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אישור פרוטוקולים.
הנחיות לסגירת חורף – היתר לפרגוד.
שלטים -מסמך מדיניות.
זכויות חתימה -סגן מנהל גזבר.
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יו"ר: 

 ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה.בפתחהישיבהמבקשלנצלמעמדזהולהוקירתודה
והערכהלמראיציקמזרחי,תושבהישוב,שגילההורותואזרחותלדוגמה.בזכותערנותו,הביא
מזרחי,לתפיסתפדופילשהטרידאתביתודרךהווצ'אפ,ובכךמנעהטרדותבבנותנוספות.מעריכים
אתפועלךומצדיעיםלך. 


א.פטיגרו :כאבא,אנימעריךאתהתנהלותך.הדרךשבהחתרתללאליאותלתפיסתהפדופילראוילציון
ולהערכה.המסרשלנוכהוריםלילדים,להסביראתהסכנותואיךלהתנהלנכוןמולמצביםחדשים,
שישבהםסיכון .

א.אלטלף :צריךלמנףאתהאירועולספרלתלמידים,תלמידיםלומדיםממקרים.ישליצורבתוךהמערכת
החינוכיתהדרכותבנושא. 

יו"ר :  במעמדזהמבקשלברךבמזלטובאתסגני,מראשרפאהן,ביוםהולדתשמח!אושר,בריאותונחת
מהילדיםוהנכדים. 
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סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים.

יו"ר:

מבקשלאשרפרוטוקולמישיבתמליאהמיום17.1.17. 
 

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול מליאה  1/2017מיום 17.1.17
סעיף  2לסדר היום:
הנחיות לסגירת חורף – היתר לפרגוד
יו"ר:



מביאיםלאישורמסמכימדיניותוהנחיותבנושאהיתרפרגוד-סגירתחורף,שנערךע"ימהנדס
המועצה,מריעקבירקוניומנהלתרישויעסקיםהגב'אורנהשטיימן.נעשתהבדיקהמקצועית
ומעמיקההכוללתהשוואהמולרשויותאחרות.מעמדסגירתחורףאינומוסדרבמסגרתשלתיכנון
ובנייהוצר יכהלהיותמוסדרתבהנחיותבמסלולעסקיםתלויירישוי.נקבעמדיניותוהנחיותבכדי
שהנושאלאייפולביןהכיסאות,ביןחוקתיכנוןובנייהלביןרישויעסקיםשאינםמסדיריםזאת. 


ד.רבינוביץ :ראיתישמותרלשיםתאורהוהיותומדוברבסגירתחורףאזלמהגםלאחימום? 

א.פטיגרו :רשוםשמותרמכשיריםחשמליים. 

י.ירקוני :לא,כיזהלאעוברביקורתשלכיבויאש. 

א.פאהן :באותההזדמנותואםכברקובעיםמדיניותמבקשלמצואדרךלאסורהתקנתבדיוטהירוק
בכניסותלבתים.מאודמכוער. 

יו"ר : ישנןהנחיותמסודרותבנושאגידור. 

י.ירקוני :ה נחיותלסגירתחורףבאותלהסדירמיזכאילסגירתחורףובאיזודרךמקבליםאתהאישור
מרישויעסקים?אישוררישויעסקיםכפוףלהנחיותתכנוניותבסיסיותשמגדירותאתהפרטים,
כמו:החזות,הנראותוביחסלחתךהרחוב.לדוגמה:אםבמרכזהמסחריאשטרום,יבקשובעלי
עסקיםבודדיםא ישורלסגירתחורףלאנאשר,אלאאםיגישוכבקשהאחתותכניתכלליתלכולם. 

ד.רבינוביץ :האםזהנחשבכשטחעיקרי? 

י.ירקוני :איןכאןהתייחסותלשטחוכלאחדרשאילהגישבקשה. 

יו"ר : לאקשורלחישובשטחים. 

י.ירקוני :מדוברבאישורהרכבהוקונסטרוקטור. 

י.לוי : האםזהמחויבבארנונה? 

2



י.שטרסברג:כמובן,בהתאםלגודלולתקופהשיורכב.ישתיאוםמולמחלקתהגבייה. 

א.יפרח: סגירתחורףבליחימום,מההטעם? 

י.ירקוני :לאנאשרשימושבתנוריחשמל,אחרתנחייבאישוריועץבטיחות. 

