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 02/18מן המניין  פרוטוקול ישיבה

 

 26תשע"ח,   ניסןב 'ישהתקיימה ביום שני, פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, 
 במועצה המקומית בבנימינה. ,2018  במרץ

 ראש המועצה. -איתי ויסברג  משתתפים: 

                       

 , אפרת מזרחי רן,, יוסי זיו רכלבסקי ,ארי-בןניבה בגין             חברי המועצה: 

  ,., אבירם שהרבניחנוך אילוזעופר צדקה,                                    

 

 רותי לפידות ,אבידר סתוית הדר, , רם פיין שלמי סלמה       נעדרו:                    

 

 גזבר -צור אוריון  צוות מקצועי: 

 מהנדס המועצה  -דיויד ברייטבורד

 אגף חק"רמנהלת  -מוניק וקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה –אלמגורהילה אטיאס 

 מנכ"לית המועצה -ניצן גרמן מחנאי

 מנהל אגף שפ"מ -בן סיון

 דוברת המועצה -גלית פלג

 

 
 

 על סדר היום:
 

באזור נחל חדרה בע"מ מהמועצה  העברת בעלות על מניות החברה לטיפול והשבת מי ביוב .1

 לתאגיד המים והביוב מי חדרה בע"מ

 05/03/2018אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מיום  .2

 938תוכנית ש/ – 157חלק מחלקה  10151ויתור על בעלות המועצה בגוש  .3

 938תוכנית ש/ – 59חלק ממגרש  57חלקה  10151ויתור על בעלות המועצה בגוש  .4

 הנחה בארנונה למשרתי מילואיםם בנוגע אימוץ החלטת משרד הפני .5

 אישור הסכם תרומה להקמת כיור ידיים בבית העלמין  .6

 .1/2018אי כינוס ועדות המועצה ברבעון  .7

 

 

 
 ,בברכה

 איתי ויסברג                                                                                                                                                         

 ראש המועצה
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 :דיון והחלטות

 

באזור נחל חדרה  העברת בעלות על מניות החברה לטיפול והשבת מי ביוב – 1סעיף מספר 

 בע"מ מהמועצה לתאגיד המים והביוב מי חדרה בע"מ

 

 
 פרוטוקולים: 2 איתי ויסברג:

הערכות מט"ש חדרה לטיפול שלישוני וקליטת  – 28.2.2018סיכום דיון מיום  .1

 צרכי הפיתוח.

  .15.3.2018פרוטוקול ישיבת דירקטוריון שהתקיימה ביום ה'  .2

דה היו חברות החברה לטיפול והשבת מי ביוב בנימינה וגבעת עעוד לפני האיחוד 

 8או  7לפני וחדרה.  פרדס חנה כרכור, אור עקיבא גם באזור נחל חדרה שבו חברות

לא הגיעו לעמידה ובפועל שנים עבר חוק שמחייב כל מט"ש להגיע לרמה שלישונית, 

 בשלישוני.

