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בפתח הישיבה ראש המועצה מציג את מגמת החלל בביה"ס "הדסים" ומשבח את הצוות שנוכח: אלי  
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 ויונתן לוי.  

 התלמידים הציגו את הפעילות, התכנים החוויות מהפעילות ברמה המקומית והארצית.  

ראש המועצה העלה על נס את ההישגים של המגמה, הצוות והתלמידים דיווחו על אופי הפעילות ועל  

 ההישגים ברמה הארצית.  

 

 סדר היום:  

   3/17-1, 1 אישור דו"ח רבעוני, רבעון .1

 

   אשר שמע: 

 

   תקציב רגיל:

 ₪    19,266,000סה"כ ההכנסות בתקציב הרגיל  

 ₪    19,176,000סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל  

 ₪   90,000העודף בתקופת הדו"ח תקציב רגיל  

 

 .  4פירוט ההכנסות וההוצאות נמצא בדו"ח הרבעוני שהועבר לעיונכם בעמוד 

 

 ₪    4,097,000הוא סך  31.3.2017העודף המצטבר לתאריך 

 

 .  95%אחוז גביית ארנונה מסה"כ החיוב התקופתי 

 

 

   תקציב בלתי רגיל: 

 ₪   50,602,000סך של  31.3.2017 -תקבולים שנצברו ל 

 ₪   42,857,000סך של  31.3.2017 - תשלומים שנצברו ל

 ₪   7,745,000סך של  31.3.2017 -העודף המצטבר ל 

 



 .  2017מרץ  – ינואר   אבקש לאשר את הדו"ח הרבעוני

 

   הצבעה פה אחד

 

   6/17-1, 2אישור דו"ח רבעוני, רבעון  .2

 

   אשר שמע: 

 

 הדו"ח תואם את הדו"ח הרבעוני שנערך ע"י גזברות המועצה.  

 

   6פירוט ההכנסות וההוצאות נמצא בדו"ח החצי שנתי שהועבר לעיונכם בעמוד 

 

 ₪   4,070,000הוא סך של  30.6.2017העוף המצטבר לתאריך 

 

   91%אחוז גביית ארנונה מסה"כ החיוב התקופתי 

 

   תקציב רגיל:

 ₪   37,194,000סה"כ ההכנסות בתקציב הרגיל הינו 

 ₪   37,183,000סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל הינו 

 ₪   11,000העודף בתקופת הדו"ח תקציב רגיל הינו 

 

   6פירוט ההכנסות וההוצאות נמצא בדו"ח הרבעוני שהועבר לעיונכם בעמוד 

 

   תקציב בלתי רגיל: 

 ₪   60,872,000סך של  30.6.2017 -תקבולים שנצברו ל 

 ₪   49,039,000סך של  30.6.2017 - תשלומים שנצברו ל

 ₪   11,833,000סך של  30.6.2017 -העודף המצטבר ל 

 

 

 שלא משלמים את חיובי הארנונה ?  כיצד נוהגים עם תושבים   ערן אליאס:

 

דין שמטפלים בהגשת תביעות וזאת לאחר שמוצו כל  -יש לנו משרד עורכי אשר שמע: 

 ההליכים המקדמיים של הודעות והתראות.  

 

   2017יוני   –אני מבקש לאשר את הדו"ח הרבעוני הסקור לתקופת ינואר 

 

   הצבעה פה אחד

 

   2016אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת  .3

 

   תקציב רגיל:

 ₪   75,100,000הינו   2016סה"כ התקציב הרגיל בשנת  

 ₪   78,250,000סה"כ ההכנסות בתקציב הרגיל הינו 

 ₪   77,930,000סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל  הינו 

 ₪   320,000העודף בתקופת הדו"ח תקציב רגיל 

 

   6פירוט ההכנסות וההוצאות נמצא בדו"ח הרבעוני שהועבר לעיונכם בעמוד 

 

 ₪   4,059,000הינו  31.6.2016העודף המצטבר לתאריך 

 

   94.15%אחוז גביית ארנונה מסה"כ החיוב התקופתי הינו 



 

