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ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמועצה.בפתחהישיבהמתכבדלהזמיןיו"ר:

.בשמיובשםחברי80-והיוםהולדתאתחוגגאברהםדורף,התושבותיקמר

המועצההמוקיריםאתהאוכלוסייההוותיקהביישוב,אנומבקשיםלהעניק

לךתעודתכבודומאחליםבריאות,נחתואושר.

אנימאודנרגש,לאמובןמאליו,אנימודהלכםמקרבלבעלהכבודשהענקתםא.דורף:

לי.

עםילדי"יחד",שאורגןע"יחבראתמולנערךמשחקידידותשלחבריהמועצהיו"ר:

לשוהם.25המועצה,אבימשיח.קיבלנומגןלרגלשנתה

מברךאתחברנו,אשרפאהן,ביוםהולדת,מזלטוב,אושר,נחת,בריאות,

.והגשמהיחדעםכלחבריהמועצהעשייה



 לסדר היום: 1סעיף 

 אישור פרוטוקולים.  


.16.1.18מבקשלאשרפרוטוקולמישיבתמליאהמיוםיו"ר:


 מחליטים פה אחד

 16.1.18מיום   1/2018לאשר פרוטוקול מליאה                
 
 

 לסדר היום: 2סעיף 

.שינוי תקנון תאגיד חינוך


ראהפרוטוקולמליאתהמועצהביושבהכאסיפהכלליתשלתאגידהחינוך

20.2.18מיום

 מחליטים פה אחד

  את התקנון החדש כנדרש בנוהל אסדרת חברה עירונית מחליטים לאשר                

        . והגשתו לאישור סופי של שר הפנים               
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 לסדר היום: 3סעיף 

 .אישור טבלת הנחות בארנונה



בדרךכללאנחנומאשריםאתטבלתהנחותבארנונהיחדעםצוהארנונה.יו"ר:

משרדהפניםקובעלנועדמתיאנחנורשאיםלאשראתצוויהארנונה,אך

שלהרגעהאחרון.לעתיםהואמטילעלינושינויים

,כפישאושרולדיון2018לשנתפהטבלתהנחותחדשהצורלמסמכיהמליאה

דרגותשלהנחהשלא2תוספתופורסמובקובץהתקנות.השינויהמהותי,

לפיתקרת.ההנחותהמדוברותהינן30%והשנייהשל20%היו.אחדשל

עדתקרותההכנסהמולמספרמשפחותששניבניהזוגמשתכריםהכנסה.

.90%-30%-מהתחילוובטבלהשקבועלשיעורהנחהזכאיות,הנפשות

משרדהפניםמאפשרלרשויותהמקומיותלאמץאתשתידרגותההנחה

.ואישורהשיקולדעתמליאתהמועצההחדשותאולאלהוסיףאותןלטבלה,ל

נפשותשמשתכרת5משפחהבתלדוגמה:בעמודההשמאליתניתןלראות

נפשות8הנחה,אומשפחהבת-20%לזכאית,ברוטולחודש₪9051-12,266

הנחה.30%לחודשברוטוזכאיתל₪14,287-19,364שמשתכרת

נפשותהמשתכרותברמההזו.8בשוהםאיןהרבהמשפחותשל

המלצתגזברהמועצהויו"רועדתהכספים,לאשרולקבלאתשתיההנחות

המוצעות,עלמנתשמועצתשוהםלאתהיהחריגהמכללהרשויותבארץ,יחד

מ"ר.100עדהמוצעותלהגבילאתההנחותעםזאת,

שהןלאעלפיבדיקתהכנסה:הנחותכלההנחותהאחרותמבקשלהדגיש,ש

ישהנחותלנכיםשזהמ"ר,100או70נכים,בדרךכללגמלאים,לחדהוריות,

100-"פדין.הדיןקבעאתתקרתהמ"ר,סביבהשארההנחותעמ"ר,130עד

מ"ר.

?30%-20%האםמאשריםאתשתיההנחותשל

מ"ר.100ד.רבינוביץ:בעד,ולארקעד

שלהנחותברשותקיימתועדתהנחות,שהואלאמוגבלבמ"ריו"ר:

זכאים.מישיפגעכתוצאהמהגבלתהמ"ר20-ללאהגבלתמ"ר,ישכ70%עד

.70%-שלהנחתנזקקיטופלבמסלולשל
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ד.רבינוביץ:רקבהרעהמשמעותיתמסוימת,זהלאקשורלטבלאותהאלה.

