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אישור פרוטוקולים.
תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2016
תקן כ"א במועצה.
חוקי עזר
דוח כספי שנתי מועצה  ,2014מבוקר משרד הפנים.
דוח ביקורת משרד הפנים . 2014
דוח מבקר מועצה לשנת 2014
הקצאת קרקע.
תב"רים
קריטריונים למלגות סטודנטים.
החלפת יו"ר ועדת ערר בארנונה.
מינוי נציג הציבור לוועדת הערר החדשה ,מחוז מרכז.
דחיית חובת התאגוד והתאגוד האזורי בחוק תאגידי מים וביוב.
עדכון הוצאות ביטחון.
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ערבטוב,סדריוםרבלפנינו.ישיבהשהנושאהמרכזי,תכניותעבודהותקציב2016
ונושאיםנוספים.מודהלכלמישהגיע,סגלהמועצהוהחברותהעירוניותשכלאחדיציג
בתחומואתעיקריתוכניותהעבודה. 

יו"ר: 




סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקול מליאה  8מיום .13.10.15
אישור פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 9.11.15
יו"ר:

מבקשלאשרפרוטוקולים. 



מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  8מיום 13.10.15
אישור פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 9.11.15
סעיף  5לסדר היום:
דו"ח כספי שנתי מועצה  , 2014מבוקר משרד הפנים.
יו"ר:

מבקשלאשראתהדו"חהמבוקרלשנת2014,דוחשדנוואישרנו.הדוחעברביקורתגם
ע"ימשרדהפנים .



מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי , 2014מבוקר משרד הפנים.

סעיף  + 6סעיף  7לסדר היום:
דוח ביקורת משרד הפנים  + 2014דוח מבקר מועצה לשנת 2014
יו"ר:

דנובדוחהביקורתבישיבתהנהלה.מריוסילוימכהןכיו"רועדתהביקורתומכיר
דוחותאלה.
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י.לוי:




יו"ר:

מבקשלשבחאתהדוחהמקצועישלמבקרהמועצה,מרתמירפוגלואתמנכ"להמועצה
מרדודיזביב.קיבלנובמהלךהישיבההבהרותותשובותלגביכלהליקויים.המלצתי
לקבלאחרי3חודשיםדיווחעלתיקוןהליקוייםשעדייןצריכיםלתקן. 
הצוותהמקצועיהתייחסברצינות,שיתףפעולה,קיבלאתהמלצותהוועדהוחודדו
נהלים. 
 בנושאהפיקוחעלהבנייהקיבלנותקןבמימוןמשרדהפנים,העובדנכנסכברלעבודה. 
רישוישלטיםעלהפערעצוםבנושארישיונותלשלטים,לאבגבייתהמסעלהשילוט
אלאבהוצאתרישיונות.כלהתחוםהועברלרכזתרישויעסקיםהגב'אורנהשטיינמן
שתפקחותקפידעלהוצאתרישיונותלשלטים. 



ד.זביב:

י.לוי:

יו"ר:



 דנובדוחהביקורתעםיו"רהועדהמריוסילויומבקרהמועצהמרתמירפוגלואימצנו
 

אתהמלצותיה.



המבקרעושהעבודהמצוינת,מעבירביקורתבונה,עובדבחצימשרהוהיישובגדלמעל
20,000תושבים.אניחושבשנכוןיהיהלהציעלולקבלעוד1/3משרהבכדילהתייעל. 
הואצריךלרצות.נדוןעימובנושא. 

מחליטים פה אחד
לאשר דוח ביקורת משרד הפנים מיום  12.8.15לדוחות הכספיים לשנת 2014
לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 9.9.15
לאשר דו"ח מבקר מועצה לשנת 2014
לאשר פרוטוקול צוות תיקון ליקויים מיום ( 11.10.15 & 10.9.15פיקוח
על הבנייה)
לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.10.15
לאשר פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום ( 16.9.15שילוט)
לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.10.15


סעיף  14לסדר היום:
שונות
מבקשלצייןלפרוטוקולשנינושאים :
ד.זביב:
בפרוטוקולמליאה7מיום8.9.15,בנושאהקצאותהקרקעלאנרשםמשךתקופת
ההקצאה. 
*מעוןיוםנרקיס4–הארכתאופציהלשנה 
*ידשרה–מימושאופציהלשנהנוספת. 
*תנועותהנוער-הנוערהעובדוהלומד,הצופים,בניעקיבא-מימוש 
אופציהלחמששניםנוספות. 
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נושאנוסףבישיבתמליאה6מיום14.7.15–אישורנסיעתראשהמועצה 
לבודפשטהונגריהלצורךהשתתפותבסמינרמנהיגותשות'.2000ההחלטהלא 
נרשמהבאופןברור. 