דרבינוביץ :אולישכלבעלעסקידאגמטעמולהביאאישורבטיחות? 

י.ירקוני :אישורבטיחותלאעוסקבנושאחימום. 

יו"ר : אזאישורבודקחשמל.איןטעםבסגירתחורףאםאנשיםישבובקור. 

י.ירקוני :אפשרלתתפתרוןשלמיזוג. 

יו"ר : זהגםחימום.אלתכתובבהנחיות"אסורחימום" .

י.ירקוני :לאכתוב .

ד.רבינוביץ :זהכתובבסעיף6 "לאיוקםולאיותקןעלקירותהפרגודאובתוךחללהפרגודשוםמתקןחשמלי
למעטתאורהפנימית".קרי,לאניתןלהתקיןתנור. 

יו"ר : להוסיף:מתקניחשמלבכפוףלאישורחשמלאיבודק. 

י.ירקוני :אנחנומדבריםעלסגירתחורףואפשרלהתקיןגםמאוורר,אנחנולאנגד. 

יו"ר : אבלכתובשלאניתןלמעטתאורה. 

א.יפרח: מהגודלהסגירההמותר? 

א.פטיגרו :קיימיםהגדרותבעמוד2בסעיףמבנההפרגודוהגגון. 

יו"ר : מהגודלהשטחהמותרלסגירה? 

י.ירקוני :צריךלהבטיחשהמרחבהציבורילאיפגע .

י.שטרסברג:אניאמורלהבטיחשהמרחבהציבורילאיפגע. 

א.פאהן : אניחושבשהנחיותשאוסרותדבריםברמתהנדסהוכו'אינןצריכותלהיותבמסמךמדיניות,אלא
ברישיוןהעסק.בבקשהלרישיוןעסק,זכותושלהמהנדסלהגבילובמהשירצה,חשמל,מרחקים
ועוד.אנחנויכוליםלאשרשכלדברחייבפתרוןהנדסי. 

יו"ר : בסעיף68לחוקהעזר(איכ"ספרקא'עמוד)20כתוב:"ראשהמועצהרשאילתתהיתרלהעמיד
ברחובאועלהמדרכהברחובכסאות,שולחנותאופרגודיםלצורכימסעדהאוביתקפה,
שמשיות....מתןהיתראוסירובלתיתו,קביעתתנאיםבו,התלייתו,הוספתתנאיםבואושינוייםאו
ביטולההיתרנתוניםלשיקולדעתושלראשהמועצה". 

א.פאהן :אזלתתסמכותלמהנדס. 
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יו"ר :

א.פאהן:

א.כהן :

א.פאהן:

א.פטיגרו:

א.פאהן:

א.יפרח:

א.פאהן:

לכןצריךקודםמסמךמדיניות. 
 כלמהשנחליטנגבילאתעצמנו,תשאירולמהנדסמתוקףסמכותולאשר.רישיוןעסקזההברז
למתןהנחיות.אנחנויכוליםכמדיניותלהגידשאנומאשריםאתהפרגודים. 
אבלמהמאשריםבמדיניות,גודל,רווח,סוג?זההמסמך. 
אבללמהנכנסנולסוגשלקונסטרוקציהוחשמל,לאצריךאתזה? 
הנושאנבדקמולרשויותנוספותותלאביבבתוכם,אנחנולאממציאיםאתהגלגל. 
זהלהיכנסלענייניהנדסה. 
זומדיניות .
 זהלאקשורלמדיניות,זהקשורלבטיחות.ברגעשאנולוקחיםעלעצמנולאשר,זהגםאחריות.
אפשרלהנחותמדיניותשהכליעשהבצורהבטיחותית,להביאמהנדסבטיחותלכלתחוםשיחתום
כאשרמאשריםרישיוןעסק.כשמתחיליםלדוןאםלהתקיןאולאלהתקיןמכשיריחשמלזהלא
ענייןלמליאתהמועצהאלאלמהנדסחשמל. 


אכהן :

יו"ר : זהבדיוקכמותקנון. 

י.לוי : מהשאשרמבקש,זההשלבהשני. 

ד.רבינוביץ :אתםאומריםאותודבר.ישלהורידאתסעיף6ולאלכלולאותובכלל. 

יו"ר : מהשאמרנומההתחלה,הצבתמתקניםחשמלייםדורשאישורמהנדסחשמלבודק. 

