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ישיבת מועצה מן המניין מס'  )3/17( 52מתאריך 11.5.17
נדחית מיום 4.5.17
פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום חמישי ט"ו באייר התשע"ז , 11.5.17 ,בשעה  19:00בבניין המועצה
בחדר הישיבות .
משתתפים  :ד"ר אלדד בר כוכבא עו"ד  ,אלי אטיאס ,יואב קעטבי  ,חיה בן צבי ,שרון בן צור,
רינה רונן (עזבה ב ,)21:20 -אבי כאכון (עזב ב , )21:30 -הרב יעקב צדקה  ,נחמיה מנצור (עזב ב-
 )21:20אפרים מעודה ,מיכה מגידש ,איציק לב ,הגר פרי יגור  ,רון לירם (נכנס ב 20:20 -ועזב ב-
.)21:45
נעדרים  :חיים געש.
נוכחים  :רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה  ,עו"ד ג'ובראן – יועמ"ש  ,אדר' אריה רפפורט –
מהנדס המועצה ,צילה כהן – מנהלת לשכה.
מוזמנים  :גב' אילנה זגול – מנהלת אגף החינוך ,גב' תמי ברששת – מנהלת אגף הרווחה ,מר
אייל שני – מנהל מח' פיקוח ואכיפה ואיכות הסביבה.
הישיבה מוקלטת  ,מתומללת ,מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.
על סדר היום
 .1הצעה לסדר בנושא ביטול פרויקט המיחזור – מוגשת ע"י מר מיכה מגידש.
 .2הצעה לסדר בנושא תחנות אוטובוס ברחבי המושבה  -מוגשת ע"י מר איציק לב.
 .3הצעה לסדר בנושא ביטול מודעות לארנונה על מחסנים – מוגשת ע"י מר אפרים
מעודה.
 .4הצעה לסדר בנושא הקמת  2כיתות קרוואנים לביה"ס נועם – מוגשת ע"י מר אפרים
מעודה.
 .5דרישת חברי מועצה לבחינת אפשרויות לפתרונות בסוגיות שהועלו ע"י עו"ד יוסף
וינראוך  ,פרקליטם של משפחת ג'נח ולהגיש המלצות בתוך  30יום – מוגשת ע"י גב'
הגר פרי יגור  ,מר איציק לב ,מר אפרים מעודה ,מר מיכה מגידש וגב' שרון בן צור.
 .6אישור פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאות קרקע מיום .8.5.17
 .7אישור הסכם בין המועצה לעמותת אור הפרדס לעניין הקצאת קרקע בגו"ח
.10105/255
 .8אישור המועצה לחזור בה מכוונתה להפקיע החלקות  101 – 98בגוש  , 10105אשר
פורסם בילקוט פרסומים מס'  7003מיום .11.3.15
 .9אישור שכר בכירים בשיעור  40% - 30%משכר מנכ"ל למנהלת משאבי אנוש גב' חלי
מול – מותנה באישור משרד הפנים.
 .10עדכון שכר בכירים למנהלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה הגב' תמי ברששת ת.ז.
 – 54700638העלאה שכר של  5%נוספים ל 70% -החל ממשכורת חודש ינואר , 2017
מותנה באישור משרד הפנים.
 .11אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .9.2.17
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 .12אכרזת רחובות:
א .סמטת מתתיהו – כביש מס'  401בתב"ע ש/1294/א – משויך לתב"ר .714
ב .סמטת פאר – כביש מס' ח' בתב"ע ש – 551/משויך לתב"ר .713
ג .רח' נוי – כביש מס' .27
ד .רח' גינת אגוז – כביש מס'  – 23משויך לתב"ר .530 , 642
ה .רח' ללא שם כביש מס' ( 28בין רח' גינת אגוז לרח' הכרם).
 .13אישור תברי"ם.
נושא מס'  :1הצעה לסדר בנושא בנושא ביטול פרויקט המיחזור – מוגשת ע"י מר מיכה מגידש.
מיכה מגידש :מציג את ההצעה לסדר .בסופו של דבר מבקש להחזיר את הפחים הירוקים לכל
דייר ולמצוא פתרון טוב יותר.
