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הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין מס'  )13/17( 62אשר תתקיים ביום חמישי , 9.11.17
כ' בחשון תשע"ח בשעה ( 19:00או בסיום הישיבה שלא מן המניין שתחל בשעה .)18:00
על סדר היום:
 .1הצעה לסדר בנושא תכנון רחוב רתמים בשכונת רמז – מוגשת ע"י מר מיכה מגידש
(מצ"ב).
 .2הצעה לסדר בנושא קווי המתח הגבוה ברחובות הציונות והאדנים – מוגשת ע"י מר
איציק לב (מצ"ב).
 .3הצעה לסדר בנושא גיבוש פתרון בהסכמה למתן שטח חלופי למר רפי שלומיאן – מוגשת
ע"י מר מיכה מגידש (מצ"ב).
 .4הצעה לסדר בנושא מימוש החלטת המועצה מתאריך  1יוני  2017בעניין יגאל ג'נח –
מוגשת ע"י מר מיכה מגידש (מצ"ב).
 .5אישור הקצאת קרקע מקלט מס'  26ברח' עציון לצורך תחנה לשירותי רפואת חירום +
אישור ההסכם (סעיף מס'  1מפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום ( )1.10.17מצ"ב).
 .6אישור הקצאת קרקע ברחוב חברון לעמותת "כלל ישראל" למטרת מרכז קהילתי +
אישור ההסכם (סעיף מס'  2מפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום ( )1.10.17מצ"ב).
 .7אישור הקצאת מרכז יום לקשיש ואגף לתשושי נפש במרכז הגריאטרי "שוהם" ברח'
הנדיב לעמותת ר.ג.ש  +אישור ההסכם (סעיף מס'  3מפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע
מיום ( )1.10.17מצ"ב).
 .8אישור הקצאת מקלט מס'  2בסמטת השיטה לעמותת חוגי סיירות של קק"ל  +אישור
ההסכם (סעיף מס'  4מפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום ( )1.10.17מצ"ב).
 .9אישור הסכם פיתוח עם משרד השיכון והבינוי לצורך הקמתן של תשתיות ציבוריות
במתחם תכנית ש 648/שכ' רמז  ,לצורך הקמתן של  68יח"ד (מצ"ב).
 .10אישור חוזה בכירים של מנהלת מחלקת מים וביוב גב' רויטל ג'זואה לבנת בשיעור של
 30%-40%משכר מנכ"ל  ,מותנה באישור משרד הפנים (מצ"ב).
 .11אישור הארכת הסכם שכירות לתקופה העולה על  5שנים – מכרז השוק הישן (מצ"ב).
 .12אישור המועצה על בקשה להיתר של גב' חדווה להב בגוש  10111חלקה ( 208מצ"ב).
 .13אישור המועצה לחזור בה מכוונתה להפקיע חלקות  101 – 98בגוש  10105אשר פורסם
בילקוט הפרסומים מספר  7003מיום ( 11.3.15מצ"ב).
 .14אישור תבחינים לתמיכות בעמותות לשנת ( 2018מצ"ב).
 .15אישור התקשרות ללא מכרז עם חברת החשמל  ,בהמשך לתב"ר  739שנפתח ב4.6.15 -
(מצ"ב).
 .16אכרזה וסלילת רחובות:
א .רחוב חדש ללא שם וללא מוצא היוצא מרחוב אחוזה ומקביל לרחובות המייסדים
והמושב – ע"פ תב"ע  118/ומשויך לתב"ר ( 791מצ"ב).
ב .רחוב הגלעד – ע"פ תב"ע מס'  353-0078717ומשויך לתב"ר .775
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 .17אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  – 1.3.17השוק המתחדש ייקרא מתחם השוק
הישן ,שכונת הטריז תיקרא שכונת עומרים (מצ"ב).
 .18אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  – 25.7.17רחוב חדש היוצא מרח' אחוזה ומקביל
לרחובות המייסדים והמושב ייקרא סמטת הבונה  ,רחוב הניצב לרחוב רעות ייקרא
סמטת ידידים ,רחוב ללא שם כביש מס'  28ייקרא רחוב ערמון ,כביש  52ייקרא סמטת
התפוח (מצ"ב).
 .19אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  – 2.11.17ביה"ס לתקשורת ייקרא ביה"ס צור
(מצ"ב).
 .20אישור פתיחת חשבון סליקה תשלומי הורים ביה"ס חקלאי ברנקו וייס בלאומי כארד
לד"ר משה הרשקוביץ מ.ז 032233215 .וגב' חלי חכימי מ.ז.28714657 .
 .21אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית כר"מ:
א .ביה"ס מעיינות – גב' נורית בנולול מ.ז( 24680027 .במקום גב' אידית מן) וגב' ענת
אבן צור מ.ז.29409414 .
ב .ביה"ס חקלאי ע"ש ברנקו וייס – כספי רשות מקומית בלבד– דר' משה הרשקוביץ
מ.ז( 032233215 .במקום דר' ליאור אבימן) ומר יוחנן אייל מ.ז.56711179 .
ג .ביה"ס חקלאי ע"ש ברנקו וייס – כספי הורים בלבד – ד"ר משה הרשקוביץ מ.ז.
( 032233215במקום דר' ליאור אבימן) וגב' מיה שהם מ.ז( 025550229 .במקום גב'
נועה מלכוב מ.ז )033586314 .או גב' חלי חכימי מ.ז.28714657 .
ד .ביה"ס רימון גב' נועה יזדי מ.ז , 034496489 .לגב' נורית יעקוביאן מ.ז55512396 .
מזכירה בחטיבה ולגב' עדי כהן מ.ז 066050238 .מזכירה ביסודי וכן בחשבון הורים
למר פבלו סבסטיאן קבוט ת.ז 011175726 .יו"ר ועד ההורים.
 .22אישור בקשות לעבודה נוספת ע"ש:
א .גב' ליליאן סדגסי – מפקחת בוועדה המקומית (מצ"ב).
ב .מר ששון חכמון – מח' פיקוח ,אכיפה ואיכות הסביבה (מצ"ב).
ג .מר ניב ימיני – מח' פיקוח  ,אכיפה ואיכות הסביבה (מצ"ב).
 .23אישור תברי"ם יולי – נובמבר ( 2017מצ"ב).
בברכה,
רו"ח רן גלר
גזבר ומזכיר המועצה
העתקים:
עו"ד ג'ובראן ג'ובראן – יועמ"ש המועצה
אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה
רו"ח אלי יוספין – מבקר המועצה
גב' לימור אקהויז – מעמד האשה

