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 סדר היום: 

המלצת המועצה למינוי ראשי הרשויות הר"מ כנציגי הרשויות בוועדה  .1

 המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז: 

 מונד -ראש מועצת תל –א. שמואל סיסו 

 ראש מועצת פרדסיה  –ב. טל גורקי 

 העין -ראש עיריית ראש –ג. שלום בן משה 

 יהודה -ראש מועצת אבן –ד. אבי הררי 

 ראש מועצה אזורית חוף השרון –ה. אלי ברכה 

 חפר -ראשת מועצה אזורית עמק –ו. ד"ר גלית שאול 

 

: בכל תחילת קדנציה מתבצע מינוי של ראשי רשויות לנציגות אבי הררי

 בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז. 

 

 ה לאשר את המועמדים. אני מבקש את אישור המועצה. על המועצ

 

 הצבעה פה אחד

 

 מינוי יו"ר הוועדה לשימור אתרים דרור ריבובסקי במקום אבי הררי  .2

 

 אני מבקש למנות את דרור ריבובסקי לתפקיד יו"ר הוועדה אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 

 

 מינוי הגב' רחל עבדה לראש מכלול מידע לציבור בוועדת מל"ח .3

 

 : רחל מבצעת את התפקיד בפועל. מבקש לאשר את המינוי.אבי הררי

 

  הצבעה פה אחד

 

 מינוי מר אברהם גובני לחבר בוועדת ביטחון .4

 

וועדה גם בקדנציה הקודמת. אבי פועל  אבי גובני היה חבר: אבי הררי

 בהתנדבות בכל האירועים. 

 

 לספר על הרקע שלו בנושא ביטחון : מבקש מאבי גובניזוהר אברמוב

 

  הצבעה פה אחד

 



 מינוי אילן רוסו לחבר בוועדת ביטחון  .5

 

אילן רוסו מרכז את כל נושא ההתנדבות ופעיל בנושא וועדת  אבי הררי:

 הביטחון. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 במקום דרור ריבובסקי  –שינויים בהרכב הוועדה  –וועדת ביקורת  .6

 

: אני מבקש את אישור המליאה להעלאת סעיף זה לסדר היום אבי הררי

 למרות שלא נכלל בהזמנה לישיבה. 

 

 הצבעה פה אחד

 

יו"ר הוועדה זוהר אברמוב, כמתחייב בצו המועצות, סגן ראש  אבי הררי:

הנהלה. על כן  המועצה לא יכול להיות חבר בוועדת ביוקרת וכן חבר

 מבוקש: 

 

 וא יוסי אלבז.א. במקום דרור ריבובסקי יב

 

ב. חברי המועצה לימור גיל שני ויוסי אלבז לא יהיו חברים בוועדת 

 ההנהלה כמתחייב בחוק אך יהיו משקיפים. 

 

: יו"ר זוהר אברמוב, חברים: לימור גיל שני ויוסי הרכב וועדת ביקורת

 אלבז 

 

 הצבעה פה אחד

 

 מינוי ממונה על העסקת אנשים עם מוגבלויות .7

 

זה לא נכלל בסדר היום. אבקש את אישור המליאה : סעיף אבי הררי

להעלאת סעיף זה למרות שלא נכלל בסדר היום שנשלח לחברי 

 המועצה.

 

 הצבעה פה אחד

 

: נערכה פגישה יזומה למעסיקים לתעסוקת אנשים עם אבי הררי

ת. עפ"י צו ההרחבה על המעסיקים למנות ממונה להעסקת גבלויוומ

מסך  5%אנשים עם מוגבלויות. על כל מעסיק להעסיק עפ"י החוק 

 העובדים אנשים עם מוגבלויות. 



אני שמח להודיע כי עפ"י הממצאים שקיבלנו ממנהלת תיק מרכז 

התמיכה ומבדיקה שנערכה מול ביטוח לאומי, המועצה המקומית עומדת 

 כחוק.  בדרישות

י מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים באני מבקש למנות את חגית זה

 לתפקיד זה.

 

 הצבעה פה אחד

 

 עדכון ואישור לעניין הגשת התנגדויות בוועדה המחוזית .8

 

עפ"י הנוהל החדש, התנגדות של רשות מקומית צריכה  אבי הררי:

במליאת  שמועברת להתנגדות בוועדה המחוזית,להיות מאושרת קודם 

 המועצה. 

 אני מבקש את אישור המליאה להתנגדות בתכניות הבאות: 

 

יח" דיור מיוחד. מזרחית  100יח' דיור +  310 -כ – נהא. תכנית הבנ

 יהודה.   -ולאבן 561 -לקרית השרון וחיבור ישיר ל

 

עדיין אין מספר. תכנית למגורים ותעסוקה בנתניה.  – ב. תכנית אילנות

 לתעסוקה.  אלפי יח"ד ומ"ר

 

אזור תעסוקה מטרופוליני משני לנתניה. תכנית  – ג. אתמ"מ נתניה

  לחיבור אזורי התעסוקה של נתניה ותוס' זכויות בהיקף של מיליוני מ"ר. 