י.ירקוני :סעיף9 מכילאתכלמהשאשרביקש,"מבנההפרגודוביתהאוכליהיומונגשיםלכלבעלי
המוגבלויות,יעמדובדרישות בטיחות,כיבויאשומשטרה,כוללדרכיגישהלרכבכיבויוהצלה,דרכי
מילוטוהתאמהלתקנותהתיכנוןוהבנייה.חובהלשמורעלמרווחמינימלישל2מ'למעברהולכי
רגל. 

ד.רבינוביץ :זהדרכיגישה. 

יו"ר : מרובתנאיםבסוףלאיותקנוסגירותבאמצעותפרגודבחורף,לאלהחמיר. 

י.ירקוני :כלמסמךהמדיניותנכתבעלבסיסבדיקהשערכנומולחמש-ששרשויות. 

ד.רבינוביץ :מבקשיםשיהיהבטיחותי. 

י.לוי : למהבמרכזהמסחרישלאשטרוםלאסוגריםבחורף. 

א.פטיגרו :אשטרוםלארוציםלהשקיע. 


 איןבעיהעםזה,רקשמהנדסהמועצהיאשרלהתקיןמכשיריחשמלבמסמךהמדיניותקודם. 
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י.ירקוני:



חלקמהרפורמהשלהשינויבבניהזהשקיפותוהכלצריךלהיותברור,מהמותרומהאסור. 

מחליטים פה אחד



מחליטים לאשר הנחיות לסגירת חורף – היתר פרגוד ,בכפוף לשינוי סעיף - 6התקנת
מכשירי חשמל באישור חשמלאי בודק.

סעיף  3לסדר היום:
שלטים-מסמך מדיניות.

י.ירקוני:

עדהיוםלאהייתהמדיניותשילוטמוסדרת.הגב'שטיימןעמלהקשהבכדילעגןאתכלהנושאים
שעלובמשךהשנים,לאורךהשניםעפ"ינושאיםוצרכיםשלהיישוב. 


ד.רבינוביץ :"לאיותרשלטאמבטיה",מהזה? 

שלטיםהבולטיםהחוצהמהמבנה. השלטיםצריכיםלהיותבטכנולוגיהמתקדמתשלתאורתלד
י.ירקוני:
וכמהשיותרדקים. 

מהעםבעלישלטיםקיימים? 
יו"ר:

באיםעםראשפתוח,במקריםחדשיםלאיותרשלטאמבטיה. 
י.ירקוני:

ד.רבינוביץ :ואםבעלעסקמבקשלחדשרישיוןלשלטאמבטיה? 

במידהויידרשחידושואםהשלטלאתקיןנדרוששלטחדש. 
י.ירקוני:

א.שטיימן :שלטיאמבטיההקיימיםהיוםלאבולטים. 

ישלגלותרגישותלבעליהשילוטשכברהתקינווהשקיעובשלטקיים. 
יו"ר:

ד.רבינוביץ :אזאולילעדכןולרשוםלאיותרשלטאמבטיההחלמיוםמסוים. 

 בדרך כלל כשמועצה משנה מדיניות ורוצה לעודד שינוי בשילוט לאור אפיון מסוים ,היא גם
א.יפרח:
מעניקההנחה. 

אפשרלקבועמתןהנחה. 
י.לוי:

כמהשלטיםקיימיםביישוב? 
ע.אלראי:

א.שטיימן :כ - 780שלטים,כוללמכוונים.קלטנוכברכ - 98%מהשלטים.קיימים 132בעלישלטים.ישצפי
לגידול .

 מבקשלבדוקאפשרותלעודדבעלישילוטאמבטלהחליפוובתמורהלקבלהנחה,אופטורלשנה
יו"ר:
מאגרתשילוט,במקביללבדוקהאםזהניתןבחוקהעזר? 

