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יו"ר: 



ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה5/2016. 
 סדריוםעמוסלפנינו.ישיבהההנהלהדנהבנושאיםאלובשבועשעבר.אנומגיעים

לכאןמישיבהבוועדתהכספים,ברשותושלמראשרפאהן.



סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקול מליאה  4/2016מיום .17.5.16
אישור פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום 17.5.16
מבקשלאשרפרוטוקוליםממליאהקודמת.לאהתקבלוהערות 
יו"ר:
לפרוטוקול. 


מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  4/2016מיום .17.5.16
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום 17.5.16
סעיף  2לסדר היום:
היערכות לקיץ.
יו"ר:

מ.מלק:

יו"ר:

מ.מלק:

יו"ר:

מ.מלק:

א.כהן:

הזמנואתמרמורןדורון,מנהלתחוםהנוערואתהגב'מירימלקמנהלתתחום
הגילהרךלהצגתנושאההיערכותלקיץ. 
אירועיקיץלמעשהכברהחלו,אנימגיעהממפגשגינהבגןהוואדיבהנערכה
סדנתיצירה. 
כמהבאו? 
היוםלאבאוהרבהיחסית,הגיעוכ-70. 
כמהבדרךכללבאים? 
מנתוניהשנהשעברההגיעוכ-150ילדיםבחודשיוניוכ-300-450בחודשים
יולי- אוגוסט.הפעילותמתרחשתבכליוםשלישיובכלשבועבחודשיהקיץ .
איפהזהמתפרסם? 
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מ.מלק:

ד.שטינג:

מ.מלק:





מתפרסמתתכנייהשבועית. 
מתפרסםלוחאירועיםחודשישלחמש,כוללדיוורלתושביםהיוצאאחתלשבוע
ביוםרביעיובפייסבוק. 
הילדיםבראשסדרהעדיפויות.(הקראהמהשקף) 
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מ.דורון:

מציגתוכניהחודשיתהניתנתלתלמידיםבתוךתעודתביתהספר.קיץעמוס
ומושקעבפעילויותואירועים.(מקריאמהשקף) 
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מהעםפעילויותלציבורהדתי? 
א.כהן:

כלהפעילויותנערכותלכלהילדיםועדסיוםכיתהיב'ללאיוצאמהכלל, 
מ.דורון:
תוךהתחשבותגםבמגזרהדתי.לדוגמה:נערכתמסיבהחורף,לבוש 
סולידיבחנייהשלהתיכוןעםשימושבתותחיקור.ערבזומבהלבנותאו 
 בניםבלבד.ערבקריוקי.סיורסליחותלירושלים.ערבאהבתחינםועוד. 

זהנעשהגםבשנהשעברה? 
א.כהן:

לא.זהחדשובאלאורבקשהשלהציבורהדתי(תנועותהנוער,רכזינוער). 
מ.דורון:

א.אלטלף :למהבחגהשבועותלאנערךאירועינוער? 

ניסנולארגןאירועופנינולבניהנוערולרכזהנוערהדתי,אךלאהייתה 
מ.דורון:
היענות. 

אנובעדלהעשיראתהנוער.ממליץשתשבועםמורןדורון,תחשבועל
יו"ר:
פעילותייעודית. 

מועצתהנוערמורכבתמקשתרחבהשלפלגיםשמייצגיםאתכללהנוער 
א.פטיגרו:
וזההיופישלנו .


6





סעיף  3לסדר היום:
צו ארנונה 2017
התקייםדיון(ראהפרוטוקולמליאה5א'2016שלאמןהמנייןמיום14.6.16) .

הצבעה:
בעד:

מסתייג:

גילליבנה,איתןפטיגרו,שמעוןאלבז,אבימשיח,אליכהן,חני 
קרס,גלעדרבינוביץ,דפנהרבינוביץ,ערןאלראי,אשרפאהן,אלי 
יפרח,אביאלטלף.
יוסילוי-הגדלתשיעורההנחהל-4%.