   תקציב בלתי רגיל: 

 ₪   48,382,000ע"ס  31.12.2016 -תקבולים שנצברו ל 

 ₪   37,558,000ע"ס  31.12.2016 - תשלומים שנצברו ל

 ₪   10,824,000ע"ס  31.12.2016 -העודף המצטבר ל 

 

 .  2016אבקש לאשר את הדו"ח המבוקר לשנת 

 

עתי יש לערוך בדיקה  עפ"י הדו"ח נראה כי יש תקציבים שאינם מנוצלים. לד   יפה עובדיה:

 מבעוד מועד על תקציבים שאינם מנוצלים ולהעביר לסעיפים שנדרשים.  

 

 הערה בונה של יפה. ניקח זאת לתשומת ליבנו.   אבי הררי:
 

 . הצעת החלטה: לאשר את הדו"ח הכספי

 

 הצבעה פה אחד 

 

   2017עדכון תקציב  .4

 

   אשר שמע: 

 

   א. חינוך: 

יהודה משלמת את שכר הסייעות ומורי  - המועצה המקומית אבן  2017בספטמבר   1 - החל מ

הספר היסודיים )עד לתאריך האמור שילם המתנ"ס את שכר הסייעות  -התגבור בשלושת בתי 

 הספר העבירו למועצה את עלות השכר בהקצבה החודשית(.  -ומורי התגבור ובתי

 

   ביה"ס "בכר" 

  2017תקציב  שם חשבון 
 באש"ח 

  2017עדכון תקציב 
 באש"ח  

הגדלה/הקטנה  
 באש"ח  

ביה"ס   – הקצבה 
 "בכר"  

558.4 535.5 22.9  -   

רי  ו שכר סייעות ומ
 "בכר"  – תגבור 

0.0 81 81.0 

רי  ו שכר סייעות ומ
 "בכר"   – תגבור 

0.0 3 3.0 

רי  ו שכר סייעות ומ
 "בכר"   – תגבור 

0.0 5 5.0 

 66.1 624.5 558.4 סה"כ  

 

 

 ביה"ס "בית אבי" :  

  2017תקציב  שם חשבון 
 באש"ח 

  2017עדכון תקציב 
 באש"ח  

הגדלה/הקטנה  
 באש"ח  

ביה"ס   – הקצבה 
 אבי" -"בית 

509.3 502.8 6.5  -   

רי  ו שכר סייעות ומ
 אבי" - "בית – תגבור 

0.0 81 81.0 

רי  ו שכר סייעות ומ
- " בית  – תגבור 

 אבי" 

0.0 3 3.0 



רי  ו שכר סייעות ומ
- " בית  – תגבור 

 אבי" 

0.0 5 5.0 

 82.5 591.8 509.3 סה"כ  

 

 

 

 ביה"ס "הראשונים" :  

  2017תקציב  שם חשבון 
 באש"ח 

  2017עדכון תקציב 
 באש"ח  

הגדלה/הקטנה  
 באש"ח  

ביה"ס   – הקצבה 
 "הראשונים" 

350.5 318.2 32.3  -   

שכר סייעות ומורי  
  – תגבור 

 ""הראשונים" 

0.0 54 54.0 

שכר סייעות ומורי  
"   – תגבור 

 הראשונים" 

0.0 1 1.0 

שכר סייעות ומורי  
  – תגבור 

 "הראשונים" 

0.0 2 2.0 

 24.7 375.2 350.5 סה"כ  

 

   ב. מועצה דתית:

 

תקציב המועצה הדתית נקבע ע"י המשרד לשירותי דת, המועצה אמורה   אשר שמע: 

 עפ"י קביעה זו.    50%להעביר 

  2017תקציב  שם חשבון 
 באש"ח 

  2017עדכון תקציב 
 באש"ח  

הגדלה/הקטנה  
 באש"ח  

 145.2 843.2 698.0 מועצה דתית 

 145.2 843.2 698.0 סה"כ

 

 מה אם הרשות לא תעביר את התקציב למועצה הדתית ?  ערן אליאס:

 

 הרשות מחוייבת עפ"י דין להעביר את התשלומים.   אבי הררי: 

 

   ג. גזברות 

 

, לאור  2017שלא נוצלה בשנת  1גזברות המועצה נמצאת בתת תקן של משרה   אשר שמע: 

- בתי זאת אנו מעבירים את היתרה האמורה לטובת שכר סייעות ומורי תגבור בשלושת 

 הספר.  