 טיפול ראשוני, שניוני, שלישוני. –רמות הטיפול הינם 

לא  .שכל מט"ש בארץ שעובד תחת חוק המים חייב להגיע לשלישוני המדינה קבעה

דורשת השקעה במט"ש המדובר בשלישוני. הגעה לשלישוני  יםמעט מט"שים לא עומד

 מיליון שקל. 36-40בין 

בפועל חסר כסף, היה צריך  .אנחנו לא עומדים בשלישוני בשל ניהול כושל של שנים

כדי לצבור כסף כדי לעמוד בשלישוני  לעשות הפרשה יותר גדולה ממחיר המים

והוא יהיה אחראי וזה לתאגיד מי חדרה ומט"ש  עלמניות את והמדיניות הייתה לתת 

באתי לישיבה כחודשים  4ההחלטה עברה כמעט גורפת עד לפני  ו.יהיה בעיה של

 –נאמר לי כי זה לא נכס אלא נטל  .ם כל הכבוד אני לא מוותר על נכסיםעואמרתי ש

אף אחד לא רוצה להחזיק מט"שים, מנגד אמרתי כי זה נכנס שניתן ע"י הציבור, אני 

 צטרך להשתמש בו, אני שבוי שלו בין כה וכה, ואני לא מחזיר.אלעד 

שלישוני, )הכנת המט"ש תכלול את כל תוכנית טיפול ביקשתי תוכנית איך עומדים ב

ממנים בעלי המט"ש(, אנחנו מיליון שקל ש 170המתאר הקיימות + שלישוני עומד על 

אחוז גבעת עדה(, אנחנו מדברים השקעה של  8אחוז בנימינה +  8אחוז מחזיקים ) 16

 מיליון שקל והרפתקה לנהל אותו. 27עוד 

במקביל הלכתי למנהל המחוז כדי לראות איך פותרים את זה, כסף ממדינה לא 

 למסור? מתואגדת, ונשאלתי באיזה תנאים אני מוכן אחברה שללתקבל י

אחוז מענק מדינה נשאר לי  70-80אחוז אני לא מוסר, אם  30 שלאם יש מענק 

 אחוז אני יכול לעמוד בזה. 30להשלים 

 של הדיון,  הפגישה עם רשות המים, אני מכוון לפסקה שני התקיימה

"בנימינה גבעת עדה הציגה את עמדתה באשר להעברת הבעלות והאחריות לטיהור 

השפכים לתאגיד מי חדרה ובנוגע לצרכי הפיתוח למט"ש לרבות היקף ודרכי מימון 

ודא שלא יהיו לצעד של העברת הבעלות והאחריות ואפשריות. המועצה מבקשת ל

השפעתה על תהליך זה  אתהשלכות כלכליות על תקציב המועצה וכן מעוניינת לשמור 

שמהוה חלק ממשק הביוב של הרשות שאותו היא מנהלת מאז ומתמיד. המועצה 
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ביקשה לוודא בשם כל הרשויות שבמידה ויוחלט לבצע את ההשקעה בתוך החברה 

הקיימת שהחברה תקבל סיוע מרשות המים במענקים להרחבת המט"ש והמעבר 

 לשלישוני".

קבעתם שלישוני ואתם מצליחים לאכוף את זה, אם תראו לי מודל, שבגלל שאתם 

שאני צריך להתחיל לגייס או אתם מייצרים מודל שבו אני לא צריך להשכיב משאבים 

 כרגע אני אחראי לזה. .אותם, זה משהו שמעניין אותי

 שהיא מתחייבת שכל שקל שיכנס אנחנו נקבל את זה כהטבה מסרהרשות המים 

ול של הרשות המים בנושא טיהור שפכים. הובטח " רשות המים הציגה את אופן הטיפ

למועצה שעל פי השיטה הנהוגה כיום קיימת הכרה מלאה בתעריף הביוב בעלויות 

הטיהור ושתעריך זה מופחת באופן מלא מתעריף רכישת המים ממקורות כך שאין 

 פגיעה בתקציב המועצה כתוצאה מגובה התעריף".

 בות?זה סיכום דיון איפה ההתחיי יוסי רן:

 אם תסתכלו בהמשך יש הסתייגות, אחרי המהלך הזה צריך אישור של משרד הפנים. איתי ויסברג:

 הם עשו את זה כבר במספר מקומות, זה עבד ככה.

 אבל זה תקנה, גם משרד הפנים יכול לעשות תקנה ולאחר מיכן לשנות את זה. יוסי רן:

שנה קדימה ויתרתי  20טענה שאני התארגנתי ל צטרך ללכת לבג"ץ, באז אנכון, אבל  איתי ויסברג: 

 על נכס כנגד הבטחה ואם היא לא מתקיימת תחזירו לי את הנכס.

 זה המשמעות של העברת המניות? אבירם שהרבני:

אנחנו ניתן מימון )רשות המים( דרך משרד הפנים לקדם פרויקט, לצורך זה אנחנו  איתי ויסברג:

אומרים לו קח את כל המניות שלנו תמורת התחייבות  לוקחים אחד מחברי המט"ש

מרשות המים שאתה נותן שירות בלתי מוגבל כל עוד אנחנו צריכים אותך, זה לא 

הפקדת  –מוגבל בזמן, כמו כן התחייבות לקלוט את כל צורכי הגידול שלנו לדוגמה 

 יחידות דיור. 525תוכנית גבעת חן, קליטה של 

 פיע על הצרכנים?איך זה מש אבירם שהרבני:

 לא משפיע. איתי ויסברג:

מחיר המים לא נקבע אצלנו הוא נקבע ברשות המים, לנו יש מרכיבים שאנחנו 

 מוסיפים כדי לממן

 היחס של חיוב הביוב והמים נשאר אותו הדבר?  אפרת מזרחי:

ם שינוי מוכרים למט"ש, התושבים לא מרגישי אנחנואנחנו קונים יותר מים מאשר  איתי ויסברג:

 בחיוב.

