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 סדר היום: 

 מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה .1

 

צה אישרה הרכב בתחילת הקדנציה. בראש ההרכב עומד עו"ד ליאב ברק. המוע אבי הררי:

ליאב ברק ביקש למנות הרכב נוסף וזאת שיש מקרים הבאים לדיון בהם הוא מצוי עו"ד 

 בניגוד עניינים )שכנים, חברים וכו'(. לכן מבקש למנות הרכב נוסף. 

 

כי לא יוכל למלא את פנינו לעו"ד שהביע את הסכמתו אך סמוך לישיבת המועצה הודיע 

 התפקיד. 

 

 חברי המועצה מוזמנים להביא הצעות.

 

יהודה, רקע בארנונה -שנים בעריכת דין, תושב אבן 5על המועמד להיות בעל וותק של 

 ובתחום המוניציפאלי. את ההצעות יש להגיש למזכיר המועצה שיעביר לבחינת היועמ"ש. 

 

  ₪ 150,000יים ע"ס טיפול במסכים אלקטרונ 1480אישור תב"ר מס'  .2

 

 תקבולים: 

  ₪ 150,000החברה למשק             

  ₪ 150,000      סה"כ                   

  

 תשלומים: 

  ₪ 150,000עב' קבלניות              

  ₪ 150,000   סה"כ                    

 

המסכים האלקטרונים בוצעו באמצעות מכרז של החברה למשק וכלכלה.  אבי הררי:

 מתחילת הדרך יש תקלות חוזרות במסכים. 

 

 דרשתי מהחברה למשק לקבל אחריות ולהשמיש את המסכים.

 

 החברה קיבלה על עצמה את תיקון המסכים ובוצעה התמחרות.

 

 . ₪ 150,000סה"כ עלות השמשת המסכים 

 

 ורות מימון: החברה למשקמבוקש לאשר תב"ר. מק

 

 הצבעה פה אחד 

 

 סימון וצביעת כבישים  1481תב"ר מס'  .3

 

 תקבולים: 

  ₪ 200,000קרנות הרשות             

  ₪ 200,000          סה"כ               

 

 תשלומים: 

  ₪ 200,000עבודות קבלניות         

  ₪ 200,000         סה"כ              

 

 

 



מדובר בסימון וצביעת כבישים ומדרכות. לקראת פתיחת שנת הלימודים אנחנו : אבי הררי

 ם ומסמנים בכל שנה את הכבישים. מחויבים בפתיחת שנת הלימודים. עיצוב

 

 הצבעה פה אחד 

 

  4לתקופת רבעון  2018דיון ואישור דו"ח רבעוני לשנת  .4

 

 . 2018ר לשנת חברי המועצה קיבלו לעיונם את הדו"ח הכספי הלא מבוק אשר שמע:

 

 תקציב רגיל

 

  ₪ 80,327,000   2018תקציב המועצה לשנת 

 

  ₪ 80,222,000ועל הסתכמו בסך   פההכנסות ב

 

  ₪ 80,104,000ההוצאות בפועל הסתכמו בסך  

 

  ₪ 118,000   2018העודף בשנת 

 

  ₪ 3,771,000   2018בדצמבר  31 -העודף המצטבר ל

 

  92%אחוז גביית ארנונה מסה"כ החיוב השנתי בניכוי הנחות  

 

  ₪ 3,651,000בסך    2018הנחות מארנונה הסתכמו בשנת 
 

 משרות כולל:  178   2018סה"כ המשרות המאושרות בתקציב 

 

 משרות של פנסיונרים בפנסיה תקציבית 26

 

 משרות נבחרים 2

 

 משרות כולל:  158בפועל העסיקה המועצה 

 

 שרות פנסיונריםמ 26

 

 משרות נבחרים 2

 

 תקציב פיתוח

 

  ₪ 173,021,000תב"רים פעילים בתקציב מאושר בסך    77היו  2018בשנת 

 

  ₪ 102,444,000מסתכם בסך    2018הביצוע בסוף 

 

  ₪ 11,977,000   2018בדצמבר  31 -עודפי מימון זמניים ל

 