זאתיכולהלהיותהרעה.:י.שטרסברג

עםאחתלוועדתהנחות.ד.רבינוביץ:אבלאפשרללכתרקפ

מ"ר.בגללשלאהיוהרבההנחותבשוהם,אףפעםלא-100כולםמוגבליםליו"ר:

התייחסנולזה.אבלבעקבותהתוספתשלשתיהמדרגותולאורשיקולהדעת

20%שנתןלנומשרדהפנים,האםלאמץאולאלאמץ,בהערכהשהמדרגות

עלפי20%כברלהגיד,קיבלתםעכשיויוסיפו,ולכןיהיהנכוןמראש30%ו

.מ"ר100-עדזהיהיהמשרדהפנים,

וללאהגבלת70%מישיצאנפגערשאילהגישבקשהלוועדתהנחות,עד  

מטרים,איןהבטחהלאישורהבקשה.


אפטיגרו:נכוןלהביאלידיעתהציבורשקרןריבליןתומכתבכלהמשפחות.

מוגבלת.קרןמאדהא.אלטלף:

אשמחאםהמועצהתוציאהודעהעלכך.א.פטיגרו:

 מחליטים פה אחד

 תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקון  טבלת הנחות ארנונה עפ"י לאשר 
 מ"ר. 100במגבלת שטח עד ( 2מס'                

 
 
 

 לסדר היום: 4סעיף 

 הרשות למלחמה בסמים –עדכון תקציב 


נדרשתתוספת₪.165,000השתתפותהרשותלמלחמהבסמיםבסךשלי.שטרסברג:
₪.40,000 של


 מחליטים פה אחד

 
 עדכון תקציב, הרשות למלחמה בסמיםלאשר 
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 לסדר היום: 5סעיף 

 ועדת תרומות 


זאב,בספרא.מתבקשיםלאשרקבלתתרומהלשדרוגביתהכנסתמעלותיו"ר:

לסגירתבאמצעותהרבסתיו,למנהלהקרןפנתה,עמותתאבניהחושן

שתתפותהמועצהמזמן.פרויקטאושרבההמרפסתבביתהכנסת.ה

 מחליטים פה אחד

 $ לבית כנסת מעלות זאב, בספרא ע"י 70,000בסך  קבלת תרומהלאשר 
 עמותת אבני החושן.                



 לסדר היום: 6סעיף 

 הקצאות קרקע
 

.1שבטראם,ברחובתפן-םבקשהחדשהלהקצאתקרקעלתנועתהצופיד.זביב:

.12.7.17-11.7.18-לתנועהבוצעהליךהקצאהמזורזלניסיוןבשנהשעברהמ

חניכיםופעילבמהלךימותהשבוע.פעילותהתנועה,ערכית600-השבטמונהכ

וחינוכית.הוועדהממליצהלמליאתהמועצהלאשרהליךהקצאהחדשה

במבנה.תקופתההרשאהלחמששניםעםאופציהלהארכהנוספתשלחמש

שנים.

,מעוןמיוחדלאנשיםבעלימוגבלויות"ביתלחיים"הקצאהנוספתלהקמת 

כא'.בשכונה

בקשותהאחתע"יעמותתשק"ל2לבקשהלהקצאתהקרקעהמיועדתהוגשו

העמותות,לאחרבחינהשל2הועדהנפגשהעםוהשנייהע"יעמותתקולחיים.

עםעמותתשק"ל.כלהפרמטריםנימצאכיישבסיסלשיתוףפעולה

שנהאתהקרקעבהקצאה25להקצותלעמותתשקללמשךהמלצתהוועדה,

התקופהשלתנאיהראשוןהינוהשלמתגיוסתוךשנה.:מותניתבשניתנאים

גיוסהכספיםהנדרשיםשנהתיספרמתוםתקופתהגיוס.25-ההקצאהל

הינו–ידיהלהקמתפרויקטבמתכונתשעליהתסכיםהמועצהלסמוךאת

שנהממועדההחלטהלהקצותהקצאהמותנת–תקופתהגיוסתנאילהקצאה.