מחליטים פה אחד
לאשר מימוש אופציה לשנה נוספת ליד שרה.
לאשר מימוש אופציה לחמש שנים נוספות לתנועות הנוער :הנוער העובד והלומד ,בני
עקיבא ,צופים.


לאשר נסיעת ראש המועצה לבודפסט ,הונגריה לצורך השתתפות בסמינר
מנהיגות . 2000



סעיף  8לסדר היום:
הקצאות קרקע

ד.זביב :

נרברוך- הגשנוופרסמנואתההקצאה,הייתהמתנגדתאשרזומנהלוועדה,אךלא
הגיעה.נעשומספרניסיונותנוספיםלזמנהאשרלאצלחו,לבסוףהמתנגדתהחליטה
לאלהגיעלישיבהמשיקוליםשלה.הוועדהדנהבהתנגדותהכתובהואףביצעהסיור
להבנתהבעיה. 


ד.רבינוביץ :עלמההתנגדותשלהגב'? 

רעשמהחלוןהפונהלכיווןביתהכנסת.ניתןפתרוןלמזעורהרעשע"יהדופןהדרומית
ד.זביב :
שלהתוספתהמבוקשתאשרתיצורחיץעדקצההמגרשבצדמזרח.חצרההתכנסות
תהיהפנימית.רחבתהכניסההקיימת,תשמשכמבואהבלבדולאתשמשלהתכנסות
שלסעודותואולאי רועים.במידהויהיוחלונותהפוניםלכיווןדרום,יותקנוחלונות
קבועים,עםזיגוגכפול(לאלפתיחה)אלאלהכנסתאורטבעי.הדרישותיוטמעו
בתוכניתההגשהותוצגע"יהעמותהויובאולאישורועדתהמשנהלתכנוןובנייה
במועצה.עלסמךכלזאתהחליטההוועדהלתתאתאישורה. 

ד.רבינוביץ :ישתושביםנוספיםאשרמתנגדים. 

לא.זוהדיירתהיחידהשפנתהוהוחלטלאשראתההקצאהבכפוףלהחלטהמישיבת
ד.זביב:
הנהלהמיום17.11.15 בהנתבקשתילבדוקמולעמותתנרברוךאתנושאהכוללאשר
מתפלליםבואנשיםמחוץלישוב.פניתיליו"רהעמותהמררובייותם,תחילהסירב
להגיעורקהבוקרבאמצעותושלמראביקרנינקבעהפגישהלעודשבועיים. 

פרסמנושההקצאהלמטרתביתכנסתולכןמאחרומתקיימתפעילותשלאתואמתאת
יו"ר :
מטרתההקצאהועלדעתהמועצההסמכנואתמנכ"להמועצהלאלקדםאתההקצאה
עדשיוחלטאיךממשיכים. 

ד.רבינוביץ :אזלמהמביאיםאתההקצאהלאישורהמליאה? 
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יו"ר:



זהרקעדכוןלאמאשרים.אנומסמיכיםאתמנכ"להמועצהונאשראתההקצאהבכפוף
להתחייבותעמותתנרברוךלקיוםביתכנסתבלבדללאכולל.נדוןבהקצאהבישיבה
הבאה. 


ד.רבינוביץ :בואוניתחוםבזמן. 

לאמומלץ.אנונשובונדוןבנושאבישיבתהנהלההבאה. 
יו"ר :

מעוןיוםנרקיס,הוחלטלהאריךבהקצאהלתקופהשל12חודשים+2תקופותהארכה
ד.זביב :
בנות24חודש. 

ד.רבינוביץ :קיבלנוהחלטהעקרוניתעלגניילדיםובתיכנסת. 