אלדד בר כוכבא :בעצם יש פה שינוי של הצעת ההחלטה שלך .מבקש מאיל שני ומאיציק להציג
את הנושא.
אייל שני :אנחנו כמו כל עם ישראל כפופים לחוקים וביניהם חוק הפרדת האשפה וחוק האריזות.
אנחנו קיבלנו תמיכה שמעט מאד רשויות קיבלו ,של  6.5מיליון  + ₪מצ'ינג שלנו.
עם תנאים אלה יצאנו לדרך והיום אנחנו עומדים במצב מצוין מכיוון שהפרדת האשפה פה נעשית
בצורה טובה מאד ובכך אנחנו משלימים פערים בתשתיות בצורה יחסית מהירה.
בבניה הרוויה הוספנו פחים טמוני קרקע וגם ברח' יהלום למטה .עשינו פעולות נוספות להוספת
מנקה ומפקח .חסכנו למועצה כסף רב דרך המיחזור ודרך הכספים שהמשרד להגנת הסביבה תוך
כדי קיום כל החוקים מתקדמים בכיוון הנכון.
איציק לב :התייחסתי בהרחבה לכל הנושא הזה עוד בדיון הראשון ואמרתי שיש בעיה .הבעיה
היא בעיה תפעולית ,בעיה בהבנה ,בניהול הפרויקט הזה ורואים זאת עד היום .הבעיה היתה עוד
בתחילת הפרויקט ,בקיבוע של האנשים במחשבה שלהם .נעשה פה תהליך של שינוי תפיסתי
ואחריו שינוי התנהגותי והמדדים הראו שיש פה שת"פ של התושבים .הבעיה היא בתפעול של
המקום ואני צועק את זה הרבה זמן ,יש פה בעיה שהפחים הירוקים מפונים ע"י שפ"ע  ,הכתומים
ע"י איכות הסביבה .צריך את הסינכרון הזה ,צריך עבודה משותפת .דבר נוסף הוא הפיקוח שלא
עובר ואנשים זורקים ברחובות.
אבל י ש פה תהליך שקרה והתהליך מאד מאד משמעותי בתפיסה הרחבה והרחוקה .יש פה הפקות
לקחים ,שכונות אחרות שעברו את אותו תהליך זה נראה קצת אחרת ויש שיתופי פעולה אחרים
והתודעה שם היא אחרת והתהליך עצמו קורה בגישה אחרת.
צריך לחשוב על איך משפרים ומביאים פתרונות ולהמשיך עם הפרויקט .הראתי בפעם שעברה
סקר ובו כמות האנשים שהיו שבעי רצון מפעילות זו.
אפרים מעודה :אותם דברים נאמרו לפני שנה וחצי וכלום לא השתנה .הבעיה היא באיסוף .אני
רוצה לקבל החלטות ולא לקבל את הדברים ואת ההחלטות שפקיד במועצה עושה.
אלדד בר כוכבא :אני מציע כך ,פרויקט המיחזור ממשיך והוסבר גם למה .במישור התודעתי טעון
שיפור .יש חוק במדינת ישראל וצריך לעשות הפרדה .עלינו להמשיך את נושא התודעה וההסברה
תוך רתימת תלמידי בית הספר לנושא ,ברור לי שיכול לקחת שנים אך אין מנוס .כמו כן צריך לתת
טיפול נקודתי בשכונה שלכם  ,פרחי הדר שיכול להיות שגם נובעת לא פחות מחוסר ההסכמה של
התושבים לנושא מה שבשכונות אחרות עליהם אני יודע ,המהלך הולך בסדר גמור ויש שיתוף
פעולה של התושבים.
לכן הצעתי גם שתוגבר שם האכיפה  ,ימונה אדם נוסף לניקיון בפרחי הדר ולבדוק את נושא
הסנכרון כמו שאיציק אמר ולדווח לנו תוך חודש איך זה עובד.
כמו שאיציק הציע  ,בנוסף אני אפגש עם מספר תושבים מהשכונה.
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הגר פרי יגור :חברת מודוס הציעה גם חלק מהדברים שאתה מציע .צריך לקחת את ההמלצות
שלהם ולהפכם לתכנית עבודה.
מיכה מגידש :מושך את ההצעה ומקבל את ההמלצות ואם עד לדיון הבא זה לא יובא אני אעלה
את ההצעה.
אלדד בר כוכבא :עד  30יום הכל צריך להסתיים ,אני בטוח שאייל ירצה לעשות את זה יותר
מוקדם והתחלנו כבר לעבוד שם יותר.
הצבעה
בעד –פ ה א ח ד