אין קשר בין ניהול משק המים והביוב שלנו פה מועצה שזה כולל קנייה מים ומכירה  צור אוריון:

לצרכנים, וטיפול בתשתיות ביוב וכמובן המים במסגרת המועצה, אם זכור לכם בשנת 

 נעשתה רפורמה איחדנו למחיר אחד. 2015

שפכים שהוא אדיש לצרכנים  בתוך המשק של המים והביוב יש את הנושא של טיהור

וגם למועצה, הוא אדיש לצרכנים במובן הזה שהיום אנחנו משלמים את המחיר כמו 

כל התאגידים, אין הבדל בתעריף, איזון של המחיר לכל התושבים כדי שראש המועצה 

 בישראל לא יצטרך להתמודד לגבי השאלה עם לתאגד או לא עם הציבור.

זה עולם בפני עצמו, יש היום מרכז רווח מאוזן זאת  לגבי המועצה משק המים וביוב

אומרת יש תעריפם נורמטיביים שהרשות המים נותנת לטיהור שפכים התעריפים 

האלה הם גם תעריפים שמקזזים לנו במחיר המים זאת אומרת שהם הופכים אותנו 

 לאדישים.

 תנה .יש קניית מים מול המכירה, תשלום למט"ש שיורד מול מקורות וזה לא יש
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" כל מרכיב המימון שיושת על מחיר הטיפול לקוב על ידי מט"ש  – 4נא ראו סעיף  איתי ויסברג:

חדרה במתכונתו החדשה על מועצה בנימינה גבעת עדה ינוכה ממחיר קוב המים 

 )לרבות ממחיר דמי המים( שתרכוש מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה ממקורות".

ינו קריטי, למעשה המדינה אמרה לא ניתן לכם הלוואות, מה שזה הנושא הממוני ה צור אוריון:

 אומר שזה היה נלקח מהקרן.

בנקודה הקיימת היום, עוד לפני שאנחנו מחליטים את ההחלטה, אנחנו פה אחראים  איתי ויסברג:

שותפים נוספים באותו מט"ש שכל אחד  6להבאת טיפול שלישוני והתארגנות. יש לנו 

 שהיא צורה את הכסף. ומעשה היינו חייבים באיזעם הסיפור שלו ול

 זה מה שנותן להם לקבל את הכספים? ניבה בגין בן ארי:

 כן, היינו לקוחות של המט"ש והיינו גם הבעלים, היום אנחנו רק קונים ולא הבעלים. איתי ויסברג:

 מי מבטיח לנו? מי שומר עלינו? אפרת מזרחי:

שיבחנו בחיוב את הבקשה שלי להיות משקיף בתאגיד שלפחות אני קיבלנו הסכמה  איתי ויסברג:

ידע מה קורה שמה ויש התחייבות של רשות המים שהיא לעולם לא יכולה לא לתת לנו 

 שירות.

 מה לוחות הזמנים? זיו רכלבסקי:

ברגע שזה יאושר, חודש מהיום שאני מאשר את זה, יוציאו תוכנית לשדרוג, יש כבר  איתי ויסברג:

 כנית לביצוע.תו

 יש פה התחייבות שילטונית. –האישור מותנה משרד התשתיות 

 האם יש נציג ממשרד הפנים? אפרת מזרחי:

 לא, הם כפופים לרשות המים. איתי ויסברג :

 לאור הדברים הללו אני רוצה להציג את הנוסח הבא:

 קבלת החלטה במועצה

 

מניות המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה בחברה לטיפול והשבת מי ביוב  .1

באזור נחל חדרה בע"מ כוללות את מניות הרשויות טרם האיחוד: מ.מ 

 בנימינה ומ.מ גבעת עדה.

 

העברת מניות המועצה בחברה, לידי מי חדרה, טעונה אישור מליאת  .2

 המועצה. 

 אשר על כן, להלן נוסח ההחלטה שלהלן :

 

" מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה, מאשרת את העברת כל             

מניותיה )כל מניות ההנהלה וכל המניות הרגילות( בחברה( לטיפול 

]להלן:  511804064והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ ח.פ. 

 לידי מי חדרה בע"מ, ללא תמורה.  –"החברה"[ 

עלת כל הזכויות וכל ההתחייבויות מי חדרה בע"מ לבדה תהא ב             

הנובעות ממניות המועצה בחברה, ממועד העברתן בפועל לידי מי 

 חדרה בע"מ".