קיבלנוהחלטהרקבנושאגניילדיםולאמעונותיום. 
יו"ר :

ד.רבינוביץ : מבקשתלרעןאתזיכרוננו,מההייתהההחלטהבנושאגניילדים,משךההקצאה. 

תשלחלךההחלטה. 
יו"ר :

 בהמשךלהמלצתהנהלה,הוגשהבקשהע"יהצופיםהדתייםלהקצותחללבביתהספר
יו"ר :
אבניהחושןבשטחשלכ-100מ"ר,במקוםההקצאהבשכונתרקפותשבוטלהעקב
עלויותהפיתוח.הוועדהממליצהעלזכותשימושלשנההקרובהבהסכם.הצופיםבדקו
אתהמקוםואישרו. 

הצופיםמביאיםאתהציודשלהם .
ד.זביב :

א.אלטלף :צריךלקחתבחשבוןשהמקוםיגבילאתהתפתחותוצמיחתהתנועה. 



מחליטים פה אחד
לאשר הקצאה למעון יום נרקיס  - 4הארכה לתקופה של  12חודשים 2 +
תקופות נוספות בנות  24חודש .
לאשר שימוש לצופים הדתיים בבית הספר אבני החושן בהסכם שימוש.
בית כנסת נר ברוך – להסמיך את מנכ"ל המועצה לדון עם העמותה בנושא הכולל
ולעדכן בישיבת מליאה הבאה.


סעיף  9לסדר היום:
תבר"ים

יו"ר:

שכונת כרמים (: )414תשלוםהיטליפיתוחשלהקבלןמשולםלוינשטייןבגין
מגרש501בסךכוללשל11,201אלפי.₪התשלוםהואבגיןהיטליפיתוחכמפורט
בגוףהתב"ר.מתוךסכוםזהמועברלביצועהחכ"לסךשל2,969אלפי₪בגין
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עבודותפיתוחמיםוביובוסךשל7,559אלפי₪בגיןעבודותפיתוחאחרות.
בביצועהמועצההיטליהביוב–מט"שואחרותבסך673אלפי.₪

"קרן השיקום" – חברת מקורות ()564:היתרהשלקרןשיקוםהמיםהמתנהלת
בחברתמקורותעומדתע"סשל10,126,156,₪נכוןל–.31.12.14מבקשלעדכן
למולהסכוםהקודםבסך4,500,00₪,תוספתבסך5,626,156 .₪
נביאתוכניתלאישורקרןהמיםוהביובבהמשך.כרגעמאשריםאתהתב"ר.הצלחנו
לשחרראתהכספיםלאחרמאמציםניכריםמקרןהשיקוםוצפויההשבועהעברה .

יו"ר:

י.שטרסברג :קיבלנוכברבשבועשעבר4,700,000₪ובהמשךהסכוםיושלםל-8,000,000₪.חלק
מהסכוםיועברלמילודעלחובבגיןהחלפתקובואנושותפיםעםחבלמודיעיןסכום
שהוא10% .הסכםשהותנהבקבלתהכסף.הביובשלנועוברמלודלרמלהולמט"ש
איילון.אנחנושותפיםבערך17.5%ומשלמים.10 

שדרוג מועדון הספורט (: )536מפעלהפיסהודיעעלהקצאהנוספתשלמענקים
יו"ר:

לרשויותהמקומיותשמקורהמהקדמתהקצאותלשנת2016ורווחי.2013הסכום
הצפוילהתקבללמועצההואכ–850אלפי.₪במסגרתתוכניתהפיתוחהרב
שנתיתמענקימפעלהפיסמיועדיםלמימוןהרחבתמועדוןהכושרומחשבים
למוסדותחינוך.בהתאםלכךמבוקשלאשרתוספתבסךשל475אלפי₪
לפרויקט.סה"כתקציבהפרויקט3,141,038.₪
מקורהמימון:מפעלהפיס 

הנגשת כיתת ליקויי שמיעה – חט"ב חדשה יהלום ()599:לאשרתקציבבסך
30,000₪להכשרתכיתהבבי"סיהלוםעבורילדיםליקויישמיעה.
מקורהמימון:משרדהחינוך .



