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'אבתשע"טו

90-19

6-19פרוטוקולישיבתמועצה

 2019באוגוסט,6מיום

:נוכחים

ראשהמועצה-יוסיאברהמי

סגןראשהמועצה–אשכולדוד

חברתמועצה–אילנהדרור

סגןראשהמועצה–איציקברנר

חברמועצה–זאביליפסקר

חברמועצה–יוסימועלם

חברתמועצה–ענבלכרמלי

חברמועצה–יניבקדמי

חברמועצה–אמיררחמני

חברמועצה–אברהםבלדי

שהמועצה"יועמ–יחיאלוינרוט

מנכ"ליתהמועצה–דניאלהשופן

גזברהמועצה–אבנרדובדבני

מהנדסהמועצה–אריהפאר

מנהלתחשבונותראשית–חבצלתאביטל

כלכלניתהמועצה–בתיהמניס

 נעדרו:

חברמועצה–משהכהן

חברמועצה–שלמהבריזל

חברמועצה–אהרוןהינמן

מבקרתהמועצה–שירהבק



עלסדרהיום:

"תושביםמוביליםאחרת":הצעותלסדריוםשלסיעת

סיום–06.08.19שנועדהליום06-19לישיבתהמועצה1הצעהלסדריוםמס' .1

 .הגשתבקשותלהנחהבארנונהעדסוףהרבעוןהראשון

–06.08.19שנועדהליום06-19לישיבתהמועצה2הצעהלסדריוםמס' .2

 .טון2אסדרתחנייתרכביםמעל

קידום–06.08.19שנועדהליום06-19לישיבתהמועצה3הצעהלסדריוםמס' .3

 .צומתמרומזרבהרשמואל

פרסום–06.08.19שנועדהליום06-19לישיבתהמועצה4הצעהלסדריוםמס' .4

 .פרוטוקוליםשלועדותחובה
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אישור–06.08.19שנועדהליום06-19לישיבתהמועצה5הצעהלסדריוםמס' .5

.וקבתבישיבההעפרוטוקולים

מיום4-19+24.3.19מיום2019תקציב-פרוטוקולאישורפרוטוקולים: .1

 .8.7.19מיום5-19+30.6.19מיום2020פרוטוקולצוארנונה+30.6.19

₪,200,000ציודוריהוטלבתיספרבסך634אישורפתיחתתב"רמס' .2

 מקורמימון:מפעלהפיס.

מקור₪,200,000ציודוריהוטגניילדיםבסך635מס'אישורפתיחתתב"ר .3

 מימון:מפעלהפיס.

ע"ססניקהתחנותשאיבה+החלפתקווישדרוג636תב"רמס'אישור .4

₪,4,039,999

 .ןמשרדהבינויוהשיכומקורמימון:

 ₪.1,160,000השלמתמעבריםע"ס637אישורפתיחתתב"רמס' .5

מקורמימון:משרדהבינויוהשיכון.

 ₪.4,146,000מרכיביבטחוןע"ס638אישורפתיחתתב"רמס' .6

 מקורמימון:משרדהבינויוהשיכון.

₪,500,000מדימיםבקריאהמרחוקמתקציבשל559הגדלתתב"רמס' .7

₪.ןמיליו1לתקציב₪,500,000בסךשל

 מקורמימון:קרןמיםוביוב.

₪,250,000בנייתביתכנסתמבנהיבילמתקציבשל615הגדלתתב"רמס' .8

₪.450,000לתקציבשל₪,200,000בסךשל

 מקורמימון:אגרתמבניציבור.

תחבריהמועצהשלמהבריזל,ומשהכהןבדברהתפטרותםמועדתהנהלהודעת .9

 המועצה.