  2017 תקציב חשבון  שם
 ח "באש 

  2017 תקציב  עדכון 
   ח"באש 

  הקטנה/הגדלה 
  ח"באש 

   -  69.6 982.6 1,052.2 שכר

   -  22.4 49 71.4 שכר תוספות 

   -  81.3 70 151.3 שכר החזר הוצ'  

   -  173.3 1,101.6 1,274.9 סה"כ

 

 

 



 

 ד. ביטוח השתת'  

 

  2017 תקציב חשבון  שם
 ח "באש 

  2017 תקציב  עדכון 
   ח"באש 

  הקטנה/הגדלה 
  ח"באש 

השתת'   –ביטוח 
 עצמית 

250.0 179.8 70.2  -   

   -  70.2 179.8 250.0 סה"כ  

 

 

   תקבולים:

 

   א. אגרת שמירה: 

מאי לא גבתה המועצה אגרת שמירה וזאת עד לאישור ופרסום ברשומות   – בחודשים ינואר 

 של חוק העזר החדש.  

 

  2017 תקציב חשבון  שם
 ח "באש 

  2017 תקציב  עדכון 
   ח"באש 

  הקטנה/הגדלה 
  ח"באש 

   -  636.0 1,000 1,636.0 אגרת שמירה 

   -  636.0 1,000 1,636.0 סה"כ  

 

 

 ב. יתרה מתקציבים רגילים קודמים 

 

  2017 תקציב חשבון  שם
 ח "באש 

  2017 תקציב  עדכון 
   ח"באש 

  הקטנה/הגדלה 
  ח"באש 

יתרה מתקציבים  
 קודמים רגילים 

772.0 1,408 636.0 

 636.0 1,408 772.0 סה"כ  

 

 הספר היסודיים -ג. ניהול עצמי בבתי 

 

 הספר היסודיים  -יעביר משרד החינוך השתת' ניהול עצמי לבתי  9/2017החל מחודש 

 

  2017 תקציב חשבון  שם
 ח "באש 

  2017 תקציב  עדכון 
   ח"באש 

  הקטנה/הגדלה 
  ח"באש 

השתת'   –בכר 
 משרד החינוך 

0.0 30 30.9 

השתת'   – בית אבי 
 משרד החינוך 

0.0 28 28.0 

  – הראשונים 
השתת' משרד  

 החינוך 

0.0 17 17.0 

 75.0 75.0 0.0 סה"כ  

 

 . 2017לאשר את עדכון התקציב לשנת  הצעת החלטה: 

 

 הצבעה פה אחד  

 



 

 

 

   הביקורתוזאת עפ"י הנחיית   2017עדכון סעיף תמיכות בתקציב  .5

 

   אשר שמע: 

 

 אש"ח    20.0                                                                      –עמותות ספורט ואחרות 

 אש"ח    150.0                                                                                     -תנועות נוער  

 אש"ח     60.0                   –יבוא חינוך, תרבות וקהילה   –במקום מוזיאונים/אתרי מורשת 

 אש"ח   50.0                                          - יבוא רווחה   –במקום מקהלות/להקות ייצוגיות 

 . אש"ח  0.0  נמחק  -הספר ובקהילה -סעיף עמותות לגמילות חסדים ופעילויות נוער בבתי

 אש"ח    280.0                          סה"כ                                                                        

 

 סכום התמיכות ללא שינוי  סך  

 

 

 לאשר את העדכון   החלטה: הצעת 

 

   הצבעה פה אחד

 

   2016אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת  .6

 

 .  2016ועדת הביקורת דנה בדו"ח הביקורת המפורט לשנת  אשר שמע: 

 חברי המועצה קיבלו את פרוטוקול ישית ועדת הביקורת. 
 . 2016אבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה ואת דו"ח הביקורת המפורט לשנת 