מחליטים פה אחד
לאשר תבר"ים :
שכונת כרמים (: )414
תוספת567,000₪מקורמימון:קרןהיטליביוב
תוספת7,635,000₪מקורמימון:קרןהיטליסלילתרחובות 
תוספת2,999,000₪מקורמימון:קרןהיטלימים 
סה"כיעמודהתב"רע"ס:63,924,281₪ 

"קרן השיקום" – חברת מקורות ()564:
תוספת5,626,156₪מקורמימון:קרןשיקוםהמים .
סה"כיעמודהתב"רע"ס10,126,156₪ 
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שדרוג מועדון הספורט (: )536
תוספתתקציב475,000₪מקורמימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס3,141,038₪ 

הנגשת כיתת ליקויי שמיעה – חט"ב חדשה יהלום ()599:
30,000₪מקורמימוןמשרדהחינוך 
סה"כיעמודהתב"רע"ס30,000₪ 




סעיף  13לסדר היום:
דחיית חובת התאגוד והתאגוד האזורי ,בחוק תאגידי מים וביוב.
יו"ר:

דחייתחובתהתאגודאזורילחוקתאגידימיםוביוב,כתוצאהמפעילותמתמשכתשל
מרכזלשלטוןמקומיהצלחנובפורוםהרשויותשטרםהתאגדו,להובילדחייהנוספת
לשנתייםנוספות(2016-2017,מכאןשכלהסנקציותהמוטלותמאותוחוקנדחות
ומוקפאות.במקביליזמהרשותהמיםמבצעלעידודרשויותשטרםהתאגדובמענקים
מיוחדיםחדפעמיים.העירהגדולהשנאבקהעמנובחובתהתאגוד,רחובות,נענתה
למהלךוהחלהבתהליך.קיבלנופנייהובקשה,לקבלהחלטהאםמצטרפיםאולא? 


ד.רבינוביץ :רחובותהתאגדהלבד? 
יו"ר:


ש.כהן:

רחובותקיבלהאישורלהקמתתאגידעצמאיובעתידרשותהמיםתוכללצרףאליה
רשויותנוספות,באריעקבועוד. 
 דנובנושאבעבר,אחדההישגיםשעמדנוכולנוביחדמולתאגידהמים.העתירהשהגשנו
תלויהועומדת. 
ההצעהשמביאיםלשיקולחבריהמליאה,שבמידהוהמועצהתתאגד ,
יתקבלמענקלתושב100₪,סה"כ2,000,000₪מענקהקמהלמועצה. 
התאגידעצמויקבלמענקהקמה120-₪לתושבסה"ככ-2,500,000.₪ 
בנוסףהתאגידיקבלהלוואהמרשותהמיםוישלםלמועצה40%משוויהנכסים,יוצא
בסביבות10,000,00013,000,000-₪. 
במידהואנומעונייניםישלהתאגדעד.31.12.15 
מצדשני,זהעתהאישרנואתתקציבהמיםוהביובלשנת2016וניתןלראותשהתקציב
איתן,לאורעדכוןתעריפיםשנערךברשויותללאתאגיד,בתעריפימכירה,תעריפיאגרת
ביובובהורדתמחירקנייתהמיםממקורות .
מפעלהמיםריווחינכוןלהיום,כתוצאהמצריכתהמיםשירדבין6-7%וגםמאופן
ניהולמפעלהמים–ללאכפלתפקידים .
המלצתגזברהמועצה,לאלהיענותלהצעהזו,מציעלהמשיךבמתכונתהקיימת,תוך
לקיחהבחשבוןשלאיהיומענקיםאשרמוענקיםכיוםלמעטנושאקנייהשלהרשתבסך
30%משוויהנכס. 
נושאהדחייהלאחלבכללעלרשויותמקומיות. 
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יו"ר:

ד.רבינוביץ:

י.שטרסברג:

ד.רבינוביץ:

יו"ר:

זהלאמהשנאמרלנו. 
השאלהאםמשהומשתנהבתנאים,האםדוגמיםאתהביובבישוב? 
בטח.ישדגימהמסודרת. 
ישהיוםקריטריוניםאחריםלדיגום.השאלהאיפהאנחנובסיפור? 
כלהרשויותהמזרימותלמט"שאיילוןנמצאותבאותומקום.המט"שמבצעהשקעות
לשיפוררמתטיהורהביובלרמהשילשונית. 