 

יובהר, כי ככל שהליך העברת מניות המועצה לידי מי חדרה בע"מ, כאמור  .3

לעיל, יהא טעון גם אישור משרד הפנים, אזי תיעשה פנייה מתאימה למשרד 
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 הפנים. 

 

 אותם לסיכום הדיון שהופץ? ףרוצה לכפולא  אפרת מזרחי:

 .25.3.2018יש להוסיף להחלטה, בכפוף לעמידה בסיכום הדיון שהופץ בתאריך  איתי ויסברג:

 איך זה נרשם בספרים? אפרת מזרחי:

 תשובה לשאלה הנ"ל בישיבת מליאה הבאה. איתי ויסברג:

 

 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

  -4החלטה מס'  
העברת בעלות על מניות החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה מליאת המועצה מאשרת 

 בע"מ מהמועצה לתאגיד המים והביוב מי חדרה בע"מ

 

 

 05/03/2018אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מיום  – 2סעיף מספר 

 
(, המועצה ביצעה תרגיל סימולטור 5.3.2018ועדת הביטחון התכנסה בתחילת מרץ ) אבירם שהרבני:

ברמלה, בבסיס של פיקוד העורף. מטרת התרגיל הייתה לחשוף פערים ולהציף את 

 מצבנו בסדר. –הדברים שצריך לשמר ואת הדברים שיש לשפר 

ו נושא כמו כן דובר על נושא של צעדת פסח שלא התקיימה, דבר נוסף שהועלה הינ

איך הדברים מתבצעים במקרה שיש נעדר בישוב, לקראת הקיץ נעשה  –נוהל נעדר 

 תרגיל.

השומר החדש, נכנס לבנימינה ורוצים להרחיב את הפעילות וקוראים למתנדבים 

 שיצטרפו לארגון הזה, פעילות חינוכית בתוך הישוב ושמירה על אדמות החקלאים.

צות הים פריצות מזדמנות, חשוב שהתושבים נושא של הפריצות  גם נבדק, רוב הפרי

 ינעלו אחריהם דלתות וחלונות.

 דובר בעבר על מגנטים לתושבים לאן פונים במקרה ש... אפרת מזרחי:

 .106ולא מתקשרים למוקד  100מתקשרים  אבירם שהרבני:

 

 הצבעה:

 8 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

  -5החלטה מס'  
 05/03/2018ועדת ביטחון מיום פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת 
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 938תוכנית ש/ – 157חלק מחלקה  10151ויתור על בעלות המועצה בגוש  – 3סעיף מספר 
 

 לסלולי, בעבר הייתה כוונה "לרמ תחלקות שנמצאות בבנימינה ששייכו 2 -מדובר ב איתי ויסברג:

 שם כביש ברוחב מסוים ולכן המועצה רשמה כוונה לעשות הפקעה.

יחידות דיור בעיבוי של שכונה קיימת, הוסיפה נגישות  200היא הוסיפה  938תוכנית ש/ דיויד בריטבורד:

לתת לאותן בתים, שינתה גיאומטריה של כבישים מסוימים, למעשה יש ביטול של 

 רוחב הדרך והופך את עצמו לייעוד של מגורים. 

שיו היא מתבטלת הקרקע שהייתה בבעלות המנהל בזמנו עבר למועצה כדרך ועכ

 והופכת למגורים.

 הקרקע בעצם חוזרת לרמי. איתי ויסברג:

 

 

  –הצבעה 

 8 –בעד 

 0 –נגד 

  0 –נמנעים 

 

  -6החלטה מס'  

 938תוכנית ש/ – 157חלק מחלקה  10151ויתור על בעלות המועצה בגוש מליאת המועצה מאשרת 

 

 
תוכנית  – 59חלק ממגרש  57חלקה  10151ויתור על בעלות המועצה בגוש  – 4סעיף מספר 

 938ש/

 זה אותו עיקרון, מדובר על רחוב השיבולת. דיויד בריטבורד:

 במקרים הקודמים מדובר על שצ"פ , פה זה מגורים, יש לזה משמעות כלכלית אפרת מזרחי:

זאת התב"ע שלנו, זה קרקע שמיועדת למגורים, היא יועדה למגורים והיא תהיה  איתי ויסברג:

מגורים בסוף. חלק הראשון זה בעצם קרקע שלא מאוכלסת בגלל היסטוריה ששינו 

 גיאומטריה ע"פ תוכנית נאמר כי לא תהיה הפקעה. 