 

   אחד   הצבעה פה

 

   13.11.17אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  .7

 

 בישיבה זו נדונו הנושאים הבאים:    גלית פלג:

 

   :2016א. דו"ח כספי מבוקר לשנת  

ופירט את סעיפי הליבה    2016גזבר המועצה הציג בישיבה את עיקרי הדו"ח הכספי לשנת 

₪ ובעודף נצבר של   320,000בעודף של  2016בדו"ח הכספי. כמו כן ציין את סיום שנת 

 אש"ח.    4,059

 

 שנערך ע"י משרד הפנים   2016ב. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 

 

  2,400 - שכ אישור וע סקר נכסים. גזבר המועצה  הליקוי שהיה בדו"ח מתייחס לאי סיום ביצ

נכסים קיימים בתחום הרשות המקומית. הגזבר פירט את   3,500נכסים נמצאו מתוך 

 .  2018הסיבות לעיכוב וציין כי צפי סיום לביצוע סקר הנכסים הינו סוף שנת 

 

 לאשר את הפרוטוקול  הצעת החלטה: 

 

 הצבעה פה אחד  

 



 אישור תב"רים:   .8

 

 

 תוספת עבור מתקני כושר   –רח' המחתרת )גן מונגש(  1353תב"ר א. עדכון 

 אומדן עפ"י מהנדסת המועצה  

 

   תב"ר לאישור                      תב"ר מאושר                                         

 תקבולים:  

   ₪ 4,150,000                 ₪    3,850,000קרנות הרשות                     

 ₪   ₪4,150,000                    3,850,000                              סה"כ   

 

 תשלומים:  

 ₪   ₪3,800,000                     3,500,000עב' קבלניות                     

 ₪     350,000                   ₪     350,000תכנון ופיקוח                     

 ₪   ₪4,150,000                     3,850,000סה"כ                              

 

 מבוקש להוסיף מתקני כושר  אבי הררי:

 

   הצבעה פה אחד

 

 פיתוח רח' יובלים   –  1433ב. אישור תב"ר 

 

 תקבולים:  

                   - השתת' בעלים 

 ₪       70,000קרן ה. כבישים                 

 ₪   70,000כ                             סה"

 

 

 תשלומים:  

 ₪    70,000תכנון ופיקוח                  

 ₪   70,000סה"כ                            

 

 

לתכנון והכנת   Rרח' היבולים הוא רח' ותיק. התשתיות ישנות. מבוקש לאשר תב"  אבי הררי:

 אומדן 

 

   הצבעה פה אחד

 

 תכנון תב"ע להגדלת בית העלמין  –  4143ג. אישור תב"ר 

 

 תקבולים:  

 ₪   130,000קרנות הרשות              

 ₪   130,000סה"כ                          

 

 

 תשלומים:  

 ₪   130,000תכנון ופיקוח              

 ₪   130,000סה"כ                       

 

העלמין. כידוע מס' מקומות הקבורה שנותרו קטן.  -מבוקש לאשר תב"ר להגדלת בית  אבי הררי:

 יש להיערך בהתאם.  



 האם זה לא באחריות המועצה הדתית ?   ערן אליאס:

 

 מדובר בהפקעות ובשינוי תב"ע. זו אחריות המועצה.   אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 ן  בנימי-תכנון וביצוע רח' בני –  1340ד. עדכון תב"ר 

 

   תב"ר לעדכון                     תב"ר מאושר                                               

 תקבולים:  

 ₪        ₪201,600                          201,600השתת' בעלים                         

 ₪  1,850,000                    ₪    1,500,000קרנות הרשות                          

 ₪    ₪2,051,600                       1,701,600סה"כ                                      

 

 

 תשלומים:  

 ₪    ₪1,850,000                      1,500,000עב' קבלניות                           

   ₪    201,600                     ₪      201,600תכנון ופיקוח                           

 ₪    ₪2,051,600                        1,701,600סה"כ                                    

 

 

 בנימין בעיצומן. נדרש לעדכן את התב"ר.  -עבודות הפיתוח ברח' בני   אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