 בחירתועדתבקורת. .10

בחירתועדתביטחון. .11

+2016לשנים–"גבע"מרכזלשירותיםקהילתייםבגבעתזאב–דוחכספי .12

.2018+2017

 .2018+2017+2016לשנים-בהמועצההדתיתגבעתזא-כספידוח .13

 שונות. .14

.משתתפיםבצערושלחברנושלמהבריזלעלמותאחותו-יוסיאברהמי

אישורדוחותכספייםשלהמועצההדתית-יוסיאברהמי

והחשבתהמלווה:זומנו יו"רהמועצההדתית, דניאל שרון שוקיירויויאן ישראל, עו"ד

.גלר

דניאל יו"רשרון עדייןבתכניתההבראההמועצההדתית, נמצאת:אנחנו שנכנסנואליה.

כאןהחשבתהמלווהשלנושמפקחתעלהדוחותהכספיים.

מבקשלהבהירלכם,שלאייתכןמצבשהמועצההדתיתאמורהלטפלאני-אברהמייוסי

במקוואות,ויפילוזאתעלהמועצההמקומית.אנימבקש,שכלהמטלותשהמועצההדתית

יםהכספיים.אמורהלבצע,שתבצע,עםכלההבנהשלהקשי
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דניאל לאחרשנכנסנו,-שרון שנכנסנו. לפני בהתחלההכולהיהעלהמועצההמקומית,

עם יותר מלא פעולה שיתוף רוצה הייתי הכול. את כמעט העלינו חבצלת עם בתיאום

המועצה,הקבלניםשובריםלנואתהעירובכלהזמן,עלידימשאיות)מורידיםאתהחוטים

 לטפל נאלצים ושוב שוב ואנחנו העמודים( הזהואת בעניין לבצע נאלץ אני בעניין.

מעקביםפרטיים.

בנושאתרבות:שיפרנוזאתבתקציבהנוכחי.

שאמרנו, כפי שמואל. וגן איילות אגן אלינו, "הלאמנו" מקוואות שתי המקוואות: לגבי

מה נראה בקשיים, שהמועצה מבין אני כעת עליכם. יהיו וחשמל מים הראשוני בשלב

לעשות.

 ויויאן  כן-שוקיר המקומית שהרשות רואה ואני דתיות, מועצות כמה עם דיברתי

בסופושלדברצריךלהיותשיתוף קריתשמונה,ראשפינה. קריתאתא, משתתפתשם.

קשה. הבראה בתכנית אנחנו התושבים. כלל לטובת שצריך מה את ליישם כדי פעולה,

.נכוןלהיום,אנחנובפיגורלעומתלכיסויחובותקודמים₪אלף173קיבלנו2016בשנת

כ של ההבראה, 600-תכנית אלף ₪. לעמ' )מפנה גירעון 6יש כשאני2018בדו"ח .)

מבקשתתקציב,אומריםליקודםכלתעמדיבתכניתההבראה.

מאיפהההכנסותשלהמועצההדתית.-כרמליענבל

איןהרבההכנסות.כשרות,מקווה)אםכיהואמטבעוגרעוני(.-ויויאןשוקיר

ישכמהאפיקיהכנסהאפשריים,שאצלנולאקיימים.למשל,ביתעלמין.-שרוןדניאל

ישמקוםמיועד,מתקיימיםתהליכים.-יוסיאברהמי

שרוןממשיךבניתוחאפיקיהכנסה:עסקים,רישוםנישואים)מפרט

מתיהצפילאיזוןהתקציב?-יוסיאברהמי

לךהשנתייםשלושהקרובות.במה-ויויאןשוקיר

(מיליוןוחצימסהכנסה...6אנחנורואיםבהתחייבויותהשוטפות)עמ'-יוסיאברהמי

 שוקיר )–ויויאן כללי באופן יו"רמסבירה שהיה מי עובד, תביעת של מהעלות חלק

המועצההדתית(.

 בלדי:מההגירעוןהשנתישהמועצהפותחתלעצמה?אברהם

החובהשלנוהיאלהתאזן.-שוקירויויאן

איךאתםמתנהליםבאופןשוטף?האםישישיבותסדירות?הצבעות?-יוסיאברהמי

בעיקרוןיש,יותרעלדרךעדכון.אנחנומעדכניםאתהחבריםבאופןשוטף-שרוןדניאל

עלהפעילות.צריךלזכורשישלנושלושהמשרדירואיחשבוןוחשבתמלווה.

אבר יוסי ואישור?-המי להצבעה הכספיים הדוחות את הבאת האחרונות יש בשנים

 פרוטוקולמסודר?

ישהליךאישור,בוודאי,כן.-שרוןדניאל

 לו מודע הייתי לא כי שנכשלנו אחד דבר ידניות,–מוסיף: חשבוניות מוציאים אנחנו

בעלות וכו', אשראי רושמת, לקופה עברנו לכן הזה. בעניין אותנו "קטלה" והביקורת

גבוהה.

 ישועדתמכרזים?-יוסיאברהמי

ש)מפרטאתההרכב(.-שרוןדניאל
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 .2018,2017,2016פייםלשנתמעלהלהצבעהדוחותכס–יוסיאברהמי
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 החלטה:

 

.2016המועצההדתיתגבעתזאבלשנת–המועצהמאשרתדוחכספי

 מאושר פה אחד.



.2017המועצההדתיתגבעתזאבלשנת–המועצהמאשרתדוחכספי

מאושר פה אחד.



.2018המועצההדתיתגבעתזאבלשנת–המועצהמאשרתדוחכספי

פה אחד. מאושר



דוחותכספייםשלהמתנ"ס-יוסיאברהמי

,סגניתמנהלתהמתנ"ס.ידידהמתנ"ס,וכןאורלינהלאיציקליפציקממנו:זו

אורלי מקווים-ידיד ספינינג. חדר עכשיו ישלנו אתהחוגיםביישוב, המתנ"סמתפעל

חדשים, חוגים מפעילים אנו ספורט רכז לנו שאין למרות הספורט. פעילות את שימנף

הפעילותמתקדמתיפה.

,אפשרלראותשהיקףהפעילותשלהמתנ"סעלהלעומתשנים2018במאזן5מפנהלעמ'

 שורהתחתונה, קודמות. של בגירעון 132סיימנו זהישכמה2018-ב₪אלף לגרעון .

מתוךהנ"ל,אלהסכומיםשהיינוצריכיםלשלםלמסהכנסהבגללעובדים120הסברים:

נוסףגםפרויקטלילדיםעםצרכים נוספהגםרכזתקהילהבמשרהמלאה, פלסטינאים.

מיוחדים)צמי"ד(.

 מהמו-כרמליענבל הכנסה כאן רואה אני בסך המקומית 3עצה מיליון ייתכן₪, לא

שהמועצהמעבירהסכומיםאלה.

ביחסלחלקגדולמכספיםאלה,ההסברהואשאנחנומשמשיםכ"צינור"של-ידידאורלי

המועצהלדבריםאחרים.צריךלהביןשישגםפרויקטים)כמולמשל"עירללאאלימות"(,

שלהפרויקטיםהאלה.שלגביהםהמועצהמגדירהאתהמתנ"סכ"ספק"

1,000,000לאייתכןשחבריהמועצהמאשריםתקציבלגוףנתמךבסך-כרמליענבל

אנימבינהאתכלההסברים,₪.מיליון3וכשאנחנומתסכליםבדוחותאנחנורואים₪,

המיליוןהםתקציבשלהמתנ"ס,למהזה3אבלעדיין,ישפהמצבלאתקין.אםלאכל

 בספריםשלהם?מופיע

זהמופיעכתקציבמתנ"סכיאנחנומקבלים,אבלבפועלהתקציבלאמוענק-ידידאורלי

למתנ"סאלאמועבר.אתתראיאתהתקציבהזהגםבפרויקטיםהנ"ל.

עדיין,זהרישוםלאתקין.אםמועברלמתנ"סתקציב,כצינוראולא,לא-כרמליענבל

לנובמועצהזהלאמופיעכתקציבמתנ"ס?ייתכןשלאנדעמזה.למהאצ

מדוברבתקציביפעולהייעודיים...-אביטלחבצלת

המתנ"סהואספקשירותים,והואלאנהנהמהכספיםהאלהאלאמעביר.-יוסיאברהמי
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?2019-כרמלי:מההצפיל

מנויים.400המנוייםבחדרהכושרעלו,סדרגודלשל-ידידאורלי

אברהמי גםאת-יוסי ל100קיצצנו ההנחהלחייליםוכו', מציין50-אחוז ועוד. אחוז,

עבורמשאבותחום.₪אלף200שנממןעוד

צפוייםגםלהתקבלרישיונותשלאהיוקודם,וגםהדברהזהצריךלהעלות-דודאשכול

אתהצפי.

זהעדיוני,אבלאח"כבגלל₪אלף120-צפויגירעוןשלכ-ידידאורלי הבריכותוכו'

צריךלהתאזן.צריךלזכורגםשחוגיםנפגעו)מזכירהאתהחוגיםבבי"סניצנים(.

איציק:בנושאהחוגיםנכנסנולפרויקט"חוגלכלילד"חרדי...

חוגכזהיוצראפליה.-כרמליענבל

זולאהחלטהשתלויהבנו.-איציקליפציק



.2018-ו2017,2016מתנ"סלשניםהצבעהאישורדוחותמעלהל–יוסיאברהמי

 החלטה:

.2016גבעתזאבלשנתמרכזלשירותיםקהילתיים–גבע–המועצהמאשרתדוחכספי

 מאושר פה אחד.

 

.2017מרכזלשירותיםקהילתייםגבעתזאבלשנת–גבע–המועצהמאשרתדוחכספי

 מאושר פה אחד.

 

.2018לשירותיםקהילתייםגבעתזאבלשנתמרכז–גבע–המועצהמאשרתדוחכספי

 מאושר פה אחד.

 

וכןפרוטוקולתקציב24.3.19מיום2019אישורפרוטוקוליםשלתקציב-דניאלהשופן

5-19,ופרוטוקול30.6.19מיום2020,פרוטוקולצוארנונהלשנת30.6.19מיום4-19

8.7.19מיום

היינמןחברהמועצהוסיףאתצריךלה8.7.19מיום5-19בפרוטוקול שהשתתףאהרן

.בישיבה

כדאילקייםהקלטותשלהפרוטוקולים.-רחמניאמיר

איןצורך.אזכירכיהפרוטוקוליםמוקלדיםעלידיהיועמ"ש.-יוסיאברהמי

ראוילהוציאאתהפרוטוקולסמוךלישיבות.-כרמלי/אמיר

ההשתדלותתהיהלעשותזאתבמהירותהאפשרית.-יוסיאברהמי

אישוריפרוטוקולים.-1סעיף –מעלהלהצבעה–יוסיאברהמי
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 החלטה: 

 

-4וכןפרוטוקולתקציב24.3.19מיום2019המועצהמאשרתפרוטוקוליםשלתקציב

5-19,ופרוטוקול30.6.19מיום2020,פרוטוקולצוארנונהלשנת30.6.19מיום19

8.7.19מיום

צריךלהוסיףאתחברהמועצהאהרןהיינמןשהשתתף8.7.19מיום5-19בפרוטוקול

בישיבה.

.4.8.19של"תושביםמוביליםאחרת"מיוםבכפוףלתיקונים

 מאושר פה אחד.

סיום הגשת בקשות להנחה בארנונה עד סיום הרבעון  – 1מס'  הצעה לסדר יום

הראשון: סוף-כרמליענבל עד יהיה בארנונה להנחה בקשות הגשת סיום כי מציעה

מועצהמוצאתהרבעוןהראשון.נוצרמצבשבומגישיםבקשותעדשלביםמאוחרים,וכךה

הדוחותהרבעונייםמלמדיםעלירידהבגבייה.עצמהעוסקתבענייניהנחהבמקוםבגביה.

זהלאבגללשהמחלקהלאמבצעתאתהתפקיד,אלאלדעתיכתוצאהמהמצבשבולאורך

פרסוםשלהמועצהעד-כמוכןמציעהזמןעוסקיםבענייניהנחהבמקוםלהתרכזבגבייה.

יוסיסוףהשנההקלנדריתלסיוםהגשתהבקשותלהצעהבארנונה.]מקריאהאתההצעה[.

 לתגבר-אברהמי אפשר קודש. עבודת נעשית הבעיה, את רואה לא המחלקהאני את

ולהגדילאתכוחהאדם.

זהלאיפתוראתהבעיה.-כרמליענבל

רוןהגדולבכךשאנשיםלאיגישואתהבקשותעדיוניאלאעדמרץ?מההית-מועלםיוסי

מהשיקרה,זהשאנשיםירכזואתהבקשותושוביהיהעומסעצום.

אנישומעאתההצעה,והענייןיידון.-יוסיאברהמי

ההחלטהתועברלסדרלישיבההבאה.החלטה:

 טון.  2הסדרת חניית רכבים מעל  2הצעה לסדר יום מס' 

מקריאמתוךההצעה.-כרמייניב

עזר חוק חקיקת וכן כבדים, רכבים לחניית מיועדים מקומות סימון על להחליט מבקש

חנייהשלרכביםכבדיםבמקומותהמיועדיםלכךומסומניםלכך.–עירוניואכיפתו

ההצעהתועברלישיבההבאה,ייבדקושטחיםמתאימים.החלטה:

 קידום צומת מרומזר בהר שמואל – 3הצעה לסדר יום מס' 

אביבלדי:מוצעקידוםצומתמרומזרע"יהמועצה,בשיתוףעםמשרדהתחבורה.

מקריאמתוךההצעה.

שלזמן. הסכנההיאעניין עוליםרכביםבמהירותגבוהה, חייבלהוסיףשהצומתמסוכן,

ם.כמובןשזהלאבסמכותנו,אבלצריךלפעולבשיתוףעםהגורמיםהמקצועיי

אניבישיבותמאודרציניותבנושאהזה,וכךגםביחסלצומתגבעון.לצערי,-יוסיאברהמי

יכול כן אני הרוגים...". מספיק "אין שמשמעותו משהו היא מקבלים שאנחנו התשובה

לומר,שלאורכלהעבודותכעתבירושלים,ישסיכוילמשהו.לסיכום,אנחנומנסיםלקדם

זאתמולהשרהחדש.
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נעשה,החלטה: מה בישיבההבאה יעדכן ראשהמועצה בעניין. לפעול המועצהתמשיך

והדבריידון.

 פרסום הפרוטוקולים של ועדות חובה – 4הצעה לסדר יום מס' 

 אמיר –רחמני מסייג ההצעה. מתוך שקיימת–מקריא דברים על יחולו לא הדברים

לגביהםצנעתהפרט.

הנושאמצויעלסדרהיום,ויידוןבישיבההבאה.-יוסיאברהמי

הנושאיידוןבישיבההבאה.עדאזתינתןחוותדעת.החלטה:

 אישור פרוטוקולים בישיבה העוקבת  – 5הצעה לסדר יום מס' 

מקריאהמתוךההצעה.-כרמליענבל

מבקשלהורידמסדרהיוםולדוןלהבא.-יוסיאברהמי

עצהמתקבלתברובדעות.הצעתראשהמוהחלטה:

 : מחיר למשתכן בגבעת זאב1 מס' שאילתא

 כרמלי הועלו-ענבל למשתכן, מחיר לפרויקט ביחס לאחרונה, שפורסמה הכתבה לפי

חשדותעלידיהכתבתלהפליהשללהט"ביםואימהותחדהוריותונשיםגרושותשאיןלהן

הכתבה,המועצההגיבהשההגרלהמקוםבפרויקט.בכתבההתבקשהתגובתהמועצה,ולפי

מקריאה.–מבוטל.מכאןהשאילתא

המועצהלאהגיבהכפישנאמרבכתבה.-יוסיאברהמי

אניניזונהמהכתבה,כךנאמרבה.-כרמליענבל

אצייןכיהמועצהאכןהפנתהלקבלת–לגביהשאלההאחרונהבשאילתא-שופןדניאלה

תגובהמהיזם,תוךמתןפרטים.

המועצהאמורהלהתקומםבעקבותהדבריםשהועלובכתבה.-כרמלינבלע

 אברהמי את-יוסי הפנתה המועצה בכתבה, שנאמר כפי הגיבה לא המועצה חוזר, אני

ביחס גם הטענה את להעלות ניתן הפליה, לגבי מהיזם. תשובה לקבלת השואלים

לאוכלוסיותומגזריםאחרים,חרדיםוכו')נותןדוגמאות(.

מהעמדתהמועצה?איפההיאבעניין?-כרמליענבל

 אברהמי משפטית-יוסי מבחינה מנוע והוא בהגרלה, מתערב שלא גוף היא המועצה

מלהתערב.

מכלמקום,הנושאייבדקביתרעומק.

הנושאייבדק.החלטה:

 : ריקון פחי זבל במועצה2שאילתא מס' 

אביבלדי:מקריאמתוךהשאילתא.

ישהפרדהמלאה,ותינתןתשובהבישיבההבאה.-אברהמייוסי

הנושאיידוןבישיבההבאה.החלטה:

 : פרסום פרוטוקולים של ישיבות המועצה3שאילתא מס' 

מקריאמהשאילתא.-רחמניאמיר

הנושאיידוןבישיבההבאה.החלטה:

 : סטטוס כיתות לימוד לתחילת שנת הלימודים4שאילתא מס' 

מקריאמהשאילתא.-כרמייניב
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שופן:עניתיבמייל.מציגה.דניאלה

.₪אלף200ציודוריהוטלבתיספרבסך634פתיחתתב"ר-2סעיף –יוסיאברהמי

נדרשתהגדלה.₪.אלף200בדיקתההזמנותמעלהשהסכוםעולהעל-שופןדניאלה

אלש"ח.150ייפתחתב"רחדשבסכום-יוסיאברהמי

 :החלטה 

₪.אלף200ציודוריהוטלבתיספרבסך-634מס'המועצהמאשרתפתיחתתב"ר

מקורמימון:מפעלהפיס.

מאושרפהאחד

 החלטה:

₪.150,000ציודוריהוטבתיספרבסך636המועצהמאשרתפתיחתתב"רמס'

מקורמימון:מפעלהפיס.

 מאושר פה אחד.

 אברהמי ילדיםבסך635אישורפתיחתתב"ר-3סעיף –יוסי 200ציודוריהוטלגני

ש"ח.אל

כנ"ל,נדרשתהגדלה.-דניאלהשופן

ש"ח.אל150ייפתחתב"רחדשבסכום-יוסיאברהמי

  החלטה:

ש"ח.אל200ציודוריהוטלגניילדיםבסך635פתיחתתב"ר המועצהמאשרת

מקורמימון:מפעלהפיס.

 מאושר פה אחד.

 החלטה:

₪.150,000ציודוריהוטלגניילדיםבסך639המועצהמאשרתפתיחתתב"רמס'

מקורמימון:מפעלהפיס.

 מאושר פה אחד.

שדרוגתחנותשאיבה+החלפתקוי613אישורפתיחתתב"ר-4סעיף –יוסיאברהמי

הגדלתהתב"ר.סניקה.

קייםשהרשותנתנהמימוןבינייםעדלקבלתההקצבההמצ"ב.מדוברבתב"ר-בתיהמניס

2,039,999-בישלאשרהגדלתהתב"ר לאחרההגדלה עלש"ח. יעמוד תקציבהתב"ר

מיליוןיוחזרולקרןמיםוביוב.₪2.4,039,999

 החלטה:

 תב"ר מאשרת ע"ס613המועצה סניקה, קוי החלפת + שאיבה תחנות שדרוג

₪.4,039,999

מימון:משרדהבינויוהשיכוןמקור

 מאושר פה אחד.
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1,160,000השלמתמעבריםבסך-637אישורפתיחתתב"ר-5סעיף –יוסיאברהמי

₪.

 החלטה:

₪.1,160,000השלמתמעבריםבסך-637פתיחתתב"רהמועצהמאשרת

מקורמימון:משרדהבינויוהשיכון.

 מאושר פה אחד.

4,146,000מרכיביביטחוןבסך–638אישורפתיחתתב"ר-6סעיף –יוסיאברהמי

₪.

 החלטה:

₪.4,146,000מרכיביביטחוןבסך–638פתיחתתב"רהמועצהמאשרת

מקורמימון:משרדהבינויוהשיכון.

 מאושר פה אחד. 

 אברהמי הגדלתתב"ר-7סעיף –יוסי הגדלהמ559מס' מיםבקריאהמרחוק; -מדי

מיליוןש"ח1לתקציב₪500,000

מיליון.5דניאלה:סיימנואתהתקציבהראשוני,צריךלהוסיף

כלמדיהמיםיהיומעתהואילךכשרים,ללאבעיותשבת.

 :החלטה

500,000-מדימיםבקריאהמרחוק;הגדלהמ559מס'הגדלתתב"רהמועצהמאשרת

₪.מיליון1לתקציב₪

מקורמימון:קרןמיםוביוב.

  מאושר פה אחד.

 אברהמי -8סעיף –יוסי תב"ר מתקציב615הגדלת יביל, מבנה כנסת בית בניית

₪.450,000לתקציבשל₪250,000

צריךלהשליםאותוולסיים250-ממשרדהדתותבקיבלנוביכנ"ס-שופןדניאלה אלף,

.אותו,ולשםכךנדרשתההגדלה.מניחיםכימדוברבתקצובהאחרון

 :החלטה

₪250,000בנייתביתכנסתמבנהיביל,מתקציב615הגדלתתב"רהמועצהמאשר

₪.450,000לתקציבשל

מקורמימון:אגרותמבנהציבור.

 מאושר פה אחד.

התפטרותםמוועדתהנהלתעלהודעתחבריהמועצהבריזלוכהן-9סעיף –יוסיאברהמי

המועצה

 )מוצגים-שופןדניאלה לידיעה התפטרותם. על המועצה חברי משני מכתבים קיבלנו

.מכתביםלאחתומים.החתומיםיישלחובהמשך(

.בחירתועדתביקורת-10סעיף –יוסיאברהמי

 אברהמי מציעאתמשהכהן-יוסי אתחברהמועצהשלמהאני כיו"ר; חברהמועצה, ,

בריזלכחבר,ואתאביבלדיכחברועדהנוסף.
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יו"רהוועדהצריךלהיותמהאופוזיציה.כמוכן,ההרכבצריךלהיותסיעתי,-כרמליענבל

בהתאםלגודלהסיעה.

יורדמסדרהיוםעדלבדיקה.החלטה:

.בחירתועדתביטחון-11סעיף –יוסיאברהמי

יורדמסדרהיום.החלטה:

שונות–14סעיף -יוסיאברהמי

שינוישםבנק:

 מניס החלטה-בתיה שנעביר מבקש הבנק מוניציפל. לבנק שמו את שינה דקסיה בנק

 מפעלהפיסבנוסחהבא: חשבונותאבלפעילויותמול –"המועצהמאשרתפתיחתשני

במוניציפלבנקבע"מ".–חשבוןפיתוחפיסוחשבוןמענקיפיס

  :החלטה

חשבוןפיתוח–פתיחתשניחשבונותאבלפעילויותמולמפעלהפיסהמועצהמאשרת

במוניציפלבנקבע"מ".–פיסוחשבוןמענקיפיס

 אחד.מאושר פה 



הישיבהננעלה.













רשם:יחיאלוינרוט

 יועמ"שהמועצה