נושא מס'  - 2הצעה לסדר בנושא תחנות אוטובוס ברחבי המושבה  -מוגשת ע"י מר איציק לב.
איציק לב :מציג את ההצעה לסדר.
אלדד בר כוכבא :מאחר ויש כבר תחנות קיימות ,אני חושב שכדאי להציע ולהגיד למהנדס לקחת
זאת בחשבון לרכישות הבאות של המועצה.
איציק לב :ברור לי שמה שכבר יש לא מחליפים אבל כן צריך לתת להם מענה לחורף ולקיץ
ובמקביל לתחנות הבאות לקחת זאת בחשבון .אז אני מציע קח  20תחנות שהמהנדס יגדיר אילו
רלוונטיות שיש בהן תנועה ותעשה אתן פיילוט לחצי שנה.
אלדד בר כוכבא :אנחנו עובדים לפי תקציב .אני מציע החלטה שלישיבה הבאה המהנדס יציג לנו
היתכנות ל 20 -תחנות להגנה מפני שמש וגשם ורוחות כדי שנדע היכן אנו עומדים גם תקציבית
אם ריאלי.
איציק משך את ההצעה שלו ואנחנו מציעים שברכישה הבאה ייבדקו הדברים שהועלו ע"י איציק
להגנה משמש ,גשם וקור ולישיבה הבאה לבדוק היתכנות להגנה משמש וגשם ל 20 -תחנות שלדעת
המהנדס יש להם בעיה זו.
הצבעה
בעד –פ ה א ח ד