למועצהאופציהלהאריךאתתקופתהגיוסבשנהנוספת.זאתאםתתרשםזו.
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כיהגיוסמתקדםונדרשתשנהנוספתלהשלמתו.הגיוסיתבצעממענקים,

יללאורלעההקצאהתתבטלאםגיוסכאמקרנות,ביטוחלאומיומתרומות.

התנאיהשניהינוחתימתהסכםעםהמועצהביחסלכלהביטיהפרויקטיצלח.

הרלוונטייםמבחינהציבורית.זאתעדתוםתקופתהגיוס)כפישתיקבעכאמור

.לעיל(

אתלעמותהבעודשנהאריךאנומוכניםלהאםבשיקולדעתלרשותקייםיו"ר:

ההסכםאולצאתלהקצאהחדשה.

-מיליון,ניתןלהםעודשנה,אבלאםיגייסוכ אםנראהשהםמגייסיםמעלד.זביב:

עםכלהכבודזהלאמספיק.₪100,000

אלארקמעוניינתלנהלפרויקטלאוטיסטים,אינההבהירהשעמותתקולחייםיו"ר:

.אחרות,הדברהובהרבצורהחדמשמעיתבעלימוגבלויותל

 מחליטים פה אחד

 שבט ראם, רחוב תפן -וער הצופיםהקצאת קרקע לתנועת הנ לאשר

 לאשר הקצאת קרקע, "הקמת בית לחיים" מעון מיוחד לאנשים בעלי                

 שוהם ובתנאי  413מגרש  4964מוגבלויות בשכונה כא' גוש                

 התקופה של ההקצאה  התנאי הראשון הינו השלמת גיוס תוך שנה. .1

גיוס הכספים הנדרשים  שנה תיספר מתום תקופת הגיוס. 25 -ל

להקמת פרויקט במתכונת שעליה תסכים המועצה לסמוך את ידיה 

שנה ממועד ההחלטה  –תקופת הגיוס  הינו תנאי להקצאה. –

למועצה אופציה להאריך את תקופת  להקצות הקצאה מותנת זו.

תרשם כי הגיוס מתקדם ונדרשת הגיוס בשנה נוספת. זאת אם ת

שנה נוספת להשלמתו. הגיוס יתבצע ממענקים, קרנות, ביטוח 

 יל לא יצלח. ההקצאה תתבטל אם גיוס כאמור לע לאומי ומתרומות .

  התנאי השני הינו חתימת הסכם עם המועצה ביחס לכל הביטי  .2

 .הפרויקט הרלוונטיים מבחינה ציבורית. זאת עד תום תקופת הגיוס



 

 



                                       
 
 
 
 
 

             

7 
 

 לסדר היום: 7ף סעי

 תב"רים 
 

יו"ר:
 

תקציב₪.2,856,096:תקציבהוצאהבסך( 698עבודות פיתוח ) –מע"ר דרומי  .1

 בסך וביוב מים עבודות 457,592לביצוע ₪ 2,398,504–ו פיתוח₪, לעבודות

התב"ר בפועל. גביה עפ"י הוא הסכום ותכנון. ניהול כוללת ההוצאה אחרות.

יעודכןמעתלעתעפ"יההכנסותשהתקבלומהיזמים.ביצועהעבודהע"יהחכ"ל.

 מקורהמימון:קרנותפיתוח



 

-הגיעלהיקףהפרויקטצפויל.תב"רראשוןשאנומאשריםבמע"רהדרומי:י.שטרסברג

מוצא40,000,000-46,000,000₪ זה, בשלב מרכיב. פיתוח בגין חיובים

בשלבזההתקבלתשלוםבגיןשלושהמגרשים..הקרקעליזמיםשזכו



כמהמגרשיםיש?א.אלטלף:

 

תשעהמגרשים.י.שטרסברג:

₪2,856,096ובסךשלעדהיוםגבינובגיןמרכיבהקרקעלשלושהמגרשים

עדלישיבההבאה,עםסבירלהניחשאשראותויכוליםלאשרבתב"ר.

זכתהבעודשנישנצליחלגבותגםמחברת"בריגה"הפעלתאמצעיאכיפה,

היתריבסוףגםבגיןמגרשיםולאחרמכןלמגרשיםהנוספיםשהתווספוול

הבניה.