 2018אני מבקש לאשר את הדו"ח הכספי הלא מבוקר לשנת 

 

 4לתקופת רבעון  2018הצעת החלטה: לאשר את הדו"ח הרבעוני לשנת 

 

 הצבעה פה אחד 

 



 

 

לפי הרשימה  2018המועצה מתבקשת לאשר את התב"רים שנסגרו בחודש דצמבר  .5

 המצורפת: 

 

 תכנון מרכז המושבה 1110א. תב"ר מס' 

 תכנון וביצוע מעגל תנועה והש' ריצוף דרך רבין 1294ב. תב"ר מס' 

 בטיחות בדרכים 1320תב"ר מס' ג. 

 בנימין -רח' בני 1340ד. תב"ר מס' 

 החלפת משטחי גינון גן הבנים 1373ה. תב"ר מס' 

 גנ"י ברחוב השרון 3תכנון וביצוע  1375ו. תב"ר מס' 

  2016-2017תכנית חינוכית  –איכות הסביבה  1383ז. תב"ר מס' 

  השלמת עבודות פיתוח בונה הארץ 1391ח. תב"ר מס' 

 סימון וצביעת כבישים 1397ט. תב"ר מס' 

 ספר יסודיים + גנ"י( -מחשוב מוסדות חינוך )בתי 1407י. תב"ר מס' 

 שיפוץ מבנה חינוך/רווחה 1414יא. תב"ר מס' 

 שיפוץ אספלט דרך רבין  1415יב. תב"ר מס' 

 אבי -בועה אקולוגית בי"ס בית 1421יג. תב"ר מס' 

 א 244לדים תכנון גן י 1422יד. תב"ר מס' 

 תכנון עיצוב וביצוע כניסות  1426טו. תב"ר מס' 

 הסדרת בטיחות וכיבוי אש במרכז הקהילתי  1428טז. תב"ר מס' 

 2018פיקוח ושיפוץ מתקני ספורט ומשחק  1437יז. תב"ר מס' 

  2018שיפוץ כבישים ומדרכות  1438יח. תב"ר מס' 

  2018שיפוץ תאורת רחובות  1439יט. תב"ר מס' 

  2018שיפוץ גנים ציבוריים  1440תב"ר מס'  כ.

 שיפור חזות המושבה 1441כא. תב"ר מס' 

 שיפוץ מבני ציבור  1442כב. תב"ר מס' 

  2018ספר יסודיים וגנ"י( -שיפוץ מוסדות חינוך )בתי 1443כג. תב"ר מס' 

 שיפוץ צנרת ניקוז  1444כד. תב"ר מס' 

  2018תי שיפוץ מבני המרכז הקהיל 1445כה. תב"ר מס' 

 יישום החלטות וועדת תנועה  1446כו. תב"ר מס' 

  2018שיפוצי קיץ גנ"י  1449כז. תב"ר מס' 

  2018ספר יסודיים -שיפוצי קיץ בתי 1450כח. תב"ר מס' 

 החלפת תאורה ללדים באולם ספורט רלף קליין  1456כט. תב"ר מס' 

 

 

 שתם הטיפול בהם ואינם פעילים. מדובר בתב"רים שלא מומשו או בתב"רים :אבי הררי

 

 מבוקש לאשר את סגירת התב"רים. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 עדכון: 

 

אנחנו פועלים במלוא המרץ להתנתק מויצו הדסים ובשלב זה לבנות חטיבת אבי הררי: 

שר לנו  פתכנית המתאר תאביניים. מעדיפים שהקמפוס יהיה בשטח הדסים. יחד עם זאת 

 דות חינוך בתחום הישוב. בניית מוס

 

יהודה לא יקבלו את הטוב ביותר. אולם הספורט וכיתות הלמידה לא -לא יתכן שילדי אבן

 לא צלחו. בצד הפדגוגי והפיזי לנו להיות שותפים מלאים שוכל הניסיונות ראויים 

 

 

 

 

 

 

 אלי גטר                                                     אבי הררי                                 

 מזכיר המועצה                                              ראש המועצה                            

 

 

 

 

 

 