 למה כאן? למה בפרונט? –הבשורה כאן קצת דרמטית  אפרת מזרחי:

על פי חוק זה עובר לבעלים )רמי( זאת לא נתון לשיקול  וברגע שהשטח משנה את ייעוד :דיויד בריטבורד

 דעת.

 יש פה היסטוריה של תכנון, עד שלא מחזירים אי אפשר למכור את השטח.
 
 

  –הצבעה 

 8 –בעד 

 0 –נגד 

  0 –נמנעים 

 

  -7החלטה מס'  

תוכנית  – 59חלק ממגרש  57חלקה  10151ויתור על בעלות המועצה בגוש מליאת המועצה מאשרת 

 938ש/
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 הנחה בארנונה למשרתי מילואיםאימוץ החלטת משרד הפנים בנוגע  – 5סעיף מספר 

 5התבשרתם על החלטת שר הפנים לאפשר לרשויות מקומיות ועיריות לתת הנחה עד  איתי ויסברג:

 אחוז למשרתי מילואים פעילים.

ואני לא על הזכות הזו שאני משרת מילואים פעיל אבל אני מוותר  כיווןאני בעל עניין 

 בקש את ההנחה.א

לפי דעתי זה הכי קל שהשלטון המרכזי מגלגל על השלטון המקומי כל מיני החלטות   ניבה בגין בן ארי:

 פופוליסטיות בלי לגבות את זה.

ומלבד שהמקור התקציבי יהיה המקור ביטוח לאומי, אחוז  30היינו שמחים לתת גם  איתי ויסברג:

 משרד הביטחון או מי שזה לא יהיה.

ההחלטה אומרת שההנחה הזאת נופלת על הציבור, לכאורה אנחנו משרתי המילואים 

סכום נקבל הנחה שאתם תתנו לנו, אתם תשלמו מלא, אנחנו )משרתי מילואים( נשלם 

 הארנונה. התושבים דרך על ידימופחת והכיסוי יהיה 

ולכן, לא שאני נגד ההחלטה אלא האחריות שלנו להבין מהם המשמעויות הכלכליות, 

 את מספר המשרתים. למשרד הביטחון לקבל אנחנו פנינו 

ההחלטה לא נכנסה לתוקף אנחנו כרגע בשלב א', צריך דיון מקדים, המקור הכספי 

 הוא משלמי הארנונה וצריך לדעת בכמה כסף מדובר.

 השלטון המקומי זה לא חבורה לוגי חזק, כן ראוי שיצא מהם איזה שהוא מכתב. ן בן ארי:ניבה בגי

 במהלך השנים זה יהיה נטל הרבה יותר כבד אבירם שהרבני:

 יש פה בשורה לאנשי מילואים ויש כאן נטל כלכלי , ההחלטה הינה החלטה עקרונית איתי ויסברג:

 שקיבלנו עדיין משרתים במהלך השנים?איך נדע שאנשים  ניבה בגין בן ארי:

 אנחנו נקבל רשימה שלהערכתי מידי שנה תתחדש. צור אוריון:

בחשבון כאשר נדע  חהשנה לא יהיה שום דבר, שבתקציב של שנה הבאה הנושא יילק יוסי רן:
 את כמות מספר משרתי מילואים.

 

  –הצבעה 

 8 –בעד 

 0 –נגד 

  0 –נמנעים 

 

  -8החלטה מס'  

 הנחה בארנונה למשרתי מילואיםאימוץ החלטת משרד הפנים בנוגע מליאת המועצה מאשרת 

 

 אישור הסכם תרומה להקמת כיור ידיים בבית העלמין – 6סעיף מספר 

 
הגיע אלינו לבקשה ממשפחה שהבן שלה קבור בבית העלמין בבנימינה, הם רוצים  ניצן גרמן מחנאי:

 לתרום כיור לבית העלמין.

התרומות התכנסה, נבחן הנושא, נבדק שאין ניגוד עניינים שאין איזה שהיא וועדת 

 בעיה בתרומה ולא ראינו שום בעיה בלאשר את התרומה.

 ההסכם צריך להיות מאושר במליאה ולאחר מיכן יועבר לתורם.

 במידה והמשפחה תרצה להנציח נאמר להם כי הם יעברו דרך ועדת הנצחה.