מהגובהאגרתרישוישלטים? 
ע.אלראי:

י.שטרסברג :אגרתשילוטכ-300-350₪. 
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א.פטיגרו:

א.שטיימן:

י.ירקוני:

א.שטיימן:

יו"ר:

י.שטרסברג:

א.פטיגרו:

י.ירקוני:

א.פאהן:

ע.אלראי:

א.שטיימן:

יו"ר:

 מהעםשילוטשלתיעודחברותבנייהעלהבניינים?אביסרורלאיכוללשיםאתהשלט. 
הוגדר גודלו של השלט ,לא יעלה על  0.2מ"ר .השלט של אביסרור הותקן לפני פירסום מסמך
המדיניות.כאשרנעלהלאתרהאינטרנטאתמסמךהמדיניותנרשוםהחלמ... 
כלמישבונהצריךלבקשהיתרלשלט. 
כלשנה 
האםהשילוטשלפרשקובסקיעלהבנייניםיצריךתשלום? 
כן. 
בניגודלאביסרור,השילוטשלפרשקובסקיקטן. 
שלטתיעודעםשםחברתהבניהושםהאדריכל,מקובלונהוגבהרבהמקומותוזהבפטור.במידה
והשלטמעל40*40יידרשתשלוםשנתי .
הדרךהיחידהלהורידשלטיםע"יחיובועדהבית. 
כמהשלטיאמבטקיימים? 
לאהרבה. 
 ישרכוחעלהעבודהשנערכה.מזכירכיהעבודהנעשתהכפועליוצאמדוחמבקרהמועצה.בזכות
הביקורתהתמקצענוואנויכוליםלעבודעפ"ינוהלמושקע. 




מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר מסמך מדיניות לשילוט.
סעיף  4לסדר היום:
זכויות חתימה – סגן מנהל גזבר.
י.שטרסברג : אישורשעברמליאהכברלפניכשלוששניםוביקשנולעדכןלפיסכומיםחדשיםומעודכנים. 

 כךהיהצריךלהיותמההתחלה,קבוצותחתימהכאשרבכלקבוצהשניאנשים.ישלנוהרבה
יו"ר:
תשלומיםולעתיםתכופות. 

ישכאןחיובאישיוחייביםלבדוקעלמהחותמים.לפיהחוקישאתהגזברוראשהרשות
א.פאהן:
הנושאיםבאחריות. 

מדוברבסגןגזברשעובדבצמודלגזברקרובלעשרשנים. 
ד.זביב:

י.שטרסברג :גםשאנימאצילסמכויותזהעדייןאחריותשלי. 

למההעברתהסמכויותמוגבלתלשלושהחודשים? 
א.פאהן:
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י.שטרסברג:

א.פאהן:

י.שטרסברג:

אפאהן:

יו"ר :

אפאהן:

א.טל :


 זהבמצבשלנבצרות.מדוברבשנימסמכיםנפרדים,אחדבמצבמחלהואחדבמצבנבצרות. 
מהיהגדרתנבצר? 
כשאתהלאיכוללהגיע .
הגזברצריךלהודיעלמנכ"לומאותויוםלוקחיםשלושהחודשים. 
ואםהואלאיכוללתתהודעה?לכןהוכןהמסמך. 
אזראשהמועצהצריךלהודיעהודעתנבצרות,עלמישנבצר .
מישמגדירנבצרותזהראשהמועצה. 

מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר זכויות חתימה לסגן גזבר המועצה.

סעיף  5לסדר היום:
תב"רים
יו"ר:

 .1שדרוג אולם ספורט תיכון שהם ()656:קרןהמתקניםאישרהתקציבלשיפוץושדרוגאולם
הספורטבתיכון.הפרויקטכוללהחלפת350כסאותהעומדיםבתקןכיבויאש,שיפוץמקלחת
ושירותים,החלפתפרקטותאורה.סה"כהתקציבשאושרעומדע"סשל453,153.₪השתתפות
קרןהמתקניםהיאבסך181,261₪()40%ויתרתהמימוןהיאבסך271,892.₪תואםתוכנית
הפיתוחלשנת.2017מקורהמימון:ק.ע.פ.
א.משיח:

יו"ר:

מהעםמיזוגלאולם? 
אולמותהספורטתיכוןושלהבתאיןמיזוגישמאוורריםענקיים.עליותשלמזגןהםבין500,000-
600,000₪ לאכוללהוצאותחשמלחודשיותקבועות.ישמזגןבאולםניצניםומכבישוהםלא
משלמיםאתההוצאה.

 .2הנגשת  4כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס "שחף" ()657:תקציבלהנגשת4כיתותלליקויישמיעה
בבי"סשחף,במימוןמלאשלמשרדהחינוך.סה"כתקציבבסך120,000.₪מקורהמימון:משרד
החינוך .

 .3הנגשת כיתת לליקויי שמיעה בבי"ס רבין ()658:תקציבלהנגשתכיתהלליקויישמיעהבבי"ס
רבין,במימוןמלאשלמשרדהחינוך.סה"כתקציבבסך30,000 .₪מקורמימון:משרדהחינוך.
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 .4מבני ציבור נוער ותרבות ()647:עפ"יתוכניתהעבודהשלעבודותהפיתוחלשנת,2017הוקצה
מיליון₪לצורךשדרוגמבנההתרבותנוערוספורט.בשלבהראשוןאישרההמליאהבישיבתה
ביום29.11.16סךשל500אלפי.₪ישנהדחיפותבאישורמלואהתקציבעלמנתלאפשרביצוע
הרחבהשלמועדוןהנוערלצופיםברחובתפן.

 .5גן החבל-קיוסק ושירותים ()567 :להלןשינוייםבתב"רהמחיריםעדכון :
א .עלות השירותים:האומדןשלבניתהשירותיםעמדע"סשל170,000.₪עפ"ידו"חמנהל
הפרויקטההוצאהבפועלעומדתע"סשל240אלפי₪.תוספתהוצאהבסך70אלפי.₪לסכום
זהישלהוסיףניהולתכנוןופיקוחבשיעור10%.סה"כתוספתהוצאהבסך80אלפי.₪(תישאר
רזרבהקטנהלבצ"מ) .
ב .מים וביוב:האומדןעמדע"סשל180אלפי.₪עפ"ידו"חמנהלהפרויקט,הביצועבפועלעומד
ע"סשל83אלפי.₪ישלהפחית90אלפי.₪ההפחתהתהיה45אלפי₪בקרןהיטלביובו–45
אלפי₪בהיטלמים.(תישאררזבהלב.צ.מ ).
ג .הלוואה:ההלוואהתגדללסךשל340אלפי.₪יובהרכיל-חכ"לישכנסותמשכירותהקיוסק.
מצ"בהסכםהלוואהמעודכן .
למהנדרשעדכוןתב"רגןהחבל? 

י.לוי:

י.שטרסברג :התבססנועלהערכהראשוניתשל600,000₪ובפועלעלה680,000₪,נדרשתתוספתשל80,000
.₪ 

מירצהלשפר? 
י.לוי:

י.שטרסברג :המועצה,לאחרקבלתתיכנוןמפורט,בכדילשפראתהנראותבמקוםלהוסיףדקוגינון. 

למהלאחשבועלזהלפניכן? 
י.לוי:

י.שטרסברג :שיפרואתהמבנה.הפרויקטמניבומכניסכלחודשלחכ"לדמישכירותשלכ-4,500₪+מע"מ
כנגדההלוואה,בנסיבותהאלהעדיףפרויקטטובגםאםנדרשתתוספתשל80,000₪. 

ג.רבינוביץ : התוספתלאמדאיגהכמוההתנהלות.מרשטרסברג,כותבבשםחכ"לכאשרחכ"ללאיודעתמכך
בכלל.אםכברהדרישההייתהאמורהלבואמחכ"ל. 

נכון. 
יו"ר:

חכ"ללאבנתהאתהפרויקט. 
א.פאהן:

י.שטרסברג :מישניהלאתהפרויקטזההמועצה. 

דרבינוביץ :אבלאתההלוואהלקחהחכ"ל. 
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יו"ר:


א.פאהן:

יו"ר:

א.פאהן:

יו"ר :

י.שטרסברג:

יו"ר:

ג.רבינוביץ:

אניחושבשגלעד צודק.מהגםשבדיעבדלאניתןלחייבאתחכ"לעלהגדלתההשקעה,ההלוואה
בפרויקט.אםהייתהסטייהבאומדניםשלהמועצהזהלאצריךליפולעלחכ"ל,שלאאישרהזאת
בדירקטוריוןולאהגדילהאתההסכם.זהלאתקיןמנהליתלעשותדברכזה.אםישכאןחריגה
אנוצריכיםלהשליםמקרןעבודותפיתוחוההלוואהשלחכ"לצריכהלהישארכפישהיא.אחרת
חכ"לצריכהלהביאאתההלוואהלאישורהדירקטוריוןולהסבירלמהצריכיםלהגדילאת
ההלוואהולמההחזרההשקעהיגיעלשששבעשניםולאחמששנים!אנומעונייניםלהכניסמבנים
מניביםשיכניסוכסףבשוטף. 
למהחמששש,אםמקבלים4,500₪בתוספתמע"מחכ"למקבליםקרובל-60,000₪לשנה.12
שניםהםצריכיםלהחזיררקאתההלוואה. 
למה?מהגובהההלוואה? 
קרובל-600,000₪ 
לאנכון.השירותיםלאקשוריםלקיוסק.מרשטרסברג,מהגובהההלוואהשלחכ"ל? 
במקור250,000₪ועשיומדבריםעל340,000₪. 
התוכניתהייתהשאחרי5שניםחכ"למחזירהאתההלוואהובשנההשישיתהנכסמתחיללהניב
הכנסהשוטפת. 
בכלמקר ה,ישכאןענייןשלהתנהלותלאתקינה.חכ"להינהאורגןעצמאיואיננויכוליםלקבל
החלטהבשםדירקטוריוןחכ"ל. 


י.שטרסברג : אתכלהפרויקטהמכרז,הניהול,המימוןעשתההמועצהובנתהואתההכנסהחכ"למקבלת. 

אבלחכ"למנהלתאתהנכס,זהלאשונהמהבריכהומכלעיראחרתבארץ.מישהגהאתהרעיון
יו"ר:
זהחכ"ל.גםרעיוןהרחבתבנייןהמועצהזהרעיוןשלחכ"ל,אםכלפעםשמנכ"ליתחכ"לתיזום
רעיונותואנוניקחאותם,לאנגיערחוק. 

י.שטרסברג :אזמוסכםכיההלוואהתישארכפישהיאוהתוספתתצאמהמועצה. 

כן,80,000₪מקרןעבודותפיתוח. 
יו"ר:

 להבא,אבקשתיכנוןמראשונכוןשימנעאתהדרישהלתוספת.לאמדוברהיהבפרויקטגדולואין
י.לוי:
בעיהעםפרויקטאיכותיוטוב. 
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מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים הבאים:
א .שדרוג אולם ספורט תיכון שוהם ()656:
181,261₪מקורמימון:קרןהמתקנים-טוטו. 
271,892₪מקורמימון:קרנותהרשות .
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס:453,153₪ 

ב .הנגשת  4כיתות לליקוי שמיעה – בי"ס שחף ()657
120,000₪מקורמימון:משרדהחינוך 
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס120,000 : . ₪

ג .הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס רבין ()658
₪30,000מקורמימון:משרדהחינוך 
סה"כיעמודהתב"רע"ס30,000₪ 

ד .מבני ציבור נוער ותרבות ) 647( 2017
תוספתתקציביתבסך500,000₪מקורמימון:קרנותרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס1,000,000₪ 

ה .גן החבל-קיוסק ושירותים ()567
תוספתתקציבבסך170,000₪מקורמימון:קרנותרשות. 
הפחתהבסך45,000₪מקורמימון:קרןהיטליביוב. 
הפחתהבסך45,000₪מקורמימון:קרןהיטלימים. 
סה"כיעמודהתב"רע"ס680,000₪ 


סעיף  5לסדר היום:
שונות:
יו"ר:

מעדכןכי,שרתהתרבות,הגב'מירירגבהודיעהכיזכינובמקוםשניבארץבפרסהתרבות
למועמתשוהם .תעודתכבודלעשייהולעוסקיםבמלאכהובראשהיו"רועדתהתרבותהגב'סוזי
בר,למנכ"ליתחמשהגב'מיכלכהןסדיקלרולכלהשחקניםהפעיליםבתחוםהתרבות.ישרכוח. 
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ריכוז החלטות :


נושא

מס'
1
2

החלטה

אישור פרוטוקולים
הנחיות לסגירת חורף-
היתר פרגוד

-

 3שלטים מסמך מדיניות
 4 זכויות חתימה – סגן מנהל
גזבר
5

תב"רים

6

שונות

לאשרפרוטוקולמליאה1/2017מיום21.1.17
מחליטיםלאשרהנחיותלסגירתחורף–היתרפרגוד,
בכפוףלשינויסעיף6-התקנתמכשיריחשמלבאישור
חשמלאיבודק .
מחליטיםלאשרמסמךמדיניותשלטים

מחליטים לאשר זכויות חתימה לסגן גזבר
המועצה.
-


לאשרתב"רים,656:,657,658647.
תב"ר657-אושרבכפוףלשינוימקורהמימון.
עדכוןבדברקבלתפרסהתרבותלמועצתשוהם.


תמההישיבה. 


















 ----------------------  ------------------------

דודיזביבגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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