעו�רעו�רעו�רעו�גגגג////עוד#עוד#עוד#עוד#
לשנה לשנה לשנה לשנה 

 המבוקרתהמבוקרתהמבוקרתהמבוקרת
    ----גרעו�גרעו�גרעו�גרעו�////עוד#עוד#עוד#עוד#

 מצטברמצטברמצטברמצטבר

1 
עי� עי� עי� עי� 

 31.12.2009 נקובאנקובאנקובאנקובא
משה סיטו� משה סיטו� משה סיטו� משה סיטו� 

 74,179 74,179 463,637 537,816 חחחח""""רורורורו
        

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
  
        ....2010201020102010אישור תקציב והיטל מיסי! לשנת אישור תקציב והיטל מיסי! לשנת אישור תקציב והיטל מיסי! לשנת אישור תקציב והיטל מיסי! לשנת         ....17171717
        

 ס� התקציב ס� התקציב ס� התקציב ס� התקציב  הישובהישובהישובהישוב ''''מסמסמסמס 

מס ועד מקומי מס ועד מקומי מס ועד מקומי מס ועד מקומי 
ר ר ר ר """"מגורי! לממגורי! לממגורי! לממגורי! למ

        (**)(**)(**)(**)הערות הערות הערות הערות  (*)(*)(*)(*)

 9 275,000 תעוזתעוזתעוזתעוז 1 

 6.8 230,370 נט#נט#נט#נט# 2 

 9.00 530,000        שורששורששורששורש 3 

 14.63 310,000 נח!נח!נח!נח! 4 

 התקציב כולל ארנונה מועצההתקציב כולל ארנונה מועצההתקציב כולל ארנונה מועצההתקציב כולל ארנונה מועצה 18 1,452,000 מטעמטעמטעמטע 5 

  16.88 406,080 בר גיוראבר גיוראבר גיוראבר גיורא 6 

        התקציב כולל ארנונה מועצההתקציב כולל ארנונה מועצההתקציב כולל ארנונה מועצההתקציב כולל ארנונה מועצה 9.14 1,806,383 רמת רחלרמת רחלרמת רחלרמת רחל 7 
        

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
  

        הרחבות הישוביםהרחבות הישוביםהרחבות הישוביםהרחבות הישובים            : : : : נושא עיקרי לדיוןנושא עיקרי לדיוןנושא עיקרי לדיוןנושא עיקרי לדיון                                                                    
        

נושא מרכזי שמשפיע וישפיע רבות על מטה יהודה ע! תחילת הקדנציה   :משה דדו�
  .לווה כל פרויקט בדיווח עדכני ושוט#קמתי צוות בראשות נימי שמרכז ומה

        
הצוות כולל את שרית , צוות ההרחבות נפגש פע! בשבועיי! באופ� עקרוני

 בהתא! צה של המוע ומפקחי!ניס� גלבוע,  משה ליאו�, וחגית ישראל,גל
    : הנדרשבצוות עוסקי! בליווי ההרחבה בכל .לצרכי!

  . בי� הישוב למועצהחוזה
  .                     בדיקת אומדניי הפיתוח מול מקורות המימו� והתוכניות המבוקשות

פי הפיתוח ושחרור התשלומי! בהתא!  של כסנאמנותהחשבו�                      זכות חתימה ב
  .ודה ובאישור הפיקוח עליו� של המועצההתקדמות העבל

  .                     ליווי וטיפול שוט# בבעיות הצצות במהל� העבודות
                                         .                      פיקוח עליו� באתר פע! בשבוע והתא! לצרכי!

  
 שעיקריה מונחות 1180 והחלטה 959בעקבות החלטה . מוצגת בפניכ! מצגת : שרית גלד "עו

המועצה  .התחייבות בלתי חוזרת למינהל מחוייבת במת� בפניכ! המועצה 
 שתבטיח את ביצוע העבודות על בהתא! מקדמת הסכמי פיתוח ע! הישובי!

האגודות התקשרו , סוגייה שהמועצה לא היתה צד לומדובר ב .ידי הישובי!
  .  המועצהישירות ע! המינהל והמשתכני! ללא מעורבות
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חשבו� נאמנות שאחד ממורשי החתימה בו : הנ! התשתיות העקרונות הסכ! 