, התקומה, גינה ציבורית רח' שבזי  חניה מגוננת רח' הסתוונית  – 1435ה. אישור תב"ר 

 )הלוטוס, הנופר(   גנים-וכיכר באר

   

   :תקבולים 

   ₪  350,000קרנות הרשות                      

 ₪   350,000סה"כ                                  

 

 

 תשלומים:  

 ₪   300,000עב' קבלניות                       

 ₪     50,000תכנון ופיקוח                       

 ₪   350,000סה"כ                                 

 

 

 מבוקש לאשר טיפול במס' מוקדים.   אבי הררי:

ין  רח' הסנונית קיימת מובלעת בסוף הרחוב ללא מוצא של מים. יש לשדרג את השטח ולהכ -

 חניון מגונן.  

 רח' התקומה רח' ותיק שלא קיים בו כל גינון  -

 רח' שבזי יש לשדרג את הגינה הציבורית  -

 גנים שדרוג הכיכר  - כיכר באר -

 

   הצבעה פה אחד



 

 

 

 עדכון מקורות מימון   –סימון וצביעת כבישים   –  1397עדכון תב"ר מס' ו. 

 

 תב"ר לאישור                            תב"ר מאושר                                                        

 תקבולים 

 ₪   ₪150,000                             200,000קרנות הרשות                                   

 ₪     50,000                                                משרד התחבורה                                

 ₪   ₪200,000                              200,000סה"כ                                              

 

 תשלומים 

 ₪   200,000                          ₪  200,000עבודות קבלניות                               

 ₪   ₪200,000                             200,000                                           סה"כ   

 

 

 תב"ר זה סימון וצביעת כבישים בשוטף. מבוקש לעדכן את התב"ר.   אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 

 

הרימון אישור עקרוני להתקשרות בפטור   – סלילת צומת מעגל תנועה ברח' העצמאות  .9

,  1950 –)ח( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א   22ממכרז לפי סעיף 

לאחר שבשלושה הליכים מכרזיים שנערכו לא הוגשו הצעות כלל )רצ:ב הסבר מהנדסת  

   המועצה(.

 

יו מס' תאונות.  הכיכר המדוברת מהווה ציר מרכזי לישוב ולאזור התעשייה. ה אבי הררי:

בסיור הקבלנים   29.6.17המועצה פרסמה את המכרז דרך החברה למשק וכלכלה בתאריך 

,    23.8.17. לאחר מכן המועצה פרסמה בתאריך  נמצאו מס' מציעים אך לא הוגשו הצעות 

 גם למכרז זה לא הוגשו הצעות.  

 וגם למכרז זה לא הוגשו הצעות.   29.10.17המועצה פרסמה שוב בתאריך 

לדעת מהנדסת המועצה הקבלנים חוששים להתחייב לעבודה זו בשל מורכבות העבודה,  

 התמשכות העבודה והמקום ציר תנועה ראשי.  

 בנסיבות העניין עפ"י המלצת היועמ"ש מבוקש אישור עקרוני להתקשרות בפטור ממכרז.  

 

 מי מבטיח שבדרך זו יימצא קבלן ?   יפה עובדיה:

 

זו דרך נוספת. ועדת המכרזים תבצע את ההתקשרות עפ"י   איש לא מבטחי.  אבי הררי:

 הנוהל.  

 

)ח( לתוספת הרביעית    22לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף   הצעת החלטה:

 .  1950 –לצו המועצות המקומיות התשי"א 

 

   הצבעה  פה אחד 



מוצע שמשון    –מינוי מועמד המועצה מבין עובדי המועצה להנהלת המרכז הקהילתי  .10

   כריה קב"ט המועצה. ז

 

אנו נדרשים למנות עובד מועצה שעומד בקריטריונים להנהלת המרכז הקהילתי.    אבי הררי:

שמשון נמצא מתאים וראוי ועונה לדרישות. מבוקש לאשר מועמדותו. קורות חיים נשלחו  

 לעיונכם.  