מחליטים :
הצו עודכן ע"פ הנחיות משרד הפנים בשיעור 1.77%
לאשר צו ארנונה לשנת  12 ( 2017בעד  1נגד) ע"פ מתווה שנקבע ,הפחתה נומינלית של
כ 3.5% -מתעריף א' במגורים בלבד.
לאשר נוהל בדבר מתן הנחות רטרואקטיביות ,שהוגש למליאה.
לאשר ביטול הנחה בהוראת קבע בנקאית בשיעור . 1%


סעיף  4לסדר היום:
דוח כספי רבעוני  – 1מועצה 2016
יו"ר:

הדוחהרבעוניהראשון,הסתייםבעודףשל727,000₪.תמידברבעוןראשון
אנומסיימיםבעודףואףהגדלנואתהעודףמאשתקדבמאותאלפישקלים.
ביצועתקציביחיובימאוד. 
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מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי רבעוני  – 1מועצה . 2016

סעיף  5לסדר היום:
אישור תמיכות

יו"ר:כדרכנו,בזמןזה,אנודניםומאשריםתמיכותלעמותותהפועלותביישוב. 
ועדתהתמיכותהמקצועיתדנהומיינהאתהזכאותע"יהגורמים 
המקצועייםוהעבירהלוועדתהתמיכותהציבוריתלפניכשבועימיםאת
מסקנותיה. 
סכוםכוללשלהתמיכותבתקציבהרגילבשנת2016 :1,097,000ש"ח.


להלןפירוטהמלצותהוועדהעפ"יחלוקתהתמיכה.

תנועותנוער
עמותותספורט
מוסדותחינוך
ורווחה
בתיכנסת
אחרים
סה"כ

סה"כ התקציב
400,000
450,000
60,000
130,000
100,000
)*(1,140,000




תנועות נוער:

בעקבותגידולבהכנסותהמועצה,הוגדלתקציבהסיועלתמיכותב30% 
מאשתקד.אנוממליציםלהמשיךבגידולהתמיכותלעמותות.בנוסףתובא 
לאישורהמליאהתוספתבמסגרתתקציבמילואים. 

שנה

2015

2016



בני עקיבא

 110,771 115,095מספרחניכים 654-

צופים

 212,277 208,473מספרחניכים1431-

נוער העובד והלומד

38,958

 36,280מספרחניכים101-

הצופים הדתיים

23,540

 27,958מספרחניכים64-

סה"כ נוער

387,286 386,066
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תקציבהתמיכותבתנועותהנועראושרעפ"יתבחיניהתמיכות:מספרחניכים,גודלמבנה,
מספררכזיםותרומהלקהילה .

מוסדות חינוך ורווחה:

גן אחר–העמותהמפעילה2גנ"י,לשניהםמעמדמוכרורשמי.ברשותםמבנהשלהמועצה
אשרבגינואינםמשלמיםשכירותומקבליםתקציבשוטףכשארגנ"י.לאאושרהתמיכהע"י
ועדתהתמיכות. 

בי"ס דמוקרטי-עמותת "שחף"-לביה"סמעמדמוכרורשמי.הםאינםמשלמיםשכירות
למועצהבגיןהמבנהומקבליםתקציבשוטףכשארבתיהספר.לאאושרהתמיכהע"יועדת
התמיכות. 

עמותת קשת שוהם-אושרהתמיכהבסךשל15,000בכפוףלהמצאתמסמכיםנדרשים .

ידיד לחינוך-אושרהתמיכהבסך5,000 .₪


רשת גנ"י חב"ד בארה"ק-אושרהתמיכהלגןאחדבסך10,000.₪הגןהשניאינומשלם
שכירותומקבלתקציבשוטףכמושארגניהילדים.

קרן רון-אושרהתמיכהבסך130,000₪ .

ארגון פעמונים-אושרהתמיכהבהעמדהשלחדריםבמועצהלצורךהרצאות .
 
קרן לנזקקים-חב"ד-אושרהתמיכהבסךשל20,000₪בכפוףלהשלמתהמסמכים
החסרים .

קשר שהם-אושרהתמיכהבסךשל6,000₪וכןתמיכהבהעמדתחדריישיבותהמועצהבערך
של14,000.₪התמיכהבכפוףלכךשהעמותהתשליםמסמכיםחסרים .


יד משהם-אושרהתמיכהבסךשל20,000.₪כמוכןמאושרתתמיכהבהעמדתרכביםשל
המועצהלחלוקתחבילותלנזקקים. 

יד שרה-אושרהתמיכהלעמותהבסך15,000₪.מתוךסכוםזהיועברו5אלפי₪ישירות
לפעילותהסניףהמקומיבשוהם.בנוסףמאושרתתמיכהבתחזוקהבערךשל5,000₪ .