ד.רבינוביץ : אוליבעתידיעברולדיגוםלפיאזורואזנקבלקנסוניכנסלגרעון.האםהדיגוםנעשה
ברמתמפעל?אםאתהמזריםשפכיםואתהמזהםיעלועלזה. 

י.שטרסברג :השפכיםשלנולאמגיעיםמתעשייהמזהמתאלאבעיקרמאוכלוסייה.זהאפשרי
באזוריםשלרפתותומפעליםמזהמים. 
אניחושבשהשליטהעלמפעלהמיםבשהםמאודחשובהלנוואםנתאגדנאבדשליטה.
ישלזכורשישכאןהכנסהמהיטליהפיתוחוהיישובנמצאבתנופהשלאיזוריבנייה
חדשים.מ פעלהמיםהיוםבמועצההושווהלמצבשלתאגידוגםמבחינהכלכליתמצבו
טוב. 


מחליטים פה אחד
לאשר המשך ניהול משק מים וביוב עצמאי ללא תאגיד.


סעיף  15לסדר היום:
שונות  -תקציב  , 2015עדכון הוצאות ביטחון


בישיבתמועצהקודמתהחלטנולהגדילאתתקציבהשמירה,לאורהמצבהביטחוני
יו"ר:
ואישרנומסגרתתקציביתשלאבאהלאישורפורמלישל100,000₪,לטובתהרחבת
השמירהבכלמסגרותהחינוךכוללמעונותיום,אשכולותגניםפרטייםוהצהרונים.
מאזהמדינההודיעהכיתממןאתרובהמסגרותשאנושומריםעליהןלמעטגנים
פרטיים,אךהמצבהביטחוניעדייןנמשךואנונאלציםלתקצבפעילותזועדסוףהשנה.
גזברהמועצההכיןהצעתתקציבלנושאהשמירה. 

י.שטרסברג :הוצאותהביטחוןגדלותבחודשיםאוקטובר-דצמברבסךשל373,000₪.למולהוצאה
זוצפויההמועצהלקבלהחזרממשרדיהממשלהבסך111,000₪ממשרדהחינוך
והכלכלה. 
תיג בורמשמעותינערךבמעונות,גניהילדיםובאתריהבנייה.לפרקזמןמסוים
במחסומיםתוספתשלעודשעה. 
הנחתהעבודהשהוצאותהביטחוןוהשמירהימשיכוגםבדצמבר.סה"כהיקףההוצאה
הוא400,000₪.סכוםמשמעותיבניגודלמהשדובר-100,000₪. 
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יו"ר:

הסעיפיםהמוצעיםלצמצוםברובםמסעיפיםתקציבייםשהביצועהשנתימאפשר
התאמהזו.למעשהמדוברבהרבהסכומיםקטניםשמצטבריםל-400,000₪.אין
לדעתעדמתיהמצבהביטחוניימשך,אנומשרייניםחבילתמיגוןשנותנתמענה
לסיכוניםוהאיומיםשישכאן. 


י.שטרסברג :החלמחודשדצמברתצומצםהשמירהשלהמועצהבגניהילדיםהפרטיים.בביתספר
ניצניםיתווסףשומרהיקפיוהמקוםיתוגברבזמןהלימודיםבניידתהמופעלתע"י
המועצה.השמירהבמחסוםהדרומיוהצפוניתוחזרלמתכונתרגילה. 

במחסוםהדרומייש2שומריםובצפוני1? 
א.משיח:

י.שטרסברג :בשלבמסויםהיו2שומריםועכשיובמסגרתהבדיקה,מוצעשמהימיםהקרוביםנחזור
לשמירהע"ישומראחד .

דווקאהצפונישזהכבישפתוחצריךלהיות2אנשים. 
א.משיח:

נצטרךלהביאלשיקולקב"טהמועצהולשקולאתהאיומים.יש3שומריםעלכל
יו"ר:
המחסומים. 