פעולותאכיפה?נדרשלמה:א.אלטלף



למרותזכייתםבמכרז,טרםשלמואתהתשלום.לפיפקודתמיסי:י.שטרסברג

הכסף.גביה,מותרלנולפעולכדילגבותאת



מתיצריכיםלהתחילאתעבודותהפיתוח?א.אלטלף:
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תלויבחברההכלכלית,כרגענערכתלאשראתהתוכניות,להכיןכתביי.שטרסברג:

כמויותולצאתלמכרז.השלבהראשון,זהמרכיבעבודותעפר.



יו"ר:



(699החלפה מנל"ג ללד בשצ"פים ) .2  כ של החלפה בשצ"פי600–: םמנורות

 בסך הוצאה תקציב לד. לתאורת נל"ג 900מתאורת אלפי תוכנית₪. במסגרת

.2018הפיתוחלשנת

מקורהמימון:ק.ע.פ.



430–:החלפהוהתקנהשלכ(697החלפה מנל"ג ללד בתאורה גבוהה והשלמות ) .3

מנורותבתאורהגבוהה.חלקמהלדיםמיועדיםלהחלפתמנורותלדלאתקינותשל

במסגרתתוכניתהפיתוחלשנת₪.אלפי800ברייטלד.תקציבההוצאהבסךחברת

 .מקורהמימון:ק.ע.פ.2018



םכרגעבהליךתביעהנגדברייטלד,בליקשרלאישורהתב"ראנחנונמצאי י.שטרסברג:

עםהמנורות.תקלותבשל



שהבעיהלאמבטיחיםואיךאנבשלחוסרשירות.הםמהבעיותחלקג.רבינוביץ:

אלאמוצר,לפעמיםשווהלאודווקאאתהמוצרהזולביותרתחזור?

.שיבטיחאתהתקינותוהשירות



בקשנוערבותמהספק.א.פטיגרו:



ג.רבינוביץ: לא ערבות בהכרח אלא להפתרון, מראש ספק  פתרוןחפש לתת .שיכול

שצריךללכתעלבטוח.אלהאניחושבכבנושאים



המכרזעודלאיצא?:ד.רבינוביץ



לא.י.שטרסברג:



שלאנאלץלקבועבוועדתמכרזיםבמחירנמוך.א.אלטלף:
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גםגלעדוגםדפנהמדבריםעלאיכותוערבותבנקאית.י.שטרסברג:

בכלהרשויותכמעטוכולםנדפקו.תהחברהארציתשזכ,דגםברייטלא.פטיגרו:

אזאפשרלהנחותבמסגרתהמכרזשהאיכותתהיהמאדמשמעותיתאו.רבינוביץ:ד

במחירקבועמסויםולהשאיראתהאיכותלבדיקת,המחירלנטרלאת

 המועצה.

 

הרעיוןשלאםמראשמכניסיםלמכרזמרכיביאיכות,אזלאתהיהבעיה.י.שטרסברג:

דפנה,מצוין.                         

 

לאברייטלדמשרדאיכ"סוהכלכלה,שלהמכרזהיהעלבסיסקולקורא יו"ר:

בהתחלה.דבריםשלאראינו,הוכיחהאתעצמהכחברהאמינה

ולכןקיבלנואתהמענקשלמשרדהכלכלהבכלתנאיהסףהחברהעמדה  

דרציניתוותיקהוהםנגשויחדעםחברהמא,נוספתורקכךזכינובתמיכה

.בתחוםהחשמלבשם"מנוליד"

.ביעהמשפטית,אנימאמיןשישלנוסיכוייםטוביםאנחנוהולכיםלת

בנוסףנצרףחוותדעתשלמכוןהתקנים,לגביהכשלבפנסים.מאידך,

משחנהלאנחנוכברארבעשניםעםהפנסים,והאחריותשניתנהלנוהי

,אבלבשנההאחרונהעשרשניםמאמוריםלהחזיקיותר.הפנסיםשנים

 בעודםבתקופתהאחריות,כשלו.

 

:חידושכבישים,מדרכות,(700) 2018 –חידוש כבישים, מדרכות ומתקני רחוב  .4

סה"כתקציבלאישורבסך הישוב. רחובברחבי 1,000,000תאורתרחובומתקני

 במסגרתתוכניתהפיתוחלשנת₪.  .2018כוללהחלפתתשתיותקרקעיותישנות.