 ,והחברה מטע! האגודהנציג האגודה הנו סג� ראש המועצה ביחד ע! 
חברת בקרת על מטע! , התחייבות בלתי חוזרת נגדית מטע! המועצה

  . ערבויות ביצוע ובדק עד קבלת התשתיות, המועצה במימו� הישוב
  
 שני! 10 -עסקה בשד דורית ירחי "עוודל הסכ! הפיתוח הסתייענו בבנית מב

משפטית ד "אנו נפנה לקבלת חו. אחרונות בכל הסכמי הפיתוח בירושלי!
  . עורכי די� נוס# נוספת של משרד 

  
   . אנו מבקשי! אישורכ! לעקרונות הסכ! הפיתוח שהוצגו לעיל

       
בימי! אלה     קידו! היתרי! בהרחבות/מציגה טבלת הנחיות לוועדה לדיו�   :חגית ישראל

או לחילופי� מנחה , הוועדה מקבלת בקשות של משתכני! בישובי! הבאי!
לכשיוצא היתר . המשתכ� להמתנה בגי� מסמכי! שטר! נסגרו מול הישוב

  .אבקש גביית מקדמה לביוב ראשי
  
  

        גיליוןגיליוןגיליוןגיליון////היתריםהיתריםהיתריםהיתרים        ישובישובישובישוב
        מוקפאמוקפאמוקפאמוקפא////

מקדמה מקדמה מקדמה מקדמה         הערותהערותהערותהערות
        לביובלביובלביובלביוב
עבור עבור עבור עבור 
        מתימתימתימתי

חלקי הביוב חלקי הביוב חלקי הביוב חלקי הביוב 
ים ים ים ים המשוערהמשוערהמשוערהמשוער

        לחיוב ביובלחיוב ביובלחיוב ביובלחיוב ביוב

ערבות ערבות ערבות ערבות 
        פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

        הנחיות הנחיות הנחיות הנחיות 
        עבודה עבודה עבודה עבודה 

נדרש מכתב   היתרי!  נחושה
התחייבות 
מהסוכנות 

  )נסימי(

_____  
  

ש "קיי! מט
  פנימי

  י  סוכ"בוצע ע

ערבות 
משתכני! 

  נדרש לתא! 

  שרית

  לוזית
  

  נדרש  נסגר הסכ!  גליונות בלבד
5,000 

 0  

נדרש אישור **   --- --- --- -  ש "מט+הולכה 
  ניס�–שלב א 

  יעזראב
  

  נדרש    היתרי!
5,000 

 0  

ש נתיב "מט
  ה "הל

לא קיי! 
  הסכ!

  

        גליונות בלבדגליונות בלבדגליונות בלבדגליונות בלבד  אדרת
נדרש היתר 

  ניס�- תשתיות
    5555רק רק רק רק יופקו יופקו יופקו יופקו 
        היתרי!היתרי!היתרי!היתרי!

באישור דדו� באישור דדו� באישור דדו� באישור דדו� 
        צוותצוותצוותצוות----

טר! נסגר טר! נסגר טר! נסגר טר! נסגר 
        הסכ!הסכ!הסכ!הסכ!

לאחר אישור לאחר אישור לאחר אישור לאחר אישור 
ש ש ש ש """"יועמיועמיועמיועמ

    ––––שרית גל שרית גל שרית גל שרית גל 
לנושא יופק לנושא יופק לנושא יופק לנושא יופק 

היתר היתר היתר היתר 
        תשתיות תשתיות תשתיות תשתיות 

  נדרש
5,000 

0  
  

  
ש נתיב "מט
  ה"הל

ערבות 
  /ישובית
אגודת אגודת אגודת אגודת 
        י!י!י!י!משתכנמשתכנמשתכנמשתכנ

    ––––ניס� ניס� ניס� ניס� * * * * 
בדיקת בדיקת בדיקת בדיקת 
מימוש מימוש מימוש מימוש 
        ....''''ניספח גניספח גניספח גניספח ג

נדרש אישור ** 
  ניס�–שלב א 

וחתימה על וחתימה על וחתימה על וחתימה על 
        היתר תשתיותהיתר תשתיותהיתר תשתיותהיתר תשתיות
ללא חתימות ללא חתימות ללא חתימות ללא חתימות 

לא יופקו מעבר לא יופקו מעבר לא יופקו מעבר לא יופקו מעבר 
         התרי! התרי! התרי! התרי!5555לללל

כפר 
  אוריה

טר! מת�   היתרי!
 4טופס 

אישור חגית 
  ונימי 

  
–ניס� ולאו� 

  סיור

  נדרש
5,000 

0  
  

ערבות   ש"מט+הולכה
  ישובית

  
נדרש 

התחייבות 
+ הישוב 

  יז!