 

 במקום מי ?    ערן אליאס:

 

 בתוספת כמתחייב ולא במקום.    אבי הררי:

 

   פה אחדהצבעה  

 

יהודה )שמירה  -אשרור  המשך הטלת וגביית היטל שמירה, לפי הוראות חוק העזר לאבן .11

 )רצ"ב(   2017ושירותי אבטחה( התשע"ז  

 

 נשלח לחברי המועצה.  נבדק וחוק העזר   אבי הררי:
התעריפים תואמים את הצרכים של תפיסת הביטחון. )החוק החדש נכנס לתוקף במאי  

2017 .)   

 

יועץ חוקי העזר של המועצה הודיע שיש לאשרר את החוק מחדש. לא נעשו    ריבובסקי:דרור   .12

ש"ח למטר. מבקש להאריך את   2.38הוא  16.5.17בו כל שינויים. התעריף למטר נכון ליום 

 .   31.12.18תוקף החוק עד 

 

   הצבעה פה אחד

 

ום מכרז  עיכוב פרס 160חלקה  8014מכתבו של עו"ד משה גלזנר בעניין מגרש בגוש  .13

 למכירת מקרקעין 

 

אישרה המועצה לפרסם מכרז  30.8.17מיום  54/15כזכור בישיבת המועצה מס'  אבי הררי:

למכירת המגרש. עו"ד משה גלזנר המייצג את עמרני יהודה הגיש בקשה לעיכוב ביצוע  

והובא לידיעת חברי   2017לאקטובר  19החלטה וזאת מהנימוקים שהעלה במכתבו מיום 

 המועצה.  

בעיקרו מבקש עו"ד גלזנר להמתין עם ביצוע ההחלטה לפרסם מכרז על המגרש עד  

 להבהרה של היועץ המשפטי לממשלה של משרד הפנים באשר לעמדתו במחלוקת.  

 

 לאשר דחיית פרסום המכרז עד לתשובת משרד הפנים תוך הגבלה לשנה.   הצעת החלטה: 

 

   הצבעה פה אחד

 

   6.9.16ומתאריך  11.7.13ת ההנצחה מתאריך אשרור מחדש לפרוטוקול ישיבת ועד .14

 

קיבלנו את אישור   21.11.17, בתאריך   11.7.13אבי הררי: ביחס הפרוטוקול מתאריך 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המאשר שינוי שם מרח' סמטת העופרית לרחוב נחל סער. 

 מבוקש לאשרר את הפרוטוקול.   6.9.16ביחס לפרוטוקול מיום 

 

   אחדהצבעה פה 

 

   2017אישור פרוטוקולים של ועדת ההנחות לשנת  .15

אבי הררי: מפאת צנעת הפרט לא נשלחו הפרוטוקולים וחברי המועצה התבקשו לעיין  



 בפרוטוקולים הנמצאים במחלקת הגביה.  

 

 לאשר את הפרוטוקולים של ועדת ההנחות.   הצעת החלטה: 

 

   הצבעה פה אחד

 

 

   ועצה בתואר )ללא שכר( לתפקיד סגן ראש המ מינוי זיו קמיני .16

 

אני שמח למנות לתפקיד סגן ראש המועצה את זיו קמיני. זיו יד ימיני בכל נושא    אבי הררי:

החינוך. הובלנו את מערכת החינוך להישגים בכל התחומים. אני מעריך מאד את תרומתה 

 של זיו ושמח למנות אותה לתפקיד סגן ראש המועצה.  

 

 הצבעה פה אחד 

 

 "מ לדרור ריבובסקי בוועדה למחיקת חובותאישור מינוי מ  .17

 

 יש למנות מ"מ לדרור בוועדה למחיקת חובות.    אבי הררי:

 

 לימור גיל שני, עוז כהן, ערן אליאס    מוצעים:

 

   הצבעה פה אחד

 

 דכוני ראש המועצה:  ע

   267מתחם ה.צ.  .1

 

שהוגשה ע"י היזם ותושבים. העליתי בפני    התקיים דיון בבית המשפט בעניין העתירה

יהודה לא יכולה  -השופט את טענות המועצה ובין היתר כי מועצה מקומית בסדר גודל של אבן 

 דבר זה יביא לקריסת המועצה.   מימון הביניים. לשאת על גבה את 

נראה לי כי השופט הבין את עמדת המועצה ואמר כי לדעתו הפערים בין המועצה ליזם  

 לגישור, והמליץ לצדדים ללכת לגישור.   ניתנים

השבוע נפגשנו צוות המועצה מול צוות של היזם. הגענו להבנה של מתווה זהה למתווה  

שהצענו מזה זמן רב עם שינויים קלים תוך התניית אישור המתווה מותנה בחתימה של היזם  

 שלא יהיו להם תביעות נזיקין.  