מקורהמימון:ק.ע.פ.



ק:חידושגינותציבוריותכוללמתקנימשח(701) 2018 –חידוש גינות ציבוריות  .5

במסגרתתוכניתהפיתוח₪.1,000,000ברחביהישוב.סה"כתקציבלאישורבסך

 .2018לשנת

 מקורהמימון:ק.ע.פ.
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ברחבי(702שדרוג מבני ציבור תרבות ונוער ) .6 ונוער תרבות ציבור מבני שדרוג :

היום התאמתמבנהמעון בתוכניתהעבודההחלפתמעליתבכותרהפיס, הישוב.

במסגרת₪.1,200,000.סה"כהתקציבוחדראומניםמרחבעבודהתבנרקיסלבניי

 .מקורהמימון:ק.ע.פ.2018תוכניתהפיתוחלשנת

 

י.שטרסברג: זה הזהבתב"ר במבנה היחידי הדבר פיס, בכותר מעלית החלפת כלול

לאומי.הביטוחולאמקרנותהשאנחנומקדמיםבמסגרתהנגישות

 

המשמעותשלהחלפתמעליתבכותרפיס?מהד.רבינוביץ:



בסופושקלים,מאותאלפיעלותהחלפתהמעליתתגיעלכספית,חשבוש:י.שטרסברג

מופתעיםדווקאכאןאנחנו₪,280,000-כיעלהבסדרגודלשלשלדבר,

לטובה.



?גןנרקיסמההייעודשלהמבנהב:א.פטיגרו



עבודההכוללתהכשרתהמבנהשעמדתוכנית.הכנוהמבנהריקמעלשנהיו"ר:

אםנחכהעודשנהלאיהיהשםכלום,ככלשעוברהזמןכלריקמעלשנה.

אחדבאעםרעיון.

שרנואתזה?יבמסגרתתוכניותעבודההאםא:ד.רבינוביץ



כן.לאניתןלעצוראתגלגליהמועצה.יו"ר:



השכרה.לצאתלהליךהיהאפשר א.פטיגרו:



.אלאלייעודציבורי,איאפשרלהשכיריו"ר:



כמוהאב)מרחבעבודה(,אוביתחושבשלאצריךלערבבשימושיםא.פטיגרו:

אזללכתעלכלהמתחם.,אםהולכיםעלזהלאומנים.



לעשות.שמתכנניםזהמה:יו"ר
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.יביחדעםמרחבעבודה,זודעתביתאמניםלאמתחברא.פטיגרו:



מטר.70-80כיתותנפרדותשכלאחתבת4מדוברעליו"ר:



סבור,שאםלוקחיםאתכלהמתחם,אזלהשכירלפישעה.לכןאניא.פטיגרו:



נערכהתוכניתעבודהמסודרת,אנילאמביןלמהמעליםאתהנושא:ע.אלראי

בחזרה?



,איןפרוגרמהכללית.היהרעיוןכלליא.פטיגרו:



ר"בתב.יותלשיפוציםופעילות,כתבכמ,עםאפיוןלתמסודרתינכישתויו"ר:

רותים)למבוגרים(יצביעהכללית,החלפתחדרישכמו:עלשיפוציםמדובר

בכדילהפוךאת₪100,000-200,000-,בסךכוללשלכמזגניםוחשמל

שלמרכזצעיריםואמנים.לבסיס,ממבנהשלמעוןיוםהמבנה



תפסתמרובהלאתפסת.א.פטיגרו:



מאשריםתקציב,לאתכנית.יו"ר:



.גרמהואפשרלבקשלהציגפר:ע.אלראי



₪200,000יש₪,1,200,000תוךהתקציבשלמאמרתימההעבודות,יו"ר:

מזגניםשאיןבמבנהכלל.החלפהשללטובתהעבודותשהזכרתילעיל.

