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 8.1.2019מיום  5פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס' 
 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

 
 נוכחים:

 
 ראש המועצה -  טל גורקי

 המועצהראש  מ"מ -  גילת ברכר
 סגן ראש המועצה -  שרון חוילי

 חבר המועצה -  הדר מושקט
 חברת המועצה -  טל תעסה

 חבר המועצה -  עמי אחיאל
 מועצהברת הח - רות שטרן קטרי

 חברת המועצה -  לימור שרגא
 

 חסר:
 

 חבר המועצה -  תומר יפת
 

 מוזמנים:
 

 מזכיר/גזבר המועצה -  זאב ובר
 ועצהמהנדס המ -  בני כרמי
 מנהל אגף תיפעול -  משה כץ 

 מנהלת לשכת ראש המועצה -  יהודית ליס
 

 סדר היום:
 

 עדכוני ראש המועצה. .1
 
 .אישור הרכבי ועדות המועצה .2
 
 מרכז ספורט ופנאי פרדסיה בע"מ.– מ.ס.ו.ף.חברת אישור בחירת נציגים לדירקטוריון  .3
 
 ת ניקוז השרון.אישור בחירת ראש המועצה כנציג המועצה ברשו .4
 
 אישור בחירתו של משה כץ, ראש אגף תפעול, כנציג המועצה באיגוד ערים לתברואה  .5

 השרון הצפוני. 
 
 אישור בחירתה של חברת המועצה טל תעסה כנציגת המועצה באיגוד ערים לאיכות .6

 כרמל".-הסביבה "שרון 
 
 יל.דיון בהארכת תוקף מתן הנחות מארנונה למשרת מילואים פע .7
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 אישורי תב"רים: .8
 

 ₪. 20,000לשיפור ספריית בי"ס "תפוז" ע"ס  354הגדלת תב"ר מס'  .א
 ₪. 45,000לצורך היערכות לחירום ע"ס  422הגדלת תב"ר מס'  .ב
 שינוי מקורות מימון: –למרכז רווחה רב תכליתי  354תב"ר מס'  .ג

 ₪. 306,000ממשרד הרווחה, והעמדת הפרויקט על סך ₪,  152,820קבלת סך 
 ₪. 800,000לשיפור חזות היישוב ע"ס  427אישור תבר מס'  .ד
 ₪. 400,000לשיפור מוסדות חינוך וציבור ע"ס  354הגדלת תב"ר מס'  .ה
 2,127,662מימון:  ₪,מיליון  3להקמת אולם ספורט בסך  424הגדלת תב"ר מס'     .ו

 רשות מקרקעי ישראל.מ ₪
 ₪.אלפי  324בסך  להשקעות בקריית חינוך "דרור" 415הגדלת תב"ר מס'  .ז
 ₪.מיליון  1.3לצורך בניית קיר מסביב לבית העלמין בסך  408הגדלת תב"ר מס'  .ח

 מימון: השתתפות בעלים.
 

  .פתח את הישיבה ראש המועצה, טל גורקי
 

 לתיקון פרוטוקול ותבקש .1
 

. ראש המועצה מקריא את 2התקבלו שתי בקשות לתיקון פרוטוקול ישיבה מס' 
 ול המתוקן יועלה לאתר המועצה.הפרוטוק הבקשות.

 

 8.1החלטה מס' 
  .קלים הבקשות אושרו בתיקונים

 

 עדכוני ראש המועצה .2
 

. 2018לשנת  קיבלנו ממשטרת ישראל את סיכום נתוני עבירות הרכוש ביישוב .א
. בתיםהתפרצויות ל 3-ו ,, מחציתן באזור הקניון בכניסהגניבות רכב 8סה"כ היו 

מספר עבירות התפרצויות לבתים ביישוב.  14היו  2017לשם השוואה, בשנת 
הרכוש אצלנו הוא הנמוך ביותר באזור באופן מוחלט וגם ביחס למספר 
התושבים, כל זאת בתקופה שבה יש בנייה מאסיבית ביישוב על כל המשתמע 

 מכך.
 

כתוצאה ה בימים האחרונים נקרעה אחת מרשתות הצל בפארק ארעסופה שב .ב
 יפול.כבר בט נושאוהמהרוחות 

 
מערכת הניקוז ביישוב עברה בשנים האחרונות שיפורים משמעותיים. הניקוז  .ג

תת קרקעי. בגשמים העזים שירדו ניתן לראות ל בחלקו, הפך היה בעבר עיליש
, לכיוון יובל מחוץ ליישוב אלכיצד המערכת עובדת יפה ומפנה את מי הגשמים 

 נורדיה ונחל אביחיל.
 
בשעה  23.1.19ם חברתיים ייפתח ביום רותייהמרכז הקהילתי החדש לש .ד

במרכז ייפתח מועדון לגימלאים  . חברי המועצה מוזמנים לפתיחה.18:30
אוכלוסייה בעלת צרכים של פעילויות ל גם ישמשהמקום בשעות הבוקר ו

המעורבת בפעילות ותרומתה  ,בעיקר נשים ,יש קבוצה של מתנדבים מיוחדים.
 המחלקה לשירותים חברתיים. רבה ומוערכת. המקום נמצא באחריות 
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 אישור הרכבי ועדות המועצה  .2
 

ה בתיאום תעשבחירת החברים נ .להלן פרוט הועדות השונות וההרכב המוצע שלהן
 וגדרמי שמראש המועצה מציין כי . בין כל הסיעות המרכיבות את המועצה מראש

הכוונה  .אנחנו מעודדים זאתוכ"מוזמן" הביע את רצונו להשתתף בישיבות הועדה 
דיונים  תוך קיוםבצורה עניינית  נהתנהלתהיא שהועדות לא תהיינה פוליטיות אלא 

 פתוחים בכל הנושאים.
 
 , נוער וצעירים  ועדת חינוך .א

 

 סיעה שם מס'

 ממשיכים יחד בתנופה יו"ר –הדר מושקט  1

 ממשיכים יחד בתנופה טל תעסה 2

 ממשיכים יחד בתנופה שי טביביאן 3

 ממשיכים יחד בתנופה ויקאבירם דו 4

 ממשיכים יחד בתנופה לימור חייט 5

 ממשיכים יחד בתנופה טלי קרפ 6

 ממשיכים יחד בתנופה איתנה אורן 7

 ממשיכים יחד בתנופה טל זוהר פריד 8

 ממשיכים יחד בתנופה גלית עופרי 9

 ממשיכים יחד בתנופה רעות שגיא 10

 עידן חדש ירון פרנסיס 11

 עידן חדש רגאלימור ש 12

 עידן חדש תומר יפת 13

 עידן חדש רות קטרי 14

 עידן חדש קארן קליין 15

 עידן חדש עכסה רובינשטיין 16

 מסורת שרון חוילי 17

 מסורת שקד סירי 18

   

  טל מילס מוזמן

  טובה ביגל מוזמן

 
 ועדת תרבות .ב

 

 סיעה שם מס'

 ממשיכים יחד בתנופה יו"ר –גילת ברכר  1

 ממשיכים יחד בתנופה איריס אילון 2

 ממשיכים יחד בתנופה גילה גנס 3

 ממשיכים יחד בתנופה אנט אבקסיס 4

 ממשיכים יחד בתנופה איציק מרשלי 5

 ממשיכים יחד בתנופה רותי ברזילי 6

 ממשיכים יחד בתנופה ניצה זורו 7

 ממשיכים יחד בתנופה לאה אבישר 8

 פהממשיכים יחד בתנו חנן ביטון 9
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 ממשיכים יחד בתנופה לידור גולדברג 10

 עידן חדש שוש גברא 11

 עידן חדש דיתה גולדשטיין 12

 עידן חדש גילה מגיד 13

 עידן חדש בתיה בן ארי 14

 עידן חדש תומר יפת 15

 עידן חדש לימור שרגא 16

 מסורת זהבה מורד 17

 מסורת שרה חוילי 18

   

  נעמי יפת מוזמן

  חומןערן  מוזמן

  ציפי רוזנר מוזמן

  מרים יצחקי מוזמן

 
 ועדת ספורט .ג

  

 סיעה שם מס'

 ממשיכים יחד בתנופה יו"ר –עמי אחיאל  1

 ממשיכים יחד בתנופה אריה ברכר 2

 ממשיכים יחד בתנופה אלי טייב 3

 ממשיכים יחד בתנופה ירון אילון 4

 ממשיכים יחד בתנופה ירון מלאכי  5

 ן חדשעיד גילה מגיד 6

 עידן חדש  ירון פרנסיס 7

 מסורת דניאל לוי 8

   

  מוטי גופדה מוזמן
 

 והאלכוהול בנגע הסמים אבקועדה למה .ד

      

 סיעה/תפקיד שם מס'

 -הדר מושקט  -חבר מועצה 1
 יו"ר

 ממשיכים יחד בתנופה

 עידן חדש רות קטרי -מועצה תחבר 5

 הממשיכים יחד בתנופ עמי אחיאל -חבר מועצה 2

  שלומי פורקוש -נציג ציבור 3

  גלית עופרי -נציג ציבור 4

 מנהלת מח' רווחה רונית אייזנשטדט 6

 מנהל אגף חינוך גדעון אחרק 7

 מנהלת ביה"ס תפוז לילך חגי 8

למאבק נציג הרשות  9
 באלימות, בסמים ובאלכוהול

 

 נוערהמנהל יחידת  עמוס צ'ייקובסקי - משקיף 10

 ר קהילתישוט  משקיף 11
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    למיגור אלימותועדה ה .ה

      

 סיעה/תפקיד שם מס'

 -טל גורקי ראש המועצה 1
 יו"ר

 ממשיכים יחד בתנופה

 ממשיכים יחד בתנופה עמי אחיאל -חבר מועצה 2

 עידן חדש רות קטרי -מועצה תחבר 3

 מזכיר המועצה זאב ובר  4

 מנהל אגף תיפעול משה כץ 5

 חינוךמנהל אגף  גדעון אחרק 6

 מנהלת מח' רווחה רונית אייזנשטדט 7

 קב"ט חגי איסו 8

  נציג משטרה 9

 
 ועדת בטחון .ו

 

 סיעה שם מס'

 ממשיכים יחד בתנופה יו"ר –עמי אחיאל  1

 ממשיכים יחד בתנופה אמיר בלולו 2

 ממשיכים יחד בתנופה אריה ברכר 3

 ממשיכים יחד בתנופה יעקב צמח  4

 יחד בתנופה ממשיכים יניב בצלאל 5

 עידן חדש בנצי כהן 6

 עידן חדש אמנון ביאלסקי 7

 עידן חדש ירון פרנסיס 8

 מסורת עליה נוה 9

   

  יורם ברנע מוזמן

 
 ועדת איכות הסביבה .ז

 

 סיעה שם מס'

 ממשיכים יחד בתנופה טל תעסה, יו"ר-מועצה תחבר 1

 מסורת שרון חוילי -חבר מועצה 2

 ממשיכים יחד בתנופה לעמי אחיא -חבר מועצה 3

  חבר מועצה 4

  מנהל אגף תיפעול -משה כץ 5

  טל מילס -נציג ציבור 6

  רקפת הס -נציג ציבור 7

   

  דניר אלתר הכהן מוזמן

  אורי קטרי מוזמן

  קארן קליין מוזמן

  גילה קמחי מוזמן
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  שירלי בן משה מוזמן

  עופר רוזנפלד מוזמן

  עדי שטיינברכר מוזמן

  תמר ישראלי מוזמן

  תום טופז מוזמן

 
 כפוף לאישור ארגונים ירוקיםהינה בציבור הנציגי שני בחירת 

 
  ועדת תנועה ובטיחות .ח

 

 סיעה שם מס'

 ממשיכים יחד בתנופה יו"ר –עמי אחיאל  1

 ממשיכים יחד בתנופה מרכז –מוטי לוי  2

 ממשיכים יחד בתנופה יגאל און 3

 יחד בתנופה ממשיכים אבי קידר 4

 ממשיכים יחד בתנופה צחי גנס 5

 עידן חדש בנצי כהן 6

 עידן חדש אמנון ביאלסקי 7

 עידן חדש דניר אלתר הכהן 8

 מסורת שרון חוילי 9

   

  ירמי יפת מוזמן

  שקד סירי מוזמן

 
  הארכת מינוי לתקופה נוספת – עדת ערר לארנונהו .ט

 

 שם מס'

 עדההו ר, יו"עו"ד מירית דובר 1

 עו"ד מיכל אורן יוספברג 2

 רו"ח עידית פרימס 3

 
 ועדת הנחות רווחה .י

 

 סיעה שם מס'

 מסורת יו"ר – שרון חוילי 1

 ממשיכים יחד בתנופה גילת ברכר 2

 עידן חדש תומר יפת 3

 מנהלת מח' רווחה רונית אייזנשטדט 4

 
 עדת מל"חו .יא

 

 בועדה תפקיד שם מס'

 "ריוראש המועצה,   טל גורקי 1

 ראש מטה גדי ליס 2

 מ"מ רמ"ט עזרא רייבי 3
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 גזבר זאב ובר 4

 אחזקה ותברואה משה כץ 5

 מרכז הועדה חגי איסו 6

 הנדסה ובינוי כרמי בני 7

 מידע לציבור+כ"א יהודית ליס 8

 חינוך אחרק גדעון 9

שירותים חברתיים+  טדטנרונית אייזש 10
 בריאות

 פס"ח רוני רוזנבלום 11

 מתנדבים -עו"ס  זיו בנבנישתי-בר בןענ 12

  נציג משטרה 13

  נציג פיקוד העורף 14

 
 ביקורתלענייני  הועדה .יב

  

 סיעה שם מס'

 עידן חדש תומר יפת  -יו"ר  1

 ממשיכים יחד בתנופה הדר מושקט 2

 ממשיכים יחד בתנופה עמי אחיאל 3

 
 מעמד האשהלקידום  הועדה .יג

 

 שם מס'

 יו"ר –גילת ברכר  1

 גלית כהני 2

 חנה אשכנזי 3

 טלי פליישמן 4

 יעל שפירא 5

 עדי רבינר 6

 לימור חייט 7

 רחל אריכא 8

 יעל גורן 9

 ציפי זהבי 10

 אנט אבקסיס 11

 מיכל רוזנבלום 12

 רותי ברזילי 13

 גילה מגיד 14

 דיתה גולדשטיין 15

 דניר אלתר הכהן 16

 שרה חוילי 17

 זהבה מורד 18

  

 פנינה שולמן מןמוז

 רחל ארמה מוזמן
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        הנצחה ועדת .יד
 

 סיעה שם מס'

 ממשיכים יחד בתנופה יו"ר -טל גורקי 1

 ממשיכים יחד בתנופה גילת ברכר 2

 עידן חדש רות קטרי 3

 מסורת שרון חוילי 4

 
 ועדה להנצחת נרצחי טרור .טו

 

 שם מס'

 יו"ר –טל גורקי  1

 ארמון-משה בן 2

 שלמה כסיף 3

 
 הקצאת קרקע ל הועד  .טז

 

 שם תפקיד מס'

 זאב ובר גזבר המועצה-מזכיר 1

 בני כרמי מהנדס המועצה 2

   או נציגו היועץ המשפטי 3

 
 ועדת תמיכות  .יז

 

 שם תפקיד מס'

 זאב ובר גזבר המועצה –מזכיר 1

מנהלת מחלקת חוגים  2
 וספורט

 רינה מידן שני

  או נציגוהיועץ המשפטי  3

 
  בלאיועדת רכש ו .יח

   

 תפקיד שם מס'

 גזבר המועצה יו"ר–זאב ובר  1

 מהנדס המועצה בני כרמי 2

 מנהל אגף חינוך ותנו"ס גדעון אחרק 3
 

 לקבלת עובדים ת בחינהוציבור בועד ינציג .יט
 

 שם מס'

 שלמה כסיף 1

 זאב פניני 2
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 2.8החלטה מס' 
 

פורט לעיל וכן את כמ ועדות המועצה יאת הרכבפה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 בחירתם של שלמה כסיף וזאב פניני כנציגי ציבור בועדות בחינה לקבלת עובדים.

 

 אישור בחירת נציגים לדירקטוריון מ.ס.ו.ף .3
  

, מרכז ספורט ופנאי פרדסיה בע"מ –הרכב דירקטוריון החברה העירונית מ.ס.ו.ף. 
מועצה, שליש עובדי  חברים כאשר שליש הינם חברי 9הינו בהתאם לתקנות ומונה 

 מועצה ושליש הינם נציגי ציבור.
 

שחר קליין ואופיר רומנו. בתור נציגת  –יש כרגע שני נציגי ציבור שכהונתם בתוקף 
ציבור שלישית, מוצע לבחור בעו"ד דליה טופוס. בחירתה כפופה לאישור הועדה 

 למינוי דירקטורים בחברות עירוניות במשרד הפנים.
 

כהנים כיום ומוצע להאריך את כהונתם הינם: זאב ובר, משה כץ עובדי המועצה המ
 ורינה מידן שני.

 
יו"ר, גילת ברכר ותומר  –חברי המועצה שמוצע לאשר בחירתם הינם: טל גורקי 

 טל וגילת מכהנים כיום ותומר יפת מוצע במקומו של יצחק ימיני. יפת.
 

 3.8החלטה מס' 
 

 ירקטוריון מסוף כדלקמן:פה אחד את הרכב דמליאת המועצה מאשרת 
 

יו"ר, גילת ברכר, תומר יפת, זאב ובר, משה כץ, רינה מידן שני, שחר  -טל גורקי 
 קליין, אופיר רומנו ודליה טופוס.

 
 

 אישור בחירת ראש המועצה כנציג המועצה ברשות ניקוז שרון .4
  

 4.8החלטה מס' 
 

כנציג רקי טל גובחירת ראש המועצה את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 המועצה ברשות ניקוז שרון.

 

אישור בחירתו של משה כץ, ראש אגף תפעול, כנציג המועצה באיגוד  .5
 ערים לתברואה השרון הצפוני___________________________

  

 5.8החלטה מס' 
 

של משה כץ, ראש אגף תפעול,  ואת בחירתפה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 תברואה השרון הצפוני.כנציג המועצה באיגוד ערים ל
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 אישור בחירתה של חברת המועצה טל תעסה כנציגת המועצה .6
 כרמל"_________________-באיגוד ערים לאיכות הסביבה "שרון

 
 6.8החלטה מס' 

 
את בחירתה של חברת המועצה טל תעסה פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

 ".כרמל-כנציגת המועצה באיגוד ערים לאיכות הסביבה "שרון
 
 

 דיון בהארכת תוקף מתן הנחות מארנונה למשרת מילואים פעיל .7
  

בתחילת שנה שעברה פורסמה תקנה המאפשרת למועצה לקבוע הנחה בשיעור של 
למחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל המחזיק בתעודה או אישור מצה"ל  5%עד 

 ים.על כך שהוא "משרת מילואים פעיל", כהגדרתו בחוק שירות המילוא
 

 2018אישרה את מלוא ההנחה בתוקף לשנת  1.5.18המועצה בישיבתה מיום 
שתתברר המשמעות כל 2019וקבעה כי הנושא יובא לדיון נוסף לקראת שנת 

   הכספית של הנחה זו. בסיום השנה עולה כי סך ההנחות שניתנו הינו קצת יותר 
 גבלה בזמן.ש"ח. בהתאם לזאת מוצע לאשר את מתן ההנחה ללא ה 2,000 -מ
 

 7.8החלטה מס' 
 

ההחלטה על מתן הנחה הארכת תוקף את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 ", כהגדרתו בחוק שירות המילואים.משרת מילואים פעיל"ל 5%בישעור 

 
 

 י תב"רים:אישור .8
 

  ₪ 20,000לשיפור ספריית בי"ס "תפוז" ע"ס  354הגדלת תב"ר מס'  .א
 

 שבים ומקרן לספרייה.התב"ר מיועד לרכישת ספרים, מח
 

 8.8החלטה מס' 
 

לשיפור ספריית  354הגדלת תב"ר מס' את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 מימון: קרנות המועצה. ₪. 20,000בי"ס "תפוז" ע"ס 

 
 

 ₪ 45,000לצורך היערכות לחירום ע"ס  422הגדלת תב"ר מס'  .ב
 

ות בחרום מוצע לאשר תב"ר להיערכ 2019במסגרת מימוש תקציב הג"א לשנת 
שיכלול התקנת מערכת התראה לרעידת אדמה בבית הספר, ושדרוג ציוד כמו 

  .מכשירי קשר, ערכת תאורה ניידת, חצובות תאורה
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 9.8החלטה מס' 
 

לצורך היערכות  422הגדלת תב"ר מס' את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 מימון: קרנות המועצה. ₪. 45,000לחירום ע"ס 

 
 

קבלת  שינוי מקורות מימון: –למרכז רווחה רב תכליתי 354תב"ר הגדלת  .ג
 ₪ 6,0005סך ב תב"רת הגדלממשרד הרווחה, וה₪  152,820סך 

 
חברתיים בשלבי סיום והוא  המרכז ששמו נקבע למרכז קהילתי לשירותיםשיפוץ 

לפרוייקט ₪  250,000ייחנך בסוף החודש. בחודש אוגוסט אישרנו סכום של 
את עד לקבלת אישור להשתתפות תקציבית ממשרד זה, במסגרת התב"ר, וז

משרד המ₪  152,820בסך תקציבית הרווחה. קיבלנו אישור על השתתפות 
ואת היתרה להחזיר לקרנות ₪  56,000וכעת מוצע להגדיל את התב"ר בסך 

 המועצה.
 

 10.8החלטה מס' 
 

הממומנים ₪  56,000בסך  354תב"ר מס' הגדלת  מליאת המועצה מאשרת את
ממשרד ₪  152,820שינוי מקורות מימון: קבלת סך נות המועצה, וכן מקר

 .במקום קרנות המועצההרווחה, 
 

 
 ₪ 800,000לשיפור חזות היישוב ע"ס  427אישור תבר מס'  .ד

 

התב"ר כולל פרוייקטים ונושאים שונים הכלולים בתוכנית העבודה לרבות 
כבישים, צמחייה רב התקנות גומי בלימה והצללות בגנים הציבוריים, סימוני 

שנתית, התקנת ראשי מערכת חדשים במערכת ההשקייה בגינון הציבורי, 
 ביישוב ועוד.  ת רחובותמרכזיות תאורשיקום והחלפת 

 

 18.1החלטה מס' 
 

לשיפור חזות  427הגדלת תב"ר מס' את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 מימון: קרנות המועצה. ₪. 800,000היישוב ע"ס 

 
 

 ₪ 400,000לשיפור מוסדות חינוך וציבור ע"ס  354ב"ר מס' הגדלת ת .ה
 

התב"ר כולל איטום גגות במוסדות חינוך וציבור, עבודות לשיפור הבטיחות, 
 מבנה שירותים לגן הפיקוס, הנגשת גן ילדים "חצב" וכד'.

 

 28.1החלטה מס' 
 

לשיפור מוסדות  354הגדלת תב"ר מס' את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 מימון: קרנות המועצה. ₪. 400,000ך וציבור ע"ס חינו
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 מימון: .₪מיליון  3להקמת אולם ספורט בסך  424הגדלת תב"ר מס'  .ו
 __________________________רשות מקרקעי ישראלמ₪  2,127,662

 
מהנדס המועצה הציג לחברי המועצה את תכנון אולם הספורט העתיד להיות 

היתר בנייה אמור ד לבית הספר התיכון. מוקם בשכונה החדשה בשטח המיוע
 , הליכי בחירת קבלן נמצאים בשלבים סופייםלהתקבל בשבועות הקרובים

 והבנייה מתוכננת להתחיל באביב. 
 

לצורך התנעת ₪ מיליון  10.3בחודש מרץ אושר תב"ר ראשוני בסכום של 
מיליון  13.7עמד על המקורי הסכום היה חלקי בלבד והאומדן הפרוייקט ותכנונו. 

כי הסכום הסופי של הפרוייקט יתברר רק לאחר השלמת  צוייןבזמן האישור ₪. 
 מיליון 13.3על סך כיום הליכי מכרז. האומדן המעודכן עומד  ביצועהתכנון ו

-לאשר את הגדלת התב"ר. בנוסף עומד לזכותנו סכום של כ יש, ולפיכך ש"ח
 נתנו לשייכם לפרוייקט זה.מרמ"י בגין בניית מבני ציבור ובכוו₪ מיליון  2.1

 ₪.מיליון  4.2 -התב"ר כולל גם הקצבה מהטוטו בסך של כ
 

 38.1החלטה מס' 
 

להקמת אולם  424הגדלת תב"ר מס' את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
והיתרה  רשות מקרקעי ישראלמ ₪ 2,127,662מימון:  ₪.מיליון  3ספורט בסך 

 .מקרנות המועצה
 
 

 ₪אלפי  324השקעות בקריית חינוך "דרור" בסך ל 415הגדלת תב"ר מס'  .ז
 

כמידי שנה אנו מתקצבים את קריית החינוך "דרור" בגין השקעות וזאת בהתאם 
 למוסכם בין הרשויות. 

 

 48.1החלטה מס' 
 

להשקעות בקריית  415הגדלת תב"ר מס' את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 ועצה.קרנות המ :מימון ₪.אלפי  324חינוך "דרור" בסך 

 
 

צורך בניית קיר ל 148/  3-1פיתוח תב"ע הצ / ל 408הגדלת תב"ר מס'  .ח

 .מימון: השתתפות בעלים ₪.מיליון  1.3מסביב לבית העלמין בסך 

  
מטר שיתחום  2מהנדס המועצה הציג את התוכניות להקמת קיר אסתטי בגובה 

מין נבנים ון לבית העל. ראש המועצה מציין כי מצפבשטחו הסופי את בית העלמין
שעתידים להתאכלס בחודשים הקרובים. הקמת הקיר היא חלק בתי מגורים 

מהמחוייבויות לפיתוח השכונה ויש להקימו בהקדם. המועצה הדתית תהיה 
 בתוך בית העלמין. שטחי הקבורה החדשים  יתוחאחראית לפ
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 58.1החלטה מס' 
 

לצורך בניית קיר  408הגדלת תב"ר מס' את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 .מימון: השתתפות בעלים ₪.מיליון  1.3מסביב לבית העלמין בסך 

 
 

 .יהודית ליסרשמה: 
 
 
 


 

 חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה
 

 