 בעלים נבצע פיתוח.   80%ו לגבי השטחים הפרטיים רק במתחם בו ישלמ 

 

   דרישה לסגירת הכביש   –גנים - כביש עוקף באר .2

 

מערב יחד   212חברי המועצה עודכנו בעבר כי מתנהל דיון בבית המשפט בו דורשים תושבי 

 עם תושבי כפר נטר לסגור את הכביש.  

- מ' שאינו מאושר בין אבן 130שנה. קיים קטע מפריד של   20כידוע כביש זה פעיל מעל 

 נטר.  -הודה לכפרי

אני עושה מהלכים שונים יחד עם ראש מועצת חוף השרון שמבין שהאינטרס הוא משותף,  

לאשר תב"ע מקומית. אנחנו נאשר בוועדה המרחבית וחוף השרון יאשרו בוועדה המקומית  

   שלהם. 
 

 

 

 



 התהליך יכול להימשך זמן של עד כשנה. נעשה כל שניתן למצוא חלופה. 

 

 

 

 

 

 ביקור שר התקשורת איוב קרא  .3
 

-השבוע ביקר בישוב שר התקשורת איוב קרא. על סדר היום הרחבת מבנה הדואר באבן 

 יהודה. 

נטר ובית  -הצגתי בפני השר את מצוקת הדואר בישוב שמשרת את בית הכלא, את כפר 

 יהודה.  -יהושע ואת אבן 

 המבנה צר מלהכיל את הלקוחות וקיים כעס רב מצד התושבים.  

 ואר יש מבנה של בזק ואף קומה מעל.  דהעליתי בפני השר כי בסמוך ל

המשפט הסכימה  -מכירה ובבית בזק פרסמו מכרז למכירת המבנים. התנגדתי לאשר את ה

מ' מבנה לדואר. זה לעג לרש. אני מבקש שהשר יפעיל את סמכויותיו   23חב' בזק לאשר 

 להקצות שטח גדול יותר לרווחת התושבים.  

השר הורה לאנשיו לבחון בחיוב את בקשת ראש המועצה שתסייע לרווחת השירות. כמו כן  

 קט של עיר חכמה. יהודה בפרויי - שר התקשורת הציע לכלול את אבן

 

אני מבקש לברך את תיכון הדסים ואת כל הצוות הניהולי, החינוכי והפדגוגי, את מחלקת   .4

הספר לפרס חינוך  -ויצ"ו העולמית וכמובן את התלמידים על בחירת בית  ,החינוך, צוות הכפר 

 מחוזי ואף יתמודד על פרס חינוך ארצי.  
 

  נקיים ישיבת מועצה 2017לדצמבר   27 אני מבקש להודיע לחברי המועצה כי ביום רביעי  .5

 שלא מן המניין. על סדר היום תקציב המועצה.  
 גזבר המועצה יזמן את חברי המועצה מבעוד מועד ויבהיר ככל שניתן.  

 הישיבה תתקיים יום לפני יציאת עובדי המועצה לסמינריון באילת. 

 

 הנדסת המועצה אינה קיסילנקו הודיעה על הפסקת עבודה במועצה.   .6
אינה התקבלה לעבודה כמהנדסת עיריית אלעד, וזאת משיקולים של קירבה למקום העבודה.  

אני רוצה לציין את עבודתה של אינה בתפקיד מהנדסת המועצה. ביצענו פרוייקטים רבים  

 . בהצלחה רבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלי גטר                                                                    אבי הררי    

 

 מזכיר המועצה                                                            ראש המועצה 