 

 : אני מבקש את אישור המועצה להגשת התנגדויות לתכניותאבי הררי

  הר"מ.

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 אישור תב"רים:  .9

 

 –תכנון וביצוע בי"ס שלישי שלב א + ב + ג  1304א. עדכון תב"ר 

 תוספת הסדרי העלאה והורדת תלמידים

 אישור תקציב משרד התחבורה 

 

 תב"ר לאישור                 תב"ר מאושר                                

 תקבולים: 

  ₪ 4,975,470              ₪  4,975,470קרן מענק מים/ביוב      

 היטל איזון+ 

 מכירת מגרשים

  ₪   3,005,034             ₪ 3,005,034ביה"ס אמריקאי           

  ₪ 13,858,554            ₪ 13,858,554משרד החינוך             

  ₪      490,000                                0משרד התחבורה         

  ₪   6,629,942              ₪ 6,629,942 קרן ה. ביוב + מים      

  ₪ 28,959,000             ₪ 28,469,000סה"כ                        

 

 תשלומים: 

  ₪ 25,606,000            ₪ 25,116,000עב' קבלניות              

  ₪    2,053,000              ₪ 2,053,000  תכנון ופיקוח            

  ₪    1,300,000              ₪ 1,300,000ציוד ראשוני               

  ₪ 28,959,000             ₪ 28,469,000סה"כ                       

 

אבי הררי: מדובר בתב"ר קיים. קיבלנו ממשרד התחבורה תוספת של 

 העלאת והורדת התלמידים. עבור הסדרי  ₪ 490,000

 

זוהר אברמוב: אני מבקש שלהבא יהיה מפורט וברור יותר תוך הדגשה 

 של השינויים בכל תב"ר. 

 

 הצבעה פה אחד

 

 

 

 

 

 



 

 

 

צור שמוביל לבי"ס -תכנון שביל אופניים מתל 1476ב. אישור תב"ר 

 "ראשונים" 

 

 תקבולים: 

  ₪   60,000קרנות הרשות          

  ₪ 140,000משרד התחבורה      

  ₪ 200,000סה"כ                      

 

 תשלומים: 

  ₪ 200,000תכנון ופיקוח             

  ₪ 200,000סה"כ                       

 

עבור שביל  ₪ 140,000: משרד התחבורה אישר סך של אבי הררי 

 אופניים. 

 

                                                               הצבעה פה אחד 

 

 א'  267כנון מפורט תב"ע ת   1257ג. תב"ר 

 

 לאור בחירת מפקח לניהול הפרויקט נדרשת הגדלת תב"ר התכנון.

 לאחר יציאה למכרז נעדכן את התב"ר לביצוע. 

 

 

 תב"ר לאישור                   תב"ר מאושר                                       

 

 תקבולים:                        

 השתת' בעלים                 

  ₪ 2,264,000                    ₪ 1,164,000ק. היטל כבישים             

        ₪ 2,264,000                    ₪ 1,164,000סה"כ                            

 

 

 : תשלומים

  ₪ 2,264,000                     ₪ 1,164,000תכנון ופיקוח                  

  ₪ 2,264,000                     ₪ 1,164,000סה"כ                            

: לאחר שלב התכנון נבחר מפקח. לכן יש להגדיל את תב"ר ויקטור אבקסיס

 התב"ר לביצוע. התכנון. לאחר יציאה למכרז נעדכן את 



 

 הצבעה פה אחד

 

כי השבוע נערך תרגיל של : אני מבקש לעדכן את חברי המועצה אבי הררי

מפקדת העורף. המועצה זכתה לשבחים ממפקד הנפה וכן מהרפרנטים השונים 

 ממשרדי הממשלה. 

 

אני משיב מדוע חברי המועצה לא הוזמנו, אברמוב זוהר לשאלת חבר המועצה 

שמדובר בתרגיל של פיקוד העורף, ולא מוזמנים גורמים שאינם קשורים 

 לתרגיל. 

אני מברך את עובדי המועצה על הרצינות והמוכנות וכן את מנהלת ביה"ס 

 אבי" שנערכה בבית ספרה תרגיל קליטת תושבים מפונים. -"בית

 

זכה בהזדמנות זו אני מבקש לשבח את הקב"ט שהכין ספר תיק חירום ש

 לשבחים רבים. 

 

 

 

 

 אלי גטר                                   אבי הררי                  

 מזכיר המועצה                               ראש המועצה             

 

 

 

 

 

 