 ד כיור בבית העלמין בבנימינה?האם צריך עו אפרת מזרחי:

 הנושא נבדק מול אשר, והתשובה היא כן. ניצן גרמן מחנאי:
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 איך הולכת הבקשה? אפרת מזרחי:

 המשפחה באה והגישה בקשה לתרומה של כיור ידיים. ניצן גרמן מחנאי:

 אנחנו עכשיו שיפצנו את בית העלמין. זיו רכלבסקי:

 לה רשימה של צרכיםהמועצה צריכה להיות  אפרת מזרחי:

 אם אשר אישר והמשפחה מוכנה לתרום אני לא מבין מה הבעיה? עופר צדקה:

אני אמרתי בעבר, אני רוצה להמליץ על נוהל מסוים של הנצחה, קודם תאשר תרומה   איתי ויסברג:
 ואז הנצחה.

 האם יש לכם התנגדות להסכם הזה?
רשימת צרכים על כל גווניה של מי שרוצה  אני מבקשת שהמועצה תוציא מסמך עם אפרת מזרחי:

 מתוך הרשימה. ולהנציח הדברים יילקח
הרעיון בבסיס שלך הוא מצויין אבל אנחנו לא יכולים לעשות משימות וצריך להיות  אסף לוי:

 איזה רגישות מסויימת, ואי אפשר להתנות את הדברים.
 יגש להצבעהאם לא נ האם אתם רואים את זה באופן פסול? איתי ויסברג:

 

 

  –הצבעה 

 8 –בעד 

 0 –נגד 

  0 –נמנעים 

 

  -9החלטה מס'  

 הסכם תרומה להקמת כיור ידיים בבית העלמיןמליאת המועצה מאשרת 

 

 – 7סעיף מספר 

למבנה מגורים שבקומה הראשונה שלו  , הוצע שמה תוכנית1הגן הסולארי, הגיבורים  איתי ויסברג:

קומות, המועצה הסתכלה  3.5חנויות )קטע הצפוני של הכיכר(, הבקשה עמדה על  4יש 

על התוכנית, שמעה את התושבים ואמרנו לעצמו כל עוד היזם פועל בתוך המתאר 

 הקיים אנחנו יכולים ללכת איתו, אם הוא חורג מהקיים שימתין לתוכנית מתאר.

 את דעתנו והגיש איתנו התנגדות עצמית וביקש למעשה להוריד קומה.היזם קיבל 

היא אומרת לא  .הגשנו את זה למחוזית  וקיבלנו שמה סטירה שאנחנו לא צפינו לה

נראה לנו מוצדק לרדת חצי קומה בנוסף לחצי שהסכימו, כי בנימינה הינה אזור עירוני 

 ) זה בדיוק הפוך ממה שיש בתוכנית המתאר( , ופסלו לנו את הבקשה.

 של היזם, יזם רוצה לבנות כמה שיותר. ןאני רוצה להבין את ההיגיו יוסי רן:

חנו לא נתנגד לתוכנית שלך אתה תתאים את עצמך למה שהיום כדי שאנאמרנו ליזם:  איתי ויסברג:

 ובעתיד נחשוב ביחד מחדש.

אתם ישוב עירוני, לא מוכנים לוותר, אם אנחנו מסכימים אומרת הועדה המחוזית 

התוכנית לא קיימת וההכרזה שועדה מחוזית לא תכבד סיכום בין המועצה ליזם אז 

 לא כפרי.מאוד מרתיחה כי אנחנו לא ישוב עירוני א

 למה שהיזם לא ימשוך את התוכנית אפרת מזרחי:

 כי הוא אינו יכול בשלב הזה. איתי ויסברג:

התנגדויות לתוכנית הזאת, יש  120 ובשלב הזה הוחלט שאנחנו לא רוצים לשתוק, הי

 יום להגיש ערר, חייב לצאת באישור המליאה. 30לנו 
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  –הצבעה 

 8 –בעד 

 0 –נגד 

  0 –נמנעים 

 

  -9החלטה מס'  

, מיקום הגן 1הגשת ערער על החלטת הועדה המחוזית בנוגע למבנה ברחוב גיבורים מליאת המועצה מאשרת 

 הסולארי כיום

 

 

 

 1/2018אי כינוס ועדות המועצה ברבעון  – 8סעיף מספר 

 

בשנה וחצי האחרונות, יש המון ועדות שלא  שונות. לוועדות ושבי ראשיש כאן י איתי ויסברג:

לעזור למועצה  . אני מבקש מיושבי הראשפעמים בשנה 4התכנסות  . נדרשתהתכנסו

 לעמוד בדרישות.

 
 

 

 

  בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

                                                                                              

 תי ויסברגאי                                                                                                      ניצן גרמן    

 ראש המועצה                                                                                              מנ"כלית המועצה                

 