מישירצהכתבכמויותאשלחיתוחשמל.חדריהשירותים.צביעהכלל

.בהמשך

ריהוטהתקציבלאכולל.לפינותישיבהכןנעשתהחשיבהשלחלוקה

.ומחשבים



.מהרגומבקשלראותאתהפר:א.פטיגרו



כשנה.ישהרבהרעיונותחותעבודות,הבנייןעומדריקאנילארוצהלדיו"ר:

טוביםלנצלאתהמקום,אחרישהבנושיהיהקושילהשכירו.
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לאנחשבציבורי.קופתחוליםהאםא.פטיגרו:



לארצולהםאתהמקום,היוקופתחולים.לצערי,הםהצענוהראשוניםשיו"ר:

אתהמבנה.



בחמש.יתחרוייווצרמצבשניות,שלאיצריךמדד.רבינוביץ:



,כירובהפעילותשםמשרתתאתהיחידותשלזההולךלהיותדרךחמשיו"ר:

חמש.



,זהלאהמטרה.מבקשיםלאפייןשזהיהפוךלחדרחוגיםרוציםלאאנחנוא.פטיגרו:

משהואחרושונה.



זהלהתאמתהמבנהמילדים₪200,000מתוךהתקציבשלהתב"ר,יו"ר:

.התקציבשראתלמבוגרים.מבקשלא



(693) 2018שדרוג מבני דת  .7 של לסך התקציב עדכון 537,160: של₪. תוספת

תרומתקרןא.ספראלהרחבהושדרוגביתכנסתאבניהחושןבמתחם₪237,160

מקור המימון אלפי$(.לאישורהתב"ריצורףאישורועדתתרומות.70א.ספרא)

 $.70,000:תרומתקרןא.ספרא



:קומקורותשמספקמיםלביתעריף,ביתנחמיה(704קו מקורות ) –מע"ר דרומי  .8

) הדרומי במע"ר המגרשים בתוך עובר 6703ועוד, 6074, 7703, המועצה7704, .)

על₪מליון2–הוציאהמכתבדרישהלרמ"י,להסדירמימוןהעתקההמוערךבכ

) לשיווק שנותרו 6703המגרשים שהחכ"6704, כדי בעבודות(. להתחיל תוכל ל

היטלי מקרן ההוצאה של ביניים מימון לאישור מובא הדרומי, במע"ר הפיתוח

מיםשנגבובא.ת.הצפוניובשכונתכרמים.היהויוסדרע"ירמ"ייוחזרהכסףלקרן

 .מקורהמימון:היטלמים.



בתחילת.העתקתהקומותנתכנוןמתקדמיםבעייתקומקורות,בשלביתיו"ר:

העבודותבשטח.



                                       
 
 
 
 
 

             

13 
 



לנואתאםנבצעלאיחזירומהסיבהשממליצהלהמתין,כספיםועדת:פטיגרוא.

הכסף.



זהלאנכון.בצענובאזורהתעשייהבעבר,פינויחומרינפץומשרדיו"ר:

הביטחוןלאנענולפניותינו,לאעצרנואתהעבודות.ישלנואינטרס

מהלמהר.נוציאאתהכסףואחרכךנתבעבמע"ר,מבחינתרמ"י,איןלו

אותוחזרה.



₪2,000,000בכלזאתמדובר?אתהכסףשנקבלהסבירותהמשפטיתמה:ד.רבינוביץ



.מדוברבקרנותמקרנותמיםוביובשלהמועצהשיצאו₪2,000,000יו"ר:

לכלמטרה,אלארקולאניתןלהוציאמשםכסףומבורכותמשופעות

למטרותהקשורותלמיםוביוב.



נוכללתבועשלא,מההערכתהסיכוןמההמשמעות.עדייןכסףציבוריד.רבינוביץ:

,ואזלקבלהחלטהמוסכמת.קבלאתהכסףולחזרה



אבלבכסףהזהאפשרלהשתמשרקבדבריםכאלה.א.יפרח:



עודיהיהדרישהלכסףהזה.ד.רבינוביץ:



.ישלנוכיסוימבחינהמשפטיתשטרסברג:י.



ואתהידיעהכירצוננובפרויקטיותרמהם.חשלוומנצלאתהכרמ"ייו"ר:



זהמחויבותשלרמ"ילפיחוותהדעתהמשפטיתשקיבלנו.:י.שטרסברג



הפתרון,קרילתתאתהקרקעחויבתלתתאתמרמ"ימבחינהמשפטית:אלטלףא.

נקייה.



