
1 

 

 
 
 

 "א חשון, תשפ"בכ      
 2021אוקטובר,  27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין

 12.2010.62מיום  14מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 



2 

 

 
 1220.10.62מיום  41פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס' 

 שנערכה בחדר הישיבות במועצה
 

 נוכחים
 ראש המועצה -  טל גורקי

  מ"מ וסגן ראש המועצה -  גילת ברכר
 סגן ראש המועצה -  שרון חוילי

 חבר המועצה -  הדר מושקט
 חבר המועצה -  עמי אחיאל
 חבר המועצה -  תומר יפת

 חברת המועצה - שטרן קטרי ותר
 )חלקית( חברת המועצה -  שרגא לימור

 
 החסר

  חברת המועצה -  טל תעסה

 
 מוזמנים

 )חלקית(עצה הדתית יו"ר המו -  איתן מרום
 מזכיר/גזבר המועצה -  זאב ובר

 מנהלת לשכת ראש המועצה -  יהודית ליס

 :סדר היום

 
 שאילתות. .1
 .עדכוני ראש המועצה .2
 דיון בבקשת המועצה הדתית בנושא קבורת תושבי חו"ל. .3
 חוזי חכירה עם חברת החשמל )תחנות טרפו( 4אישור  .4
 .30.6.21הצגת הדו"ח הכספי של המועצה ליום  .5

 
 הגדלת תב"רים .6

 ₪.   140,000, בסך לשיפור חזות היישוב, 427הגדלת תב"ר מס'  .א
 ₪. 100,000בתי כנסת, בסך  הרחבת, ל445אישור תב"ר מס'  .ב
ר מס' תב" – 24.8.2021מיום  40.2תיקון טעות סופר בהחלטה מס'  .ג

 .)התקנת מתקני כושר( 427 מקוםב 446
 
 אישורי פרוטוקולים .7

 .29.8.21מיום  9כוהול מס' הועדה למאבק בסמים ואל .א
 .3.10.21מיום  25הועדה לקידום מעמד האישה מס'  .ב
 .5.10.21מיום  9ועדת חינוך מס'  .ג
 .12.10.21מיום  8ועדת איכות הסביבה מס'  .ד
 .12.10.21, מיום 16ועדת תמיכות מס'  .ה
 .13.10.21מיום  43ועדת השקעות מס'    .ו

 .24.10.21מיום  9ועדת בטחון מס'  .ז
 
 



3 

 

 .פתח את הישיבה ראש המועצה
 

צמח  שהלכו לעולמם: י היישובשל תושב םחברי המועצה עומדים דקה דומיה לזכר
 .ז"ל ברניב ז"ל ורבקה בן אהרוןאברהם , ז"להינדי 

 

 שאילתות .1
 

במהלך השנים האחרונות, : מצב בטיחות בדרכים ביישוב -רות שטרן קטרי 
ברות בטיחות לעלייה חדה בע םוביתר שאת בחודשים האחרונים אנו עדי

בדרכים המתבצעות על ידי תושבי היישוב ומבקרים שונים ביישוב, חלקם 
קטינים אשר משתמשים בכלי רכב חשמליים ומסכנים את עצמם ואת עוברי 

מצב זה יוצר סכנה יומיומית, ותחושת חוסר ביטחון רוב התושבים  האורח.
ה ב"כמעט המקפידים לשמור על החוק. לא פעם מסתיים אירוע התפרעות כז

נפגע" או בפגיעה ברכוש, ולצערנו זהו רק עניין של זמן עד שאירוע כזה 
 יסתיים באסון.

אנו מבקשים לבדוק מה הם המהלכים אותם מתכננת המועצה לבצע כדי 
   .למגר תופעות אלו במיידי, ולפני שיקרה אסון

 
 :תשובת ראש המועצה       

 
ובאופניים חשמליים במספר המועצה מטפלת בנושא השימוש בטרקטורונים 

 דרכים: 
 
 כון למועד הגשת השאילתא, לא הייתה למשטרה נ –פנייה למשטרה  .א

אפשרות לאכוף איסור נסיעה על טרקטורונים בשל העדר חוק מסמיך 
  לעניין זה. יחד עם זאת, המשטרה ביצעה מאמצים נקודתיים על מנת 

 להפחית תופעה זו.
  עם ראש המועצה, הודיע מפקד  אתמול בפגישה של מפקד תחנת שדות

התחנה כי התקנה שונתה וניתן להתחיל לאכוף. מפקד תחנת שדות 
 התחייב לתעדף נושא זה.

 
תי קיים שיחות עם השוטר הקהיל -טיפול מניעתי ע"י השוטר הקהילתי   .ב

מספר משפחות ונערים שזוהו כמשתתפים בפעילויות אלה, והזהיר אותם 
 בהתאם.

 
חחתי גם עם מספר משפחות. בחלק מהמקרים מדובר אני באופן אישי שו .ג

 בילדים שגם הוריהם אינם מסוגלים להשתלט עליהם.
 

ועדת הבטחון קיימה דיון בנושא בהשתתפות השוטר הקהילתי ונדונו  .ד
פרוטוקול הישיבה יוצג  האפשרויות השונות להתמודד עם הנושא.

 בהמשך.
 

ם. כיום, נותרו בעיקר  בעקבות מאמצינו צומצמה התופעה בחודשים האחרוני
נערים משתי משפחות אשר מהווים מוקד לשימוש בטרקטורונים. השוטר 

 הקהילתי ממשיך בטיפול נקודתי בנושא.
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בתקופה : קקי תנועה בתוך היישוב בשעות הבוקרפ -רות שטרן קטרי 

האחרונה אנו רואים כי תופעת פקקי התנועה בשעות הבוקר הנובעת מבעלי 
ם מיישובים מזרחיים לפרדסיה ובניסיון לעקוף את הפקק מכוניות המגיעי

נכנסים בשעות העומס ליישוב מהכניסה המזרחית )"מהדרין"(  5613בכביש 
בעבר נידונו הצעות לסגור  יוצרים עומסי תנועה לא סבירים בתוך היישוב.

בשעות אלו את הכניסה המזרחית לכניסה ליישוב, ולאפשר רק יציאה 
 באיזה אופן מתכננת המועצה להתמודד עם בעיה זו? .מהיישוב מכניסה זו

 
  :תשובת ראש המועצה

 
( אינה מתרחשת WAZEהסטת כלי רכב לכבישי היישוב )בעיקר ע"י תוכנת 

)בד"כ כתוצאה מתאונות  4באופן קבוע, אלא כאשר יש עומס חריג על כביש 
 (.2- 4 -6על אחד מכבישי האורך 

 
 שר לכל חלופה יש יתרונות וחסרונות:בחנו מספר חלופות לטפל בנושא, כא

 
סגירת האפשרות לכניסה בלבד של כלי רכב מהכניסה המזרחית ליישוב  .א

בשעות הבוקר. פנינו למשטרה על מנת לבצע סגירה זו. בעקבות פנייתנו 
מהנדס התנועה של מחוז מרכז הגיע למקום והתנגד בכל תוקף לחלופה 

 זו.
 
ניסינו פתרון  –כניסה בשעות הבוקר סגירת הכניסה המזרחית ליציאה ול ב.

 זה בעבר אך עלו מספר בעיות שיש להביא אותן בחשבון:
 

יצירת עומסים על יתר הכניסות לפרדסיה, דבר המחריף את  הבעיה  .1
 ביציאה מהיישוב מחד ומגדיל את הסיכון הבטיחותי בצומת, מאידך.

ן , יש קושי וסיכו5613בשלב זה, עד שיסתיימו העבודות על כביש 
 ביציאה שמאלה.

 
ם המגיעים לפרדסיה מכיוון עובדייש פגיעה משמעותית בתושבים וב .2

 מזרח, במיוחד בעיתוי הנוכחי שבו מתבצעות עבודות בדרך.
 

כאשר יושלמו העבודות בכביש בהמשך ובמיוחד אנו נבחן נושא זה ביסודיות 
וב ויוצב רמזור בצומת הכניסה. במצב זה תתאפשר פנייה מזרחה מהייש 5613

 ללא סיכון למשתמשים בדרך.
 
 

 עדכוני ראש המועצה .2
  

שני  הנוכחיגל ב מזה למעלה משבוע אין חולים בפרדסיה. –קורונה   .א
החיסון תושבים אושפזו במצב קשה )לא היו מחוסנים( אך יצאו מזה. 

מוסדות החינוך בי פרדסיה גבוהה מאוד. שווהיענות תהשלישי הוא חשוב 
ערכת מתנהלת ללא בעיות מיוחדות. מתנהלים בשגרת קורונה וכרגע המ

 גל חמישי. ל נגיעמקווים שלא 
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באולם הספורט החדש. היקף השימוש הוא  התחלנו את הפעילות .ב
פים. צו 400אפ עם -משמעותי. התקיים, לראשונה בפרדסיה, מופע סטנד

למתנ"ס החדש מסתמנת של החינוך הבלתי פורמלי הסבת הפעילות 
 .כמהלך מבורך מאוד

 
 להקמהנחתם חוזה אבן פינה למרכז התרבות החדש.  חודשיים נשיםכתוך   .ג

ואנו ממתינים כרגע לקבלת היתר  לבנייה שכבר החל בהיערכותקבלן עם 
 .בניה

 
 -ביום שישי בהשנה לזכרו של שחר תעשה ז"ל יתקיים השנתי המרוץ   .ד

, יהיו שינויים בתנועה בבוקר .במתכונת מעט מצומצמת עקב הנסיבות 5.11
דרגה בכל מקום לאחר שהמרוץ הרחובות ייפתחו בה. כולל סגירת רחובות

 לכמה מאות משתתפים. יחלוף. מצפים
 

במתכונת שונה מהעבר. התקיימו השנה ארועי יום כיפור ושמחת תורה   .ה
במגרשי  –במקום פתוח  ות של יום כיפור התקיימוהמרכזי ותהתפיל

פילת כל נדרי איש ובת 800 -בתפילת נעילה השתתפו כ :הספורט בפארק
 . איש 350 -השתתפו כ

 
  ביותר. ותהיה מוצלחובפארק  מושמחת תורה התקיי ההקפות השניות של

 
קיום הארועים במקום נגיש ומרכזי ובאוירה פתוחה הביא קהלים חדשים 

 שהתוודעו לארועים אלה, חלקם לראשונה. 
 

וסף י-ולרב מאיר מור בראשות איתן מרום מודים למועצה הדתיתאנו 
                  .הארועים תרומתם לארגון  ולקיוםעל מחב"ד 

 
 בחוץ, היה מזמין, מוצלח ומאורגן  םארועיקיום הדר מברך על הפורמט של 

  למופת.
 

עובדי המועצה עבדו קשה נפתחה באופן מוצלח. תשפ"ב שנת הלימודים   .ו
אנחנו במהלך הקיץ כדי שהכל יהיה מוכן במועד על הצד הטוב ביותר. 

 -במערכת החינוך: גדעון אחרק  םממספר עובדים ותיקיהשנה נפרדים 
גים, מנהלת מחלקת הספורט והחו -שני  –רינה מידן מנהל אגף החינוך, 

מזכירת אגף החינוך רבקה ומ ןצילה ולדמ –הגננת הותיקה והמוערכת 
 מיטלברג. אנו נקיים ארוע פרידה הולם.

 
 43תת"ל לפיתוח  תקציב המיועדההקפיא את משרד התחבורה לצערנו,   .ז

, מחלף בית מחלף בית ליד( הכולל גם את 4ומיחלוף של כביש )הרחבה 
יצחק ומחלף פרדסיה וזאת מאחר ולטענתם הם שוקלים מחדש סדרי 

צ מצומת פרדסיה "ומקודם כרגע זה נת מתוקצבשהיחידי החלק עדיפויות. 
זהו מבחינתנו מצב בלתי סביר במיוחד לאור עומסי התנועה באזור דרומה. 

אנחנו פועלים ההולכים ומתגברים. בשיתוף עם ראשי רשויות נוספים 
 ה.להעביר את רוע הגזר
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עם חברת  םבים האופטיינחתם ההסכם לפריסת הסי -סיבים אופטיים   .ח
. קיימנו ישיבת התנעה וכרגע פרטנר בשלב התכנון והמיפוי. הנושא פרטנר

 בתהליך.
 

קלטנו רכזת משאבי אנוש בחצי משרה שהחלה לעבוד לפני מספר ימים.   .ט
דים כתוצאה מהגידול במצבת העובדים בתחום החינוך והקושי בגיוס עוב

סייעות(, קיים צורך בפונקציה מקצועית לטיפול בנושא. זהו חלק בעיקר )
 .היערכות המועצה לגידול היישובמ

 

 דיון בבקשת המועצה הדתית בנושא קבורת תושבי חו"ל .3
 

ציג את הצורך ביצירת קרן לפיתוח בית העלמין כדי מיו"ר המועצה הדתית 
יסור להעברת כספים חל א לפיתוח חלקות חדשות.תקציבי שיהיה מקור 

לאשר קבורת  המועצה הדתית מבקשתמהתקציב השוטף לקרן זו. לצורך כך 
נוהל ₪. חלקות במכפלה לתושבי חו"ל יהודים במחיר כולל של חצי מיליון  10

זה קיים במרבית הרשויות המקומיות בארץ, כמו למשל בבית העלמין של תל 
 פה אחד.מונד. בישיבת מליאת המועצה הדתית הנושא אושר 

 
אמנם מבין שלא ניתן להשתמש בתקציב השוטף של תומר יפת מציין כי הוא 

לא בנוח מכך שלכאורה המועצה הדתית למטרות פיתוח, אך הוא מרגיש ש
 קבורה. צרכי סוחרים בקרקעות ל

 
האופן שבו פעלה המועצה הדתית הקודמת, שמימנה פיתוח שרון משיב כי 

לחוק. התקבל דוח ביקורת חמור בנושא,  קברים מהתקציב השוטף היה בניגוד
דוחה לחלוטין ואיתן מרום פעל רבות כדי לחלץ את המועצה הדתית מעניין זה. 

ומפנה לארועים שקרו כביכול על סחר בקרקעות של תומר את האמירה 
בבית חלקות שמירת שבה נעשו מהלכים של קודמת הבמועצה הדתית 

כאן הוא לאחר היוועצות עם  מוצעמה שבשלב זה הוא אינו מפרט. . העלמין
הגורמים המקצועיים במשרד הדתות והמטרה היא לאפשר פיתוח בית העלמין 

. זוהי הצעה ראויה שבאה בענווה רבה ואושרה פה אחד ע"י ציבורהכלל למען 
 חברי מליאת המועצה הדתית.כל 

 
ן כי ההכנסות השוטפות משמירת מקום במכפלות הינן זעומות ואינ מצייןאיתן 

מאפשרות לפתח את בית העלמין. כל בתי הקברות בארץ משתמשים בשיטה 
 נושאה התושבים. כללזו על פי המלצת משרד הדתות, זו הדרך כדי לדאוג ל

תבחינים שהמועצה בהמועצה מאחר ומבוקש שינוי מליאת מובא לאישור 
 .27.4.21 -אישרה ב

 
 המועצה.קבורה אפשר לבקש כסף מ חלקותתומר אמר שבמקום למכור 

 
משיב כי לא הגיוני להשתמש בכספים שיועדו להקמת מבני ראש המועצה 

ציבור וחינוך לפיתוח חלקות קבורה, במיוחד כשיש נוהל בנושא המאושר על ידי 
הנחיות ובהתאמה ללאור הנסיבות  משרד הדתות ומקובל בבתי העלמין בארץ.

טת מליאת מנוס מלקבל את ההחלטה ולאשר את החל של משרד הדתות אין
 המועצה הדתית.
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 הצבעה

 . יאלעמי אחוטל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט  -( 5)  –בעד 
 תומר יפת, לימור שרגא ורות שטרן קטרי. –( 3)  –נגד  

 

 
 1.14החלטה מס' 

 
קברי  10לקבורה  ייעדבקשת המועצה הדתית למליאת המועצה מאשרת את 
 בהתאמה לתעריף הנקוב בתבחינים המאושרים.מכפלה לתושבי חו"ל יהודים ו

 
 לימור עזבה את הישיבה. 

 

 (רמציהפונסחוזי חכירה עם חברת החשמל )תחנות טר 4אישור  .4
 

יח"ד  900 -שתמנה למעלה מבמסגרת בניית השכונה החדשה "הדר השרון" 
תחנות טרנספורמציה לצורך אספקת  4וכן אזורי תעסוקה היה צורך לבנות 

לכללים תחנות הטרנספורמציה מוקמות על שטחים ציבוריים חשמל. בהתאם 
בחוזי חכירה לטווח  ת לחזקה ושימש בלעדיים של חברת החשמלוומועבר

התמורה למועצה בגין החכירה והתשלומים בגין הקמת חדרי ארוך, כאשר 
הינם על פי סכומים שנקבעו בתקנות )כלל  ,ככל שהוקמו ע"י המועצה ,השנאים

 שמל( ואינם נתונים למו"מ.לכללי משק הח 15
 

חוזי חכירה לתחנות הטרנספורמציה  4 לאישור על שולחן המועצה מונחים
 הבאות: תחנת "הארבל", תחנת "הרעות", תחנת "החרמון" ותחנת "ערוגות".

 
משפטית של היועץ המשפטי חוות דעת  4מונחות על שולחן המועצה  כמו כן

לפקודת העיריות,  188לסעיף בהתאם  .אחד מהחוזיםשל המועצה לגבי כל 
 וכן אישור שר הפנים.  ההחוזים טעונים אישור מליאת המועצה ברוב חברי

 
תחנות טרנספורמציה: "ערוגות" ו"הארבל" נבנו ע"י המועצה והחוזים  שתי

חוזים השני בתחנות אלו כוללים גם מתן תמורה למועצה בגין בנייה זו. 
גם את הקבלן שבנה את חדר וכוללים  2019נחתמו כבר בשנת האחרים 

 4כל  השנאים כשהתמורה בגין הבנייה משולמת לו ישירות ע"י חברת החשמל.
 החוזים מובאים לאישור במרוכז על מנת לחסוך ולזרז תהליכים ביורוקרטיים.

 
 הצבעה

 . יאלעמי אחוטל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט  -( 5)  –בעד 
 ורות שטרן קטרי. תומר יפת –( 2)  –נגד  

 
 2.14החלטה מס' 

 
חוזי  4 -לישראל ב חברת החשמלהתקשרות עם  מליאת המועצה מאשרת

 :כמפורט להלןלזמן ארוך חכירה 
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 .9249בגוש  94ה חלק  -ת"ט "ערוגות"  .1
 .9248גוש ב 86חלקה  -ת"ט "הארבל"  .2
 84)מספר חדש: חלקה  629, מגרש 8142וש בג 61חלקה  -ת"ט "הרעות"  .3

 (.9248בגוש 
 88)מספר חדש: חלקה  634, מגרש 8142ש בגו 7חלקה  -ת"ט "חרמון"   .4

 (.9248בגוש 

 
 
 30.6.21הצגת הדו"ח הכספי של המועצה ליום  .5
  

. תחילת יבאיזון תקציב 2021את המחצית הראשונה של שנת המועצה סיימה 
השנה עדיין אופיינה בהגבלות בפעילות עקב הקורונה והדבר הביא לירידה 

ח הפעולות במיוחד בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. גביית בנפ
 הארנונה מתבצעת על פי התחזית, ללא סטיות מהותיות.

המיועדת , ₪מיליון  61 -יש למועצה יתרת מזומנים של כ 30.6.21 -נכון ל
לבניית מרכז התרבות, שלב ג' של בי"ס "רימון", בי"ס תיכון חדש והמשך 

 .5613וב לרבות השלמת העבודות בכביש פיתוח התשתיות בייש
 
 

 הגדלת תב"רים   .6
 

 ₪  0,00041, בסך לשיפור חזות היישוב 427הגדלת תב"ר מס'  .א
 

מבצע  ערוךוכן לחדשות תחנות אוטובוס  קיםבמסגרת התב"ר מתוכנן לה
 לגיזום עצים גבוהים היכולים להוות סכנה לציבור.

 
 הצבעה

 . אחיאל עמיו ון חוילי, הדר מושקטטל גורקי, גילת ברכר, שר -( 5)  –בעד 
 תומר יפת ורות שטרן קטרי. –( 2)  –נגד  

  
   

 341.חלטה מס' ה
 

 לשיפור חזות היישוב 427 מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר מס'
 מימון: קרנות המועצה. ₪.  140,000בסך 

 
 

 ₪  100,000בתי כנסת, בסך  הרחבתל 445אישור תב"ר מס'  .ב
 

מוצע לאשר תב"ר למטרה זו.  העבודה הרב שנתית תכניתבמסגרת 
בכפוף להחלטת ועדת תמיכות, עמידה בנוהל תמיכות הכספים יוצאו 

 בתיאום עם היועץ המשפטי של המועצה.ואישור מליאת מועצה, הכל 
 

 הצבעה
 . אחיאל עמי ,טל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט -( 5)  –בעד 
 ת ורות שטרן קטרי.תומר יפ –( 2)  –נגד  
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 4.41חלטה מס' ה
 

בסך  בתי כנסת הרחבתל 445 מליאת המועצה מאשרת תב"ר מס'
 מימון: קרנות המועצה. ₪.  100,000

 
 

מס' תב"ר  – 24.8.2021מיום  204.תיקון טעות סופר בהחלטה מס'    .ג
 )התקנת מתקני כושר( 427במקום  446

  
 "ר.בהחלטה הקודמת היתה טעות סופר במספר התב

 
 הצבעה

 . אחיאל עמיו טל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט -( 5)  –בעד 
 תומר יפת ורות שטרן קטרי. –( 2)  –נגד  

 
 

 5.41חלטה מס' ה
 

להתקנת מתקני כושר בסך  446 מליאת המועצה מאשרת תב"ר מס'
 מימון: קרנות המועצה. ₪.  270,000

 
 

 פרוטוקוליםאישור  .7

 

 29.8.21מיום  9בק בסמים ואלכוהול מס' הועדה למא .א
 

הועדה קיימה דיון עם קצין מניעה והסדרה של המשטרה ונדונה עבודת 
סוגי ההתערבות וההסברה של וכן המניעה המבוצעת ע"י המשטרה 

 המשטרה.
 

 הצבעה
 . אחיאל עמיו טל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט -( 5)  –בעד 
 יפת ורות שטרן קטרי. תומר –( 2)  –נגד  

 
 

 .641חלטה מס' ה
 

מיום  9הועדה למאבק בסמים מס' פרוטוקול ה מאשרת את מליאת המועצ
29.8.21.  
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  3.10.21מיום  25הועדה לקידום מעמד האישה מס'  .ב
 

במסגרת זו  .2021פעילות לרבעון האחרון של שנת ההועדה דנה בתוכנית 
ציון  ראתלקהמועצה דונה הערכות . כמו כן נבנושאי שונים הוזמנו הרצאות

 יום המאבק באלימות נגד נשים.
 

 הצבעה
 . אחיאל עמיוטל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט  -( 5)  –בעד 
 תומר יפת ורות שטרן קטרי. –( 2)  –נגד  

 

 41.7חלטה מס' ה 
 

הועדה לקידום מעמד האישה מס'  פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת את
 . 3.10.21ם מיו 25

 
 

 5.10.21מיום  9ועדת חינוך מס'    .ג
 

וקיימה זיוה מנוחין הועדה ערכה היכרות עם מנהלת אגף החינוך החדשה 
והערעורים ת של בתיה"ס לשנה"ל תשפ"ב ובתהליך השיבוצים ובתוכני דיון

 מוסדות החינוך.ל
 תומר מציין כי היה נוכח בישיבה והגיע מאוחר.

 
 הצבעה

 . אחיאל עמיוגורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט טל  -( 5)  –בעד 
 תומר יפת ורות שטרן קטרי. –( 2)  –נגד  

 

 8.41חלטה מס' ה
 

 . 5.10.21מיום  9פרוטוקול ועדת חינוך מס' מליאת המועצה מאשרת את 
 
 

  12.10.21מיום  8ועדת איכות הסביבה מס'  .ד
 

טיפל בנמלי אש,  ,וסיםהועדה קיבלה דיווח ממנהל אגף התיפעול על ריס
פינת מיחזור בשכונה החדשה, מתן קנסות לבעלי כלבים שעושים את 

 צרכיהם ברחוב ועידוד הצללה בשבילי הליכה.
 

 הצבעה
 . אחיאל עמיוטל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט  -( 5)  –בעד 
 תומר יפת ורות שטרן קטרי. –( 2)  –נגד  

 

 9.41חלטה מס' ה
 

מיום  8ועדת איכות הסביבה מס' פרוטוקול המועצה מאשרת את  מליאת
12.10.21 . 
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 12.10.21, מיום 16ועדת תמיכות מס'  .ה
  

הועדה אישרה תבחינים חדשים לתמיכה בהקמה ו/או בהרחבה של בתי 
  כנסת מתקציב בלתי רגיל )תב"ר(.

 
 הצבעה

 . אחיאל עמיוטל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט  -( 5)  –בעד 
 תומר יפת ורות שטרן קטרי. –( 2)  –נגד  

 

 10.41חלטה מס' ה
 

, מיום 16ועדת תמיכות מס' פרוטוקול את מליאת המועצה מאשרת 
12.10.21. 

 
 

 13.10.21, מיום 43ועדת השקעות מס'    .ו
  

התשואה המצטברת מתחילה השנה על תיק השקעות של המועצה היא 
2.76%. 

התיק ווידאה כי אפיקי ההשקעה תואמים את  הועדה סקרה את הרכב
 הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

 בשלב זה טרם התקבלה החלטה על שינוי במדיניות ההשקעה.
 

 הצבעה
 . אחיאל עמיוטל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט  -( 5)  –בעד 
 תומר יפת ורות שטרן קטרי. –( 2)  –נגד  

 

 11.41מס'  חלטהה
 

, מיום 43ועדת ההשקעות מס' פרוטוקול את יאת המועצה מאשרת מל
13.10.21 . 

 
 

 24.10.21, מיום 9ועדת בטחון מס'    .ז
  

מטרד  םמהוויהועדה דנה בנושא שימוש הטרקטורונים ע"י נערים אשר 
כמו כן נדונה  ציבורי ודרכי הטיפול בנושא שיתוף עם השוטר הקהילתי.

ה לחרום. צפוי ביקור של אלוף פיקוד ההיערכות לחורף והיערכות המועצ
 העורף ביישוב.

מבחינת עבירות הרכוש יש ירידה של עשרות אחוזים בעבירות בשנת 
 .2020לעומת שנת  2021

 
 בחודש נובמבר. יחולקומדבקות לרכבים 
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 תומר מעיר כי נושא המדבקות לדעתו מיותר.
 

שדחף את הנושא  ת בנושא לכאן ולכאן ומציין כי מיוטל משיב כי אכן יש דע
הוא דווקא חבר סיעתו של תומר. מציין שזו המלצה של הועדה בועדה 

 , והוא ממליץ לכבד המלצה זו.הכוללת נציגי ציבור
 

 
 הצבעה

 . אחיאל עמיוטל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט  -( 5)  –בעד 
 תומר יפת ורות שטרן קטרי. –( 2)  –נגד  

 
 

 12.41מס'  חלטהה
 

, מיום 9מס'  ןבטחואת פרוטוקול ועדת מליאת המועצה מאשרת 
24.10.21. 

 
 
 
 
 
 

 .שמה: יהודית ליסר 

 
 
 
 

 
 חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה

 
 