ש אישור נדר** 
  ניס�–שלב א 

ולויי ואישור ולויי ואישור ולויי ואישור ולויי ואישור 
אג# אג# אג# אג# 

י י י י """"ממממממממ,,,,פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח
        ועודועודועודועוד

 נדרש מוקפאמוקפאמוקפאמוקפא  תרו!
היתר 

  תשתיות
אישור נדרש 
  משרית גל

נדרש סיו! 
הסכ! והיתר 

  תשתיות
אישור 

  משרית גל

  נדרש
5,000 

0  

  
ש "מט, הולכה 

  בית שמש

 נדרש –ניס�   טוב
אישור יוסי 

  'לשלב א

יצא היתר   גליונות בלבד  בקוע
  תשתיות

טר! שול!   טר!  ש "מט+ולכהה  נדרש
  למועצה

נדרש אישור ** 
  ניס�–שלב א 

טר! נסגר         תנאי! להיתרתנאי! להיתרתנאי! להיתרתנאי! להיתר  רוגלית
  הסכ!

  
 היתר  היתר  היתר  היתר ––––ניס� ניס� ניס� ניס� 

תשתיות תשתיות תשתיות תשתיות 

  נדרש
5,000 

0  
  

ערבות   ש "מט
  ישובית

שול! למועצה 
  פיקוח
נדרש אישור נדרש אישור נדרש אישור נדרש אישור ** ** ** ** 

        ניס�ניס�ניס�ניס�––––שלב א שלב א שלב א שלב א 
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לוועדה לוועדה לוועדה לוועדה 
28282828/10/10/10/10        

נווה 
  איל�

בשלב טופס   תנאי! להיתר
 נית� 4

  להפיק

  נדרש
5,000 

 0  

לא קיי! לא קיי! לא קיי! לא קיי!   ש "מט+הולכה
        הסכ!הסכ!הסכ!הסכ!

אושר שלב אושר שלב אושר שלב אושר שלב 
י י י י """"איכלוס עאיכלוס עאיכלוס עאיכלוס ע

        חגיתחגיתחגיתחגית
נדרש אישור נדרש אישור נדרש אישור נדרש אישור   גליונות בלבד  נס הרי!

        שרית גלשרית גלשרית גלשרית גל
למת� למת� למת� למת� 

----היתרי!היתרי!היתרי!היתרי!
  ערבותערבותערבותערבות

  נדרש
5,000 

 0  

אי� ערבות אי� ערבות אי� ערבות אי� ערבות   הולכה 
        לשלב ב לשלב ב לשלב ב לשלב ב 

נדרש אישור ** 
  ניס�–שלב א 

נדרש הסכ!   מוקפא  נח! 
והיתר 

  תשתיות 
טר!� 

התאימו 
  להיתר 

  נדרש
5,000 

0  
  

      ש "מט

היתר   צלפו�
תשתיות 

  בלבד

  נדרש  
5,000 

0  
  

      ש"מט+הולכה 

  נדרש    טר!  זנוח
5,000 

 0  

      

נווה 
  שלו!

ש "קיי! מט  --- ---    טר!
  פרטי

א� אולי ידרש 
  חיבור

    

  מוקפא  ענבי! .ק
היתרי! 

לטיפוסי! 
  בלבד 

נחתמה 
  התחייבות 

 נדרש  נדרש  נדרש  נדרש ----ניס�ניס�ניס�ניס�
היתר היתר היתר היתר 

––––תשתיות תשתיות תשתיות תשתיות 
 אישוראישוראישוראישור
ש ש ש ש """"מיועממיועממיועממיועמ

    שרית גלשרית גלשרית גלשרית גל

תכנית נדרש     ו�מאס# כיסל  נדרש
 לכל אב

  הקיבו"

טר! נחת!   טר!   עד� . ג
  הסכ!

ש "מט+הולכה  נדרש
  נתיב

נדרש אישור 
שרית גל 
לפני כל 
  התקדמות

  

ש נתיב "מט  נדרש  נדרש הסכ!  טר!   שריגי!
  ה"הל

    

נחתמה   תנאי! להיתר  שורש
  התחייבות

      כיסלו�  נדרש

      ש טל שחר"מט  נדרש    תנאי! להיתר  נחשו�
נתיב 
  ה"הל

תנאי! לבתי! 
  בודדי!

      ש "מט  נדרש  

מבוא 
  ביתר

  

לאחר גמר 
  פירסו! 
תחילת 
  נובמבר 

ינתנו קווי 
  בני� 

  ותנאי! 