גםתנאילהוצאתהתריםבמגרשים.יו"ר:
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לכאורהאנחנולאמחויביםלעשותאתהעבודהעבורחברתלפיהמכרז, פטיגרו:א.

שבריגהיפנהלמישצריך.בריגה.



שלנו.פיתוחאבלהצינורעוברגםבשטחייכוללהיות.יו"ר:



לאישנואתמיקוםהצינורבשכונהכא'אזגםלארמ"יהשאלהאםפטיגרו:א.

במע"ר.



יכוללהיותיו"ר:



מון.ימולהמבמקורבמימוןהחכ"ל,אלמולהתזריםשלהזה:י.שטרסברג



עודלאסיימותיכנון.פטיגרו:א.

זההתכנון?מתוךכמהיו"ר:



₪.234,000י.שטרסברג:



בלבד.אזנאשראתהתכנוןיו"ר:



.שיעזורהתשתיותמשרדל"למנכבינתייםאפשרלפנותפטיגרו:א.



250,000כרגענאשררק.לבצעשישלנופרויקטמקורותלאאכפתלחברתיו"ר:

ונתקןאתהתב"ר.₪

 

:עדכוןהתקציבלהנגשתמבניציבורושצ"פים(680נגישות מבני ציבור ושצ"פים ) .9

694לסךשל אלפי 194תוספתבסך₪, 10מימוןהתוספתהואלהנגשת₪אלפי

גינותציבוריות.מקורהמימוןלתוספת:משרדהפנים)תקציבפיתוח(.

לבנייתמבני₪4,424,195:מבוקשלאשרתקציבבסך(705בניית מבני ציבור ) .10

ציבורעפ"יתקןברודט.מקורהמימוןהואגבייתהיטלפיתוחלמבניציבורע"י

716יח"דשמתוכם790–,ל24.8.2008מיום3795רמ"יבהתאםלהחלטתממשלה

 יח"דשווקובשכונהכ"א.מקורהמימון:רשותמקרקעיישראל.
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 כשיהיותוכניותנביאאתהיעודלאיזהמבנהציבורמהתקציבהזה.י.שטרסברג:

לביצועפרויקטים2018:תקציבהחכ"ללשנת(533שלב ב' ) –אזור תעסוקה צפוני  .11

מע"מ.מבוקשלאשר₪+אלפי11,666באזורהתעשייההצפוניעומדע"סשל

לתהיטלימהתקציבהשנתי.יתרתהתקציבתאושרלאחרקב50%הגדלהבשיעור

 :היטליפיתוח.מקור מימוןהפיתוחמהשיווקיםהאחרונים)זוארץואחרים(.



שלשלבב'תוספתלתב"ר₪6,824,609אנחנורוציםלאשרתקציבשל

היטליפיתוחשכברגבינומקרןזורהתעשייההצפוני,המקורכרגעא

קיבלנובגינםשטרםנופועליםלגבותבגיןהמגרשים.אבשניםקודמות

אמורים1-4וגםלפיהתוכניתבמגרש(15מגרש)כסף,שזהבעיקרזוארץ

השבחה.ישמאימכריעבענייןהיטלל,ממתיניםלגדולהיטליהפיתוח

 מחליטים פה אחד

 התב"רים הבאים:  אתלאשר 

 

 :( 698עבודות פיתוח  )-מע"ר דרומי .א

מקורמימון:קרןהיטליביוב₪.315,276

מקורמימון:קרןסלילתרחובות.1,626,012

מקורמימון:קרןהיטלישצ"פים₪483,536

מקורמימון:קרןהיטלימים₪142,316

מקורמימון:קרןהיטליתיעול.₪288,956

₪.2,856,096סה"כיעמודהתב"רע"ס



 ( 699) בשצ"פים החלפה מנל"ג ללד  .ב

מקורמימון:קרנותהרשות₪900,000

₪900,000סה"כיעמודהתב"רע"ס





  (697החלפת מנל"ג ללד בתאורה גבוהה והשלמות  ) .ג

מקורמימון:קרנותהרשות₪800,000

₪800,000סה"כיעמודהתב"רע"ס
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(700)  2018-חידוש כבישים מדרכות ומתקני רחוב .ד

