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 פתיחת חשבון ייעודי בבנק דיקסיה.

 
 :הצבעה

 פה אחד  
 

 :הוחלט
 לאשר את העלאת הנושא לסדר היום. 

 



 
 

 
 

) תכנית העבודה כפי שהוצגה במליאה מצ"ב ומהווה הועדה לתכנון ובניה   2015תכנית עבודה לשנת  .2
 : חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה(

 
 ואת הדגשים  2015מהנדס המועצה הציג את תכנית העבודה לשנת 

 
  לקחו חלק בדיון :

ים, פבלו לם, יעקב שקד, אורן אד' ירדן ערמון, אלי ברכה, מאיר דור, יוסי תאט, יוסי הס, דני מנהי
 שני.

 
התנהל דיון סביב : ההיערכות לרפורמה בתכנון ובניה כולל הכשרת הצוות ) סקירה בנושא תועבר 

בהמשך לחברי המליאה ( ומחשוב הועדה , קידום  פרויקטים תכנוניים כגון תכנית האב האסטרטגית 
, תחנת סניקת ביוב ארסוף , מרכז בקרה ושבילי אופניים, קידום תכניות של הישובים, דרך השדות 

וחירום ועוד. ראש המועצה עדכן את הנוכחים כי נערכת בדיקה לגבי הקמת בית ספר יסודי  נוסף של 
המועצה ,ניתנה סקירה על המאמצים שנעשים להזזת קו המתח העליון בכפר נטר ועל התכנון מול 

 . 20נתניה של כביש 
 צים הסתיימו. הנוכחים עודכנו כי העבודות בחרו

 
) תכנית העבודה כפי שהוצגה במליאה מצ"ב ומהווה חלק איכות סביבה  2015תכנית עבודה לשנת  .3

 : בלתי נפרד מפרוטוקול זה(
 

נציגי מחלקת איכות סביבה , הציגו את תכנית העבודה הבנויה מפעילות מתמשכות כגון הדברת 
ר חתולים ומפרויקטים חדשים כאשר השנה, מזיקים , פינוי פסולת , טיפול בכלבים משוטטים ועיקו

ניתן דגש לנושא המחזור וחוק האריזות , הובהר כי המועצה מתעתדת השנה להתחיל בהפרדת פסולת 
 של אריזות מזון בבתים כפיילוט יחולקו במושבים שקיות כתומות לבתים.

 
רדת העלויות סביב התנהל דיון סביב : הצורך בעיקור חתולים , עלויות הפינוי פסולת, הצפי להו

 ןהכניסה לתהליך הפרדת האריזות, טיפול ביתושים, תחזוקת חוף הים, בעיית השלכת פסולת הבניי
ברחבי המועצה , ראש המועצה סקר את הפתרונות והקשיים בנושא , אימוץ חוק הניקיון ,השימוש 
בפסולת בנין גריסה לסלילת שבילים בשטחים ברחבי המועצה , האפשרות להשתמש במקצצת גזם 
במידה והישוב מעוניין ובמקרים בהם מתבצע בישוב גיזום מאסיבי , אכיפת החניה בהתאם לחוקי 

  התנועה.
 

מזכיר המועצה הסבירה את התכנית הסביבתית לאיכות הסביבה שמובילה היחידה הסביבתית בה 
אנו שותפים , הכוללת תכנית חינוך סביבתי, פרויקט מגוון ביולוגי , שבוע האהבה לסביבה וסקר 

 אתרי מורשת שהמועצה מובילה. 
 

צגה במליאה מצ"ב ומהווה חלק תכנית העבודה כפי שהונושאים שונים:  – 2015תכנית עבודה לשנת  .4
 בלתי נפרד מפרוטוקול זה(: 

 
 . 2015מזכיר המועצה הציגה נושאים בתחומים שונים המופיעים בתכנית העבודה שלה לשנת 

 
 תבנושא התרבות  הסעיף הוגדל ואוחד עם סעיף פעילות הנשים, על מנת לפתוח את ההזדמנות ליהנו

נשים,  ם, עם זאת יוקצה מתוך התכנית סכום כסף גם לאירועי התרבות לכלל האוכלוסיי ימאירוע
 בנוסף הנגשנו את שעות הסיפור לילדים לספריות הישוביות. 

 
קידום תחום אמנת השירות במועצה , כולל לוחות זמני תגובה מתוכנן להתחיל פיילוט בחודש הבא,  

מכויות לישובים , שינוי חוק הקמת מוקד עירוני, בניית נהלים במועצה, ניתוח כלכלי להאצלת הס
 העזר לשילוט כך שיתאפשר לתת רשיון שילוט לכל עסק 

 
קיים במועצה , שינוי חוק העזר לפסולת והתאמתו לבג"צ חולון  ושינוי חוק העזר לשמירה והתאמתו 

 להנחיות משרד הפנים לחיוב פר מ"ר. 
ובות עבר וטיפול בחובות מסופקים , טיפול בגביית ח ) מצ"ב הרשימה ( 2015המכרזים הצפויים לשנת 
 , תכנית תחבורה ציבורית



 
 

 
 

התנהל דיון סביב , גביית אגרת שילוט, לכידת הכלבים ,דרכי הטיפול בחובות מסופקים , הצורך בקווי 
 אוטובוס בין הישובים .

 
 
 . תב"רים : 3
 

מס'  
 תב"ר

תקציב 
 מאושר

תקציב  הגדלה
 לאישור

 הצבעה פרטים

תכנון וביצוע חניה  .א
 בבית ספר ויצמן

מימון: קרנות  250   795
 המועצה

 פה אחד

עבודות פיתוח כפר  .ב
 * נטר

מימון: קרנות  1,192 100 1,092 680
 המועצה

 פה אחד

 
 

 
 תקצוב חירום לצורך שיפוץ גן סחלב  *
 

 . אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה עבור  תקציב מפעל הפיס עבור פרויקט מחשוב :4
  

אש"ח לפרויקט  258על סך    793,792, 794אושרו תב"רים מס'   05.10.2014 -מתאריך ה 20במליאה מספר 
המחשוב בבתי הספר מקורות המימון היה מפעל הפיס. מפעל הפיס דורש שהמועצה תפתח חשבון בנק ייעודי 

 לפרויקט המחשוב לקבלת המענק והעברת התשלום לספק.
 

 הצעת החלטה:
 בון בנק ייעודי בבנק דקסיה עבור מפעל הפיס לפרויקט מחשוב בתי הספרלאשר פתיחת חש

 
 

 הצבעה:
 פה אחד

 
 

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה.

 
 
 החזרים :  –. תל יצחק 5

בשל התחייבות ראש המועצה והגזברית  2000המליאה עודכנה לגבי חוב שיש למועצה לתל יצחק, משנת 
 כה בדיקה בהנהלת החשבונות ומהבדיקה עלה כי החוב לא הוחזר. הקודם בעניין החזרי היטלי ביוב. נער

 שלפי ההסכם, החוב היה אמור להיות מוחזר מחלף היטלי ההשבחה. ןדרישת תל יצחק הגיעה רק עכשיו מכיוו
 אש"ח צמוד מדד.  490הסכום להחזר הינו 

 הנושא הובא לדיון מוקדם בישיבת ההנהלה בהשתתפות יו"ר ועד מקומי תל יצחק. 

 רשמה: הילה טרייבר
 19:20הישיבה הסתיימה בשעה  

 