 פרסו!  פרסו!  פרסו!  פרסו! ----ניס�ניס�ניס�ניס�
מועצה לקווי מועצה לקווי מועצה לקווי מועצה לקווי 

        בני� בני� בני� בני� 
עד סוכות עד סוכות עד סוכות עד סוכות 

2009200920092009        
 אישור  אישור  אישור  אישור ––––ניס� ניס� ניס� ניס� 
ועדה ועדה ועדה ועדה 

לגבהי! לגבהי! לגבהי! לגבהי! 
        שפורסמושפורסמושפורסמושפורסמו

 דחו# ביותרדחו# ביותרדחו# ביותרדחו# ביותר    
 נדרש –

אישור 
  'לשלב א

שול! למועצה 
  )חלקי( פיקוח
נדרש אישור נדרש אישור נדרש אישור נדרש אישור ** ** ** ** 

        ניס�ניס�ניס�ניס�----    שלב אשלב אשלב אשלב א

קרית 
ענבי! 

  )פנימי(

נדרש תכנית 
אב לכל 
  הקיבו" 
מבקשי! 

  פינוי 
               

  בינוי

יש לבקש               שפורסמושפורסמושפורסמושפורסמו
  סויפרפוזיציה

-צור
  הדסה
  סנס�

ד "נדרש חו
  שרית גל

ד " חושרית גלשרית גלשרית גלשרית גל              
להסכ! שהציע 
  משרד השיכו�
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אנחנו לא , ותלכל ההרחבמובנית  שיטה נהיש, ח לצוות ההרחבותוישר כ  : משה דדו�

נחנו מבקשי! גיבוי א. ההתחייבויותמקבלי! הרחבה שלא השלימה את כל 
 הרחבות נגיע למצב שמאות תושבי! על כללי מהמליאה א! לא נקפיד

  . מהמועצהידרשו ויתבעו את זכות! לתשתיות
  

ההרחבות של לבחו� ביצוע החברה הכלכלית של המועצה מוכנה ובנוס# 
  .הישובי!

  
מנהל אג# , הוא סג� ראש המועצהבחשבו� הנאמנות  ממורשי החתימה אחד  : שרית גל
  .הפיתוח    

  
הפיקוח הצמוד של הקבלני! שהוא ג! המתכנ� וג! ,  הערה לגבי הפיקוח:יהודה ב� אהרו�

, אני לא מאמי� בפיקוח צמוד של הישוב, המבצע וג! מפקח על עצמו
לנו את  במושב אביעזר קב.המועצה צריכה לתת את הדעת בנושא זה

הפיקוח , מערכת המי! ולאחר מכ� בזק פגעו בתשתיות ואי� ע!  מי לדבר
  .הצמוד צרי� להיות על ידי המועצה

  
המועצה תבדוק את , אכ� לישובי! אי� את הכלי! לפיקוח על ההרחבה  : משה דדו�

  .האפשרות לקחת אחריות על הפיקוח
  

הישובי! החזקי! ,  רבותהישובי! החזקי! פתחו את ההרחבות לפני שני!  :יגאל אבדר
גמרו את ההרחבות מי שנותר היו! זה הישובי! שמחוייבי! על פי חוק גל 

  .להחזרי! כספיי!
  

רוב הישובי! כבר לא , מי שעושה את ההרחבה זה האגודהנחנו מביני! שא  :משה דדו�
  .י ההרחבות בגלל כללי המינהל"לחובות עמחזירי! כספי! 

  
לא ,  שבה! המועצה נתנה התחייבות בלתי חוזרתותאני תיארתי את ההרחב  :שרית גל

ללא , רחבות שנעשו בעברפשוט להפעיל מנגנוני בקרה ופיקוח על ה
כיו! במסגרת קבלת התשתיות מהנדסת המועצה . הסכמי! ע! המועצה

  .ות מטעמ!חברומנהל אג# הפיתוח דורשי! דרישות שונות מהאגודות או ה
  

, את מדברי! על תאורייה, פיקוח בבעלות ממשלתיתל' חב, ערי!' עובד בחב  :בובי יהושע
צרי� ליצור מצב של הסכ! משולש ', צרי� לנהל ישובי! חינו� תרבות וכו

סוגרי! ע! הישוב ובאי! ע! הישוב למועצה כדי , כל מי שבה לפנות בשטח
, בסופו של דבר מי שיחתו! ע! המשתכ� זה היז!, לסגור את התשתיות