מקורמימון:קרנותהרשות.₪:1,000,000

₪1,000,000סה"כיעמודהתב"רע"ס



 ( 701) 2018-חידוש גינות ציבוריות .ה

מקורמימון:קרנותהרשות₪1,000,000

₪1,000,000סה"כיעמודהתב"רע"ס



 ( 702)  2018-שדרוג מבנה ציבור, תרבות ונוער .ז

מקורמימון:קרנותהרשות₪1,200,000

₪1,200,000התב"רע"ססה"כיעמוד



(703)   2018-תכנון  .ח

מקורמימון:קרנותהרשות.₪:500,000

₪500,000סה"כיעמודהתב"רע"ס



 ( 693) 2018שדרוג מבנה דת  .ט

מקורמימון:מוסדותותרומות₪237,160תוספתתקציב

₪537,160סה"כיעמודהתב"רע"ס



 ( 704) קו מקורות –מע"ר הדרומי  .י

מקורמימון:קרןהיטלימים₪250,000

₪250,000סה"כיעמודהתב"ר



 (680)נגישות מבנה ציבור ושצ"פים  .יא

.מקורמימוןמשרדהפנים₪194,000תוספתתקציבבסך

₪694,000סה"כיעמודהתב"רע"ס



 (  705בניית מבנה ציבור ) .יב

 מקורמימון:מוסדותותרומות₪4,424,195
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₪4,424,195סה"כיעמודהתב"רע"ס



 ( 533) שלב ב'  –אזור תעסוקה צפוני  .יג

מקורמימון:קרןהיטליביוב₪371,541תוספתתקציבבסך

מקורמימון:קרןהיטלישצ"פים₪1,311,634יבבסךצתוספתתק

מקורמימון:קרןהיטלימים₪158,951תוספתתקציבבסך

מקורמימון:קרןהיטליתיעול₪814,509תוספתתקציב

מקורמימון:קרןהיטליסלילתרחובות₪4,167,974תוספתתקציב

 ₪43,720,802סה"כיעמודהתב"רע"ס

 

 
 

:ריכוז החלטות


 מס'
 נושא

 
 החלטה

 16.1.18לאשרפרוטוקולמליאהמיום - אישור פרוטוקולים 1

שינוי תקנון תאגיד  2

 חינוך
אתהתקנוןהחדשכנדרשבנוהלאסדרתחברהמחליטיםלאשר -

 .עירוניתוהגשתולאישורסופישלשרהפנים

אישור טבלת הנחות  3

 בארנונה

קנותהסדריםבמשקהמדינהלאשרטבלתהנחותארנונהעפ"ית -

 (2מס')תיקון

הרשות -עדכון תקציב 4

 למלחמה בסמים

 תקציבהרשותלמלחמהבסמיםלעדכן -

 עדכוןתקציב,הרשותלמלחמהבסמיםלאשר - ועדת תרומות  5

 הקצאות קרקע  6

שבטראם,רחובתפן-הקצאתקרקעלתנועתהנוערהצופיםלאשר -

לאשרהקצאתקרקע,"הקמתביתלחיים"מעוןמיוחדלאנשים

שוהםובתנאי:413מגרש4964בעלימוגבלויותבשכונהכא'גוש

שנהתיספר25-התקופהשלההקצאהלהשלמתגיוסתוךשנה.

גיוסהכספיםהנדרשיםלהקמתפרויקטמתוםתקופתהגיוס.

הינותנאי–במתכונתשעליהתסכיםהמועצהלסמוךאתידיה

שנהממועדההחלטהלהקצותהקצאה–תקופתהגיוסלהקצאה.
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למועצהאופציהלהאריךאתתקופתהגיוסבשנהמותנתזו.

נוספת.זאתאםתתרשםכיהגיוסמתקדםונדרשתשנהנוספת

להשלמתו.הגיוסיתבצעממענקים,קרנות,ביטוחלאומי

יללאיצלח.ההקצאהתתבטלאםגיוסכאמורלעיומתרומות.

התנאיהשניהינוחתימתהסכםעםהמועצהביחסלכלהביטי

הפרויקטהרלוונטייםמבחינהציבורית.זאתעדתוםתקופת

 הגיוס

:703:702:701:700:697:699:698לאשראתהתב"ריםהבאים: - תבר"ים 7

 533:705:680:704:693


תמההישיבה.












----------------------------------------------
דודיזביבגילליבנה

 ראשהמועצהמנכ"להמועצה