אםצריךלנייד,ננייד.בנוסףישסיוריםבלילה. 
ד.זביב:

אנימניחשהדרומיבעדיפותל2-שומריםבגללכניסתכלירכבמרובה. 
יו"ר:

דווקאכביש443שפגיעוחשוףוידעפיגועיםבעבר. 
א.משיח:

 בצפונימצדשניישבניניםבקרבתמקוםבדרומיאיןכלום.אםצריךנעבירמהדרומי
יו"ר:
לצפוני.בכלמקרהנאשר3שומרים. 



מחליטים פה אחד
לאשר עדכון הוצאות ביטחון מתקציב  2015




סעיף  10לסדר היום:
קריטריונים למלגות סטודנטים
יו"ר:

א.אלטלף:


ועדתמלגותקיימהדיוןבנושאשכרלימודלסטודנטיםהמכהניםכרכזיםבתנועותנוער
ויחידתהנוער.אנומעודדיםסטודנטיםלשמשכרכזינוערבאמצעותמפעלהמלגות.
לאורהקושיבגיוסהרכזיםועדתהמלגותממליצהלהרחיבאתהאפשרותגם
 
לרכזים/ותשאינםתושבישוהם.
אםישקושיבגיוסרכזים,אזכן. 
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זהאומרגםהרחבתהקריטריוניםוקבלתהמלצותועדתהמלגות,הרחבת
הקריטריוניםלגבירכזינוערשאינםתושביהישובלתנאיםשלרכזינוערשהםתושבי
הישוב. 

יו"ר:

ג.רבינוביץ:



התבחיניםכבראושרו. 

מחליטים פה אחד
לאשר עדכון קריטריונים למלגות סטודנטים לרכזי נוער בהתאם להמלצת
ועדת מלגות מיום  . 7.10.15


סעיף  11לסדר היום:
החלפת יו"ר ועדת ערר בארנונה.
יו"ר:

ממליציםעלעו"דאוריסקוזהכיו"רועדתהעררבמקוםעו"דרוביניתאי. 
 עו"דרוביניתאי,יו"רהוועדההיוצאימשיךלכהןכיו"רביחסלערריםהתלויים
ועומדיםשלגביהםהתקייםדיוןבפניההרכבשבראשותו,עדלמתןהחלטותסופיות
בערריםאלהאוהעברתםלהרכבאחר. 

מחליטים פה אחד
לאשר עו"ד אורי סקוזה כממונה יו"ר ועדת הערר.
עו"ד רובי ניתאי  ,יו"ר הוועדה היוצא  ,ימשיך לכהן כיו"ר ביחס לעררים
התלויים ועומדים שלגביהם התקיים דיון בפני ההרכב שבראשותו ,עד למתן
החלטות סופיות בעררים אלה או העברתם להרכב אחר.
סעיף  12לסדר היום:
מינוי נציג הציבור לוועדת הערר החדשה  ,מחוז מרכז.
יו"ר:

משרדהאוצרהקיםועדתעררחדשהלתיכנוןבנייהמקבילהונוספתלמחוזמרכז.
מנכ"ליתהמשרדפנתהל60-רשויותבמחוזלהמליץעלנציגים.בסופושלדבריבחרו2
נציגים.אנוממליציםעלשלומיסויסהשהיהחברמועצהובקיבנושא. 

מחליטים פה אחד
לאשר המלצה למר שלומי סויסה למינוי כנציג ציבור לוועדת הערר החדשה,
מחוז מרכז.
סעיף  17לסדר היום:
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שונות – ביטול הפקעה שה/מק11/69/
י.ירקוני :בשנת2002אושרהתכניתשה.13/9/69/
בשנת2014אושרהתכניתשה13/9/69/א,המהווהשינוילתב"עשה,13/9/69/שמטרתהשינוי
והפחתתמס'יח"דמ720-ל698-יח"ד,תוךשינויגיאומטרישלהשטחיםהציבוריים.עלמנת
שניתןיהיהלשווקאתהמגרשיםלפיתכניתשה13/9/69/א,הוגשהבקשהלמשרדהפניםלביטול
ההפקעותלפיתכניתשה13/9/69/ .
בתאריך14/10/15התקבלאישורמשרדהפניםלביטולההפקעותלפיתכניתשה .13/9/69/
בתאריך01/11/15קיבלנומכתבמהמינהלכיחלקה88בגוש6846הופקעהגםמכוחתכנית
שה/מק, 11/69/ולכןישלבצעהליךשלביטולהפקעהלחלקהזוגםלפיתכניתשה/מק11/69/
(בנוסףלביטולההפקעהשביצענולפיתכניתשה.)13/9/69/לצורךביצועהתהליךמבקשאת
אישורכם. 



מחליטים פה אחד
לאשר ביטול הפקעה עפ"י שה/מק 11/69/של חלק מחלקה  88בגוש  6846
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ריכוז החלטות :


נושא

מס'
1
5
6

7

אישורפרוטוקולים
דוחכספיחצישנתימועצה
2014,מבוקרמשרדהפנים
דוחביקורתמשרדהפנים
2014
דוחמבקרמועצהלשנת
2014

החלטה
-

לאשרפרוטוקולישיבתמליאה8מיום13.10.15
לאשרפרוטוקולמליאהטלפונימיום9.11.15
לאשרדוחכספי2014,מבוקרמשרדהפנים

-

לאשרדוחביקורתמשרדהפניםמיום12.8.15לדוחות
הכספייםלשנת.2014
לאשרפרוטוקולועדתביקורתמיום9.9.15
לאשרדו"חמבקרמועצהלשנת.2014 
לאשרפרוטוקולצוותתיקוןליקוייםמיום10.9.15&
11.10.15(פיקוחעלהבנייה)
לאשרפרוטוקולועדתביקורתמיום19.10.15
לאשרפרוטוקולישיבתצוותתיקוןליקוייםמיום16.9.15
(שילוט)
לאשרפרוטוקולועדתביקורתמיום28.10.15
לאשרמימושאופציהלשנהנוספתלידשרה.
לאשרמימושאופציהלחמששניםנוספותלתנועותהנוער:
הנוערהעובדוהלומד,בניעקיבא,צופים.
לאשרנסיעתראשהמועצהלבודפסט,הונגריהלצורך
השתתפותבסמינרמנהיגות2000. 
לאשרהקצאהלמעוןיוםנרקיס4-הארכהלתקופהשל
12חודשים+2תקופותנוספותבנות24חודש.
לאשרהקצאהלצופיםהדתייםבביתהספראבניהחושן
בהסכם.
להסמיךאתמנכ"להמועצהלדוןעםעמותתביתכנסתנר
ברוךבנושאהכוללולעדכןבישיבתמליאההבאה.
לאשרתב"רים,414,,564,536599

-

 14 שונות, 

-

8

הקצאותקרקע

9

תב"רים

10

קריטריוניםלמלגות
סטודנטים
החלפתיו"רועדתערר
בארנונה

-

11

 12 מינוינציגהציבורלוועדת
העררהחדשה,מחוזמרכז 

-

לאשרעדכוןקריטריוניםלמלגותסטודנטיםלרכזינוער
בהתאםלהמלצתועדתמלגותמיום7.10.15

 לאשרעו"דאוריסקוזהכממונהיו"רועדתהערר.עו"דרוביניתאי,יו"רהוועדההיוצא,ימשיךלכהן 
כיו"רביחסלערריםהתלוייםועומדיםשלגביהם 
תקייםדיוןבפניההרכבשבראשותו,עדלמתן 
החלטותסופיותבערריםאלהאוהעברתםלהרכב 
אחר. 
-

לאשרהמלצהלמינוינציגהציבורלוועדתהעררהחדשה,
מחוזמרכז.
12

 13 דחייתחובתהתאגוד
והתאגודהאזוריבחוק
תאגידימיםוביוב 
 15 שונות-תקציב2015,עדכון לאשרעדכוןהוצאותביטחוןמתקציב2015 
הוצאותביטחון 

 17 שונות–ביטולהפקעה
 לאשרביטולהפקעהעפ"ישה/מק11/69/שלחלקמחלקהשה/מק11/69/ 
88בגוש6846
-





לאשרהמשךניהולמשקמיםוביובעצמאיללאתאגיד.





תמההישיבה. 




























 ----------------------  ------------------------
דודיזביבגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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