בסופו של דבר שבוני! תקציב לפרוייקט ,  4ס והמשתכ� חוזר למועצה לטופ
  .הפיתוח' וזה חוזר למשתכ� כהוצ, מכניסי! את העלויות של החברה

  
  .יהיה מקצועיעליו� וצמוד הפיקוח פיקוח ל, כללי!הגדירה מועצה ה   :משה דדו�

  
הצביו� יהיה זהה והעלויות נמוכות , צרי� לעשות פיתוח זהה לכל הישובי!  :ישראל אלוני

צרי� לחשוב על קיצור תהליכי! שלמועצה יהיה את כל הכס# של , יותר
  .המועצה לפיקוח

  
, המועצה לא תשא הפסדי!, המועצה חייבת לעבוד לפי כללי! ברורי!  :משה דדו�

  ישוב שלא ישת# .מציאותנערכי! לאנחנו ,  ומחייבי!! מנחי!ינהכללי! ה
מקצועית המועצה היא , אותנו מההתחלה שלא יצפו שהמועצה תסייע

.   מקדמי! ומערבי! לאור� כל הדר�.ורצינית וכ� הישובי! צריכי! לנהוג
  .אני מבקש גיבוי של חברי המליאה בתהלי�

  
  .באביעזר אי� הסכמי פיתוח: אלחנ� גוטריימ�

  
אני מבקש , רוצי! לקד! הרחבות, ה במועצהמהבירוקרטיה הצטמצ  :משה דדו�

  .יקוח של ההרחבותנבדוק את עני� הפ, מהמליאה לגבות אותנו
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 מאשרת כי המליאה,  החלטה פה אחד של חברי המליאה  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה        
) 959שהחליפה את החלטת מינהל ( 1180בהרחבות לפי החלטת מינהל 

  : עקרונות הבאי!היחת! הסכ! פיתוח ע! המועצה המבוסס על 
  

  ) back to back(התחייבות בלתי חוזרת נגדית של האגודה  .1

ועצה ובכלל זה חברת פיקוח מטע! המועצה שתבצע מימו� תקורת המ .2
תער� . מ כדי�" בתוספת מע2  %–בקרת על הפרויקט  במימו� האגודה 
 .בדיקה לגבי אפשרות לפיקוח צמוד

מנהל אג# הפיתוח ומהנדסת המועצה את אומד� , אישור חברת הפיקוח  .3
 ..הפיתוח המאושר על ידי המינהל

מהנדסת המועצה ומנהל ,  הפיקוח  חברתאישור תוכניות הפיתוח על ידי .4
 אג# הפיתוח

 אחד ממורשי החתימה הנו סג� –ניהול כספי הפיתוח בחשבו� נאמנות  .5
 , ראש המועצה

 . ערבויות ביצוע וערבויות בדק .6

  . קבלת תשתיות לאחר תקופת בדק .7
  

  ....שיתו# חברי המליאה בנעשה בישובשיתו# חברי המליאה בנעשה בישובשיתו# חברי המליאה בנעשה בישובשיתו# חברי המליאה בנעשה בישוב        ....18181818        
 אני –ליאה בנעשה בישוב מקומיי! לא מעדכני! את חברי המהועדי! ה  :משה דדו�

בכל , מבקש שכל מכתב שיוצא ממחלקה חייב להיות מועתק לחבר המליאה
חבר המליאה צרי� לדעת מתוק# אחריות ומתוק# קבלת , נושא באשר הוא

  .מידע לחברי המליאה
  

אני מציע , בעבר היתה החלטה שכל פגישה במועצה מוזמ� נציג המליאה  :מקסי! כה�
אני מקבל תלונות של ועדי . � לישיבות הועד המקומישג! נציג הישוב יוזמ

  , הישובי!
  

  .כמשקי# בישיבהלכל ישיבה ועד מקומי יצטר� להזמי� את חברי המליאה   :משה דדו�
  .אני מזמי� את חברי המליאה לכל ישיבה שקשורה לישוב  
א! חבר מליאה מעוניי� להשתת# בכל הישיבות שמתקיימות במחלקות   

  .ות למועצההמועצה מוזמ� לפנ
  

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט    
  

במליאה שעברה בקשנו הכנת דוחות של גרעונות מצטברי! של הועדי!    :מקסי! כה�
  .המקומיי! ולא קבלנו

  
  .ח ויועבר לחברי המליאה"יוכ� דו  :משה דדו�
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