נושא מס'  - 3הצעה לסדר בנושא ביטול מודעות לארנונה על מחסנים – מוגשת ע"י מר אפרים
מעודה.
אפרים מעודה :מציג את ההצעה לסדר .מבקש לאשרר ולבצע את מה שהוחלט ביוני  , 2016שזה
יודפס כמו כל שנה ושנה ואני לא רוצה עכשיו לשמוע משפטי  ,לא משפטי.
רן גלר :צו הארנונה שלנו זהה לצו מ . 1986 -לגבי מחסנים רשום שם שרק אם מחסן הוא במבנה
נפרד הוא יזכה להנחה של .90%
זה אותו צו ארנונה וזאת ההגדרה .הרבה שנים שאנחנו מנסים לשנות את ההגדרה בהנהלה
ובמליאה ,הצו נשלח למשרד הפנים ומשרד הפנים לא מאשר את השינוי .זאת מהסיבה שגם
למשרד הפנים וגם למשרד האוצר אין סמכות לשנות הגדרה .אין היום סמכות לאף אחד .יחד עם
זאת אנחנו הרבה שנים נוהגים בנושא מיסוי המחסנים כך שגם מחסן שהוא צמוד למבנה אבל אין
אליו שום כניסה מהבית אלא הכניסה נפרדת ,הוא גם זוכה להנחה של  90%אז אין שום הבדל
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בהצעה ,זו הפרקטיקה של המועצה.
לגבי  2016שאישרנו צו ארנונה ,הבאתי פה גם את הפרוטוקול וגם את התמליל .מה שעלה
להצבעה זה צו ארנונה שהובא לאישור אחרי הנהלה ומליאה ללא שינויים .הצו אושר ללא
שינויים.
אפרים מעודה :חיים געש אמר לו בישיבה שנה שעברה אתה תדפיס כמו  2015 ,2016והוא המרה
את פיו.
אלדד בר כוכבא :אני בכלל חושב שצריך לפרש את חוק הארנונה אחרת .צריך לסדר אותו בישיבה
הבאה שמבחן השימוש קובע בלבד.
אפרים ,הצהרת שהוא ממרה את פ יו של ראש המועצה אבל זו לא הצעת החלטה  ,ולא מחייבים
הרי אז מה אתה רוצה?
אפרים מעודה :ההצעה שלי אני רואה פה הפרה בוטה של החלטת המועצה ע"י הגזבר פקיד
במועצה ,הוא מזלזל בהחלטת המועצה למרות הוראת ראש המועצה ומליאת המועצה .אז אני
מבקש מיד לתקן ולנקוט באמצעים נגד פקיד שמזלזל בהחלטות מליאת המועצה.
לבצע את החלטת המועצה מיוני  2016שבו ראש המועצה אמר במפורש ,הנחה את הגזבר לבצע
ולכתוב את החוק כפי שזה ,את סעיף  , 103אני לא זוכר איך קוראים לזה ,לפי  ,2016כפי שהיה ב-
 2014 ,2015 ,2016ובמידה וזה לא יבוצע ,אני רואה בזה הפרה של פקיד במועצה שמזלזל בהחלטת
המועצה.
אלדד בר כוכבא :אתה לא נצמד להצעה המקורית שלך.
אני לא מבין מה הצעת ההחלטה  ,מציע להוריד את ההצעה מסדר היום .מי בעד להוריד את
ההצעה מסדר היום?
הצבעה