איחוד והצלה-מאושרתתמיכהבסךשל5אלפי₪בכפוףלכךשתשלחרשימתמתנדביםתושבי
שהם .


עמותות ספורט:
תקציבעמותותהספורטבשנת2016יעמודע"סשל450,000₪.

מכבי שהם כדורסל:אושרתמיכהבסךשל151,122₪בכפוףלהשלמתהמסמכיםהחסרים .
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מכבי שהם זה בטבע שלי:אושרתמיכהלמכבישהםזהבטבעשליבסך72,828₪עפ"יהפירוט
שלהלן :
התעמלותאומנותית:22,844.₪
טניסשולחן:18,437₪. 
טניסשדה:9,794 .₪
אופניים:432 .₪
ריצה:864 .₪
טקוונדו:10,457 .₪

אליצור כדורסל:אושרהתמיכהבסך4,436.₪ 

מכבי ספורטילנד שהם:אושרהתמיכהבסך49,932₪עפ"יהפירוטשלהלן .
סךשל .₪21,701
ג'ודו: 
התעמלות: סךשל.₪28,231
מועדון הכדורגל מכבי שהם:אושרהתמיכהבסך 107,652 .₪

מועדון השחמט שהם:אושרהתמיכהבסךשל.5,070בנוסףלכךמאושרתאפשרותשימוש
בחדרבכותרהפיס.התמיכהלאתאושרעדאשרהעמותהתגישאישורניהולתקיןוהשלמתכל
המסמכיםהחסרים .

עמותת השחייה שהם:אושרהתמיכהלעמותההחדשה,תמיכהבסך58,959 .₪

בתי כנסת :

הגישו9עמותותשלבתיכנסתושורייןסךשל40,000₪ל-4עמותותבתיכנסתשטרםהגישו.
סכוםההקצאהיעמודעל₪10,000לכלעמותהכמובשנהקודמת. 





מחליטים פה אחד


לאשר פרוטוקולים :
ועדת תמיכות מקצועית מיום  5.6.16ו  . 9.6.16ועדת תמיכות ציבורית מיום
8.6.16
להלן פירוט התמיכות:
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שם העמותה

תמיכה
2015

תמיכה
2016

הערות

10,000
חב"ד
10,000
בי"כ שמחת משה
10,000
בי"כ עטרת שהם
10,000
אחדות ישראל
אנשים מאמינים בשהם-מכבים 10,000
אנשים מאמינים-דורות אברהם 10,000
שבת אחים
10,000
שכונה ט'
10,000
מי לה' אלי
10,000
זכור לאברהם
10,000
אבני החושן
10,000
מעלות נתן
10,000
נר ברוך
10,000
אהבת ישראל
שריון
130,000
סה"כ בתי כנסת

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
40,000
130,000

מכבי שהם כדורסל

140,667

151,122

מכבי שהם זה בטבע שלי
אליצור כדורסל
מכבי ספורטילנד שהם
מועדון כדורגל שהם
שחמט
עמותת השחיה שוהם
סה"כ ספורט

117,143
3,501
40,561
91,193
6,934
399,999

72,828
4,436
49,932
107,652
5,070
58,959
450,000

קשר שהם
יד משהם
חב"ד  -קרן לנזקקים
פעמונים
יד שרה
ידידי עוז
ידידי עוז-אירוח מתחם בנ"ע
איחוד הצלה
סה"כ אחרים

10,000
20,000
20,000
15,000
13,934
20,000
98,934

6,000
20,000
20,000
15,000
12,714
20,000
5,000
98,714

בקשה ראשונה .כוננים בשוהם 2 .פעילים משוהם
100,000

בני עקיבא
צופים
נוער העובד והלומד
הצופים הדתים
סה"כ נוער

115,095
208,473
38,958
23,540
386,066

110,771
212,277
36,280
27,958
387,286

מספר חניכים654-
מספר חניכים1431-
מספר חניכים101-
מספר חניכים64-
400,000

בי"ס דמוקרטי-שחף
גן אחר
יחי עם ישראל
מדרשה
קשת שהם
ידיד לחינוך
רשת חב"ד  -גני ילדים
סה"כ חינוך

20,000
10,000
10,000
15,000
4,000
59,000

10,000
10,000
15,000
5,000
10,000
50,000

הקצאה ללא תמורה .מבוקש  80אלפי  ₪לשיפוצים  .2015-16נדחה הדיון ל9.16-
).תקציב רגיל(גנ"י ,2-מוכר ורשמי .מתוקצבים במועצה .שוטף בת"ר
הקצאה בלבד .אין בקשה
הקצאה בלבד .הוגשה בקשה בימים האחרונים
הקצאה בלבד .אין אישור ניהול תקין .השתתפות בפעילות קהילתית
כולל תוספת לאירוע סיום שנת פעילות
בגין גן אחד מוכר ולא רשמי שמשלם שכירות
60,000

סה"כ המלצות 2016

1,116,000

סה"כ תקציב 2016
עודף במינוס/חוסר בפלוס

1,097,000
-19,000

קרן רון

130,000

מבוקשת תוספת לשיפוץ של  100אלפי  .₪אושר  50אלפי  .₪נדחה הדיון ל9.16-
לא הוגש
לא הוגש

לא הוגש

לא הוגש
לא הוגש
הקצאה בלבד .אין אישור ניהול תקין
ל 4 -בתי כנסת
130,000

מוקפא טניס עד לקיום החלטת המועצה-חתימת ההסכם
ה.אומנ'22844-טניס9794-טניס ש'28437-ריצה864-טקונדו10457-אופנים432-
ג'ודו ,21701-אקרובטיקה28231-
הקצאה בלבד .אין אישור ניהול תקין .בנוסף תמיכה עקיפה של שימוש בחדר בכותר פיס
עמותה חדשה .ענף שנפרד ממכבי שוהם זה בטבע שלי
450,000
הקצאה בלבד .אין אישור ניהול תקין .מצ'ניג מול משרד התקשורת
תמיכה עקיפה של העמדת רכב המועצה לחלוקה בחגים
תמיכה עקיפה של העמדה חדרים להרצאות
בנוסף תמיכה עקיפה מתחזוקה כ .₪ 5000-העברה מהתמיכה למפעיל המקומי5-אלש"ח
102
מספר חניכים102-

2016
759
146

101

2015
677
1,391
135
59

1,140,000

130,000

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים ועפ"י הנחיה של היועץ המשפטי צויין איזה עמותות מקבלות תמיכה עקיפה ומהות התמיכה העקיפה









11



סעיף  6לסדר היום:
תב"רים

יו"ר:
נגישות כללית לבתי ספר ()623:עפ"יחוקלשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלויות,
נדרשתהמועצהלהחילמשנהזוובהדרגההתאמתנגישותבמוסדותהחינוך. 
משרדהחינוךתקצבהנגשהבסיסיתעבור5בתיספר,בסך110אלפי₪לכלמוסד.
סה"כתקציבבסך550אלפי.₪ 
בהתאםלהנחיותשקיבלההמועצה,התבצעובמסגרתשיפוציקיץהשנה,הנגשהבתיכון
ובצוקיםותכנוןמפורטלהנגשהבאבןחןכוללתכנוןמעלית.התקנתהמעליתבאבןחן
צריכהלהסתייםלקראתשנה"לתשע"ח()9.17ומשרדהחינוךצפוילעדכןאתהתקציב
כךשיכלולגםמימוןהמעלית.מקורהמימון:משרדהחינוך .

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בשלהבת ( :)622ביצוענגישותאקוסטיתוחושיתלכיתה
בבי"סשלהבת.סה"כההוצאה30,000₪.מקורהמימון:משרדהחינוך .
אופק חדש – פינות עבודה בבי"ס "שחף" ()615:ביצועפינותעבודהבבי"סשחף
(דמוקרטי).סךההוצאההיא35,200.₪מקורהמימון:משרדהחינוך.

ישיבת שלהבת מבנה  – 8הצטיידות (:)624תקציבממשרדהחינוךלהצטיידותכיתות
עליסודידתישלהבת,עבורמבנה.8סךשל73,500.₪מקורהמימון:משרדהחינוך.


מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים הבאים:
 .1נגישות כללית לבתי ספר ()623:550,000₪מקורמימון:משרדהחינוך
סה"כיעמודהתב"רע"ס550,000₪ 

 .2הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בשלהבת (30,000 :)622₪מקורמימון:משרדהחינוך
סה"כיעמודהתב"רע"ס30,000₪


 .3אופק חדש – פינות עבודה בבי"ס "שחף" (:)61535,200₪מקורמימון:משרדהחינוך
סה"כיעמודהתב"רע"ס35,200₪ 

 .4ישיבת שלהבת מבנה  – 8הצטיידות (:)62473,500₪מקורמימון:משרדהחינוך 
סה"כיעמודהתב"רע"ס73,500₪
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סעיף  7לסדר היום:
עדכון תקציב שוטף

יו"ר:




מעדכניםאתהשתתפותהמועצהבשמירהשלהקייטנותבקיץבתוספתהוצאה
של66,000.₪ 
תוספתהוצאהלתמיכותבסך55,000₪נוספים.(כנגדתוספתהכנסהמארנונה
שמקורהמתעשייה) 



מחליטים פה אחד
לאשר עדכון תקציב שוטף .


סעיף  8לסדר היום:
הקצאת קרקע – יד-שרה

יו"ר:

 סניףידשרה,נותןמענהלתושבישהםולכלמישנזקקלציודעזררפואי.הסניף
פעילבאמצעותמתנדבים. 
הוקצהמבנה(חדר)בשטחשלכ50-מ"רברחובלשם4לתקופהשל3שנים+2

תקופותאופציהבנות12חודשים(שנה)כלאחת.סה"כ5שנים. 

מחליטים פה אחד
לאשר הקצאת מבנה בשטח של כ 50-מ"ר ברחוב לשם  4לתקופה של 3
שנים  2 +תקופות אופציה ,בנות  12חודשים (שנה) כל אחת .סה"כ 5
שנים.


סעיף  9לסדר היום:
עדכון חברים בדירקטוריון החברות העירוניות.
יו"ר:

ראהפרוטוקולמליאהשלאמןהמנייןמס'/5ד'2016מיום14.6.16חמש 
וכןפרוטוקולמליאהשלאמןהמנייןמס'ג'2016/מיום14.6.16חכ"ל. 
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מחליטים פה אחד
לאשר מינוי הגב' עינת יגר במקום הגב' עינת מרון והגב' ליאורה מדר
שפירו כדירקטוריות מטעם הציבור בחברה העירונית לתרבות נוער
וספורט.
לאשר מינוי מר רונן פרידמן כדירקטור מטעם הציבור בחברה
הכלכלית שוהם בע"מ.


סעיף  10לסדר היום:
הסכם לקבורה בבית העלמין בבית עריף

לאורהתמהמהותבהקמתביתהעלמיןאזוריברקת,הגענולהסכםעםאגודה
יו"ר:
שיתופיתביתעריףלרכישהשל100חלקות. 
ביתהעלמיןחדידמגיעלקצהגבולותיוולסיוםמכסתהחלקותולכןלאנוכל
לקבורשםיותר. 
לפנימספרחודשיםהופקדהתב"עלבנייתביתעלמיןבאזורתעשייהשוהם.
התב"ענתקלתבהתנגדויותשלהוועדההמחוזיתותמ"א19ואנונמצאים
בהליכים. 
תנאיההסכםעםאגודתביתעריףלאפשרלקבורבפרקזמןמוגבל100חלקות
בביתהעלמיןהקיים.תנאיההסכםמפורטיםבמסמכיםשהוגשו. 
הצעתנולהשקיעבהרחבתדונםלכיווןמגרשהכדורגלתוךהסדרתסוללהוייעור
.מדוברבפתרוןלאלטווחארוך. 
לאמעטהוריםמתושבישוהםעובריםלגורבישוב,בערובימיהם,לידילדיהם.
חשובלמשפחותלקבוראתמתיהםבאזורולאבביתהעלמיןירקון,בכדילכבד
ולבקר. 


מחליטים פה אחד
לאשר הסכם לקבורה בבית העלמין בבית עריף 


סעיף  11לסדר היום:
אישור שימוש זמני בתחום דרכים מופקעות באזור תעשייה צפוני.
יו"ר:

המינהלעומדלשווקאתהשטחהאחרוןבאזורתעשייה(שטחהמטווח
המשטרתי).דרישתהמינהלכימליאתהמועצהתאשרליזםמילויוהטמנה(
לעלותעדלמפלס00שלהדרכיםהעתידיות)בתחוםהדרכיםהמופקעות,לצורך
מימושזכותהדרךעפ"יהתב"ע,בגמרהמילויוההטמנה.מדוברבכ-25דונם
שיניבוהכנסותלמועצה. 
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א.פאהן:

י.שטרסברג:

יו"ר:

א.פאהן:

א.פאהן:

יו"ר:

א.פאהן:

יו"ר:

א.פאהן:

יו"ר:

א.פאהן:

יו"ר:


כמההכנסהמארנונהנקבלמ-25דונםבגיןמטמנהלשנה?אםנקבלפחות
ממבנהתעשייתינקבלהכנסהנמוכהיותרוכדאילהגבילבזמן. 
500,000₪לשנה.(22₪למטר*25,000). 
אבלהמגרשמשווקלתעשייה. 
אוליעדיףלהשאירמטמנה? 
כמהנקבלעלמבנה? 
1,700,000₪.(25דונם*70%.20,000מ"ר*85₪) 
אנומפסידים1,000,000₪לשנהשהמטמנהעומדת.עדיףלהגביללמטמנהעד5
שנים. 
היזםישמח. 
ממליץשהמינהליפצהאותנובאובדןהכנסהמארנונהאחרי3שנים .
נדרושמהמינהללהתנותבמכרזמגבלתתקופתהטמנה. 
במידהוהולכיםלקראתכבישיםמעלאזורהמטמנהממליץכישיטתהמילוי
תעשהבהידוקמבוקר. 
מקובל. 

מחליטים פה אחד
לאשר שימוש זמני בתחום דרכים מופקעות  103,104באזור תעשייה.
סעיף  12לסדר היום:
אישור נסיעה למנכ"ל המועצה לכנס ערים חכמות בברצלונה.
יו"ר:

מבקשלאשרלמנכ"להמועצהלנסועלכנסבנושאעריםחכמותשיערך
בברצלונהביןהתאריכים15-17.11.16לצורךאיתוריוזמותייחודיות. 



מחליטים פה אחד
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לאשר נסיעת מנכ"ל המועצה לכנס ערים חכמות בברצלונה.
ריכוז החלטות :


מס'
1

נושא
אישור פרוטוקולים

החלטה
-

לאשרפרוטוקולמליאה4/2016מיום17.5.16
לאשרפרוטוקולאסיפהכלליתחמשמים17.5.16
מצגת
לעדכןאתצוהארנונהע"פהנחיותמשרדהפניםבשיעור
1.77% 
לאשרצוארנונהלשנת2017(12בעד1מסתייג)ע"פ
מתווהשנקבע,הפחתהנומינליתשלכ-3.5%מתעריףא'
במגוריםבלבד. 
לאשרנוהלבדברמתןהנחותרטרואקטיבישהוגש
למליאה. 
לאשרביטולהנחהבהוראתקבעבנקאיתבשיעור1%.
לאשרדוחכספירבעוני1לשנת2016–מועצהמקומית
שוהם.
לאשרפרוטוקולועדתתמיכותציבוריתמיום8.6.16 
לאשראתהתב"ריםהבאים::623:622:615624
לאשרעדכוןתקציבשוטף

8

הקצאת קרקע – יד שרה

-

9

עדכון חברים בדירקטוריון
והחברות העירוניות

-

לאשרהקצאתקרקעבמהנהשל50מ"רברחובלשם4
לתקופהשל3שנים+2תקופותאופציה,בנות12חודשים
כלאחת.סה"כ5שנים
לאשרמינויהגב'עינתיגרבמקוםהגב'עינתמרוןוהגב'
ליאורמדרשפירוכדירקטוריותמטעםהציבורבחברה
העירוניתלתרבותנוערוספורט. 
לאשרמינוימררונןפרידמןכדירקטורמטעםהציבור
בחברההכלכליתשוהםבע"מ.
לאשרהסכםלקבורהבביתהעלמיןבביתעריף.

-

לאשרשימושזמניבתחוםדרכיםמופקעות,103
104באזורתעשייה.
לאשרנסיעתמנכ"להמועצהלכנסעריםחכמות
בברצלונה. 

2
3

היערכות לקיץ
צו ארנונה 2017

-

-

4

דוח כספי רבעוני  – 1מועצה
2016

 5 אישור תמיכות
 6תב"רים
 7עדכון תקציב שוטף

-

 10 הסכם לקבורה בבית העלמין
בבית עריף
 11 אישור שימוש זמני בתחום
דרכים מופקעות באזור
תעשייה צפוני.
 12 אישור נסיעה למנכ"ל
המועצה לכנס ערים חכמות
בברצלונה

-
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תמההישיבה. 
















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