בעד – ( 7אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יואב קעטבי ,חיה בן צבי ,רינה רונן ,יעקב צדקה ,נחמיה מנצור)
נגד –( 3אפרים מעודה ,מיכה מגידש ,הגר פרי יגור)
לא הצביעו –( 3אבי כאכון ,שרון בן צור ,איציק לב)

החלטה
ההצעה לסדר ירדה מסדר היום



 20:20 – 20:15הפסקה בת  5דקות
 20:20רון לירם מצטרף לישיבה

נושא מס'  - 4הצעה לסדר בנושא הקמת  2כיתות קרוואנים לביה"ס נועם – מוגשת ע"י מר
אפרים מעודה.
אלדד בר כוכבא :יש פה את ההצעה לסדר של אפרים אבל אני רוצה להקריא מה שקיבלתי ששלחו
היום מלשכת שר החינוך לנחמיה מנצור על ההשתדלות שלו בנושא מזה חודשיים מול משרד
החינוך .רשום כאן שזה בטיפול משרה"ח ויועמדו היבילים הנדרשים אז אני שואל מאחר וגם
מנהלת אגף החינוך שנמצאת כאן פעלה לא מעט בנושא מול משרד החינוך ,ההצעה שלך מתייתרת
לטעמי.
אפרים מעודה :לא ,אני רוצה לשמוע את מנהלת אגף החינוך.
אילנה זגול :מציגה את הנושא ועונה על שאלות המוצגות בפניה לעניין ביה"ס נועם ולעניין ביה"ס
שדות.
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אלדד בר כוכבא :ראיתי את המכתב עכשיו לפני הישיבה  ,אם הוא כותב יבילים  ,שימלא גם את
השני ,אז תהיי אילנה בקשר איתם  ,תמשיכי את הפעילות שלך מול משרד החינוך .ההורים פנו
ומטפלים בהם ,אף אחד לא שכח אותם.
אפרים ,ההצעה שלך מיושמת ממילא אז אתה מוריד מסדר היום?
אפרים מעודה :ההחלטה צריכה להיות אכן בקש תך כבר אושרה ,כפי שאמרה את זה אילנה או
כפי שנחמיה הציג במסמכים .כך שדרישתך שיהיו שני יבילים אכן אומצה .למה להוריד מסדר
היום?
אלדד בר כוכבא :אז הצעתך נתקבלה פה אחד זה טוב לך?
אפרים מעודה :כן.
אלדד בר כוכבא :אז קיבלנו את הצעתך פה אחד.
נושא מס'  - 5דרישת חברי מועצה לבחינת אפשרויות לפתרונות בסוגיות שהועלו ע"י עו"ד יוסף
וינראוך  ,פרקליטם של משפחת ג'נח ולהגיש המלצות בתוך  30יום – מוגשת ע"י גב' הגר פרי
יגור  ,מר איציק לב ,מר אפרים מעודה ,מר מיכה מגידש וגב' שרון בן צור.
אלדד בר כוכבא :מבקש לקיים את הדיון הזה שדרשתם בדלתיים סגורות.
אפרים מעודה :דרשנו ישיבה לא מן המניין ,תדחה את זה לישיבה שלא מן המניין ליום חמישי
הבא רק בנושא הזה.
עו"ד ג'ובראן :שני דברים :קודם כל חבר מועצה שחולק על סדר היום חייב להעלות את זה
בתחילת הישיבה .דבר שני ,זה נושא ראשון על סדר היום משום שהשאר היו הצעות לסדר .אם
יו"ר המועצה רוצה לזמן את הישיבה שלא מן המניין בתוך ישיבה מן המניין אזי הוא יהיה הסעיף
הראשון.
איציק לב( :פונה לאלדד) במשך שבועיים התקיים דיון בהודעות במייל .לא הגבת ,לא רצית לקיים
דיון מקצועי במשרד בשקט ,כי מתנהל פה איזשהו הליך שיכול להיות שאיננו תקין .צריך לתת
תשובות.
אלדד בר כוכבא :עוד לפני שנקיים הצבעה על דיון סגור ,אני מציע מאחר ומדובר פה על צנעת
הפרט ,נושא מאד מאד חשוב ,הייתי מבקש מהציבור שיצאו בבקשה החוצה.
אפרים מעודה :למה לחכות בחוץ? קודם כל אין דיון על זה!
אלדד בר כוכבא :אני שומע כרגע שעו"ד וינראוך לא הגיע והוא חשוב לי למהות הדיון .לכן אני
מבקש לדחות את הדיון לאחר שהוא יוזמן.
מעלה להצבעה.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
הנושא יידחה לדיון בשבוע הבא
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נושא מס'  - 6אישור פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאות קרקע מיום .8.5.17
הגר פרי יגור :אי אפשר לדון בסעיף זה כי החומר לא הוגש לנו  36שעות לפני הדיון כחוק.
אלדד בר כוכבא :זה החוק ואנחנו דוחים את הנושא הזה לפעם הבאה.
נושא מס'  - 7אישור הסכם בין המועצה לעמותת אור הפרדס לעניין הקצאת קרקע בגו"ח
.10105/255
כנ"ל.


 21:00נחמיה מנצור ורינה רונן עוזבים את הישיבה

נושא מס'  - 8אישור המועצה לחזור בה מכוונתה להפקיע החלקות  101 – 98בגוש  , 10105אשר
פורסם בילקוט פרסומים מס'  7003מיום .11.3.15
אריה רפפורט  :הועדה המקומית בשומרון פרסמה לפי בקשת המועצה סעיפים  5,6,7בתחום
ביה"ס החקלאי חלקות  98-101שבתוכן נמצא המתחם של מגרש הכדורגל והחניה הציבורית או
מסוף אוטובוסים .אח"כ פורסם סעיף  19במרץ .2015
הגר פרי יגור  :זאת אומרת שב 2015 -כבר הופקדה תכנית ש/1402/א ואתם המשכתם הפקעה על
בסיס תכנית קודמת ש .228/לדעתי זה לא חוקי.
אריה רפפורט  :עוד יותר טוב ,אז אפשר לבטל.
עו"ד ג'ובראן  :לאור חוות הדעת שלך אז אדרבא אפשר לבטל את זה .התכנית לא סותרת את
ההפקעה ,ההפקעה קדמה לתכנית.


מתקיים דיון רב משתתפים – עמודים  63 – 47בתמליל



 – 21:30אבי כאכון עוזב את אולם המליאה
הצבעה

בעד – ( 7אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יואב קעטבי ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,יעקב צדקה ,אפרים מעודה)
נגד –( 4הגר פרי יגור ,מיכה מגידש ,איציק לב ,רון לירם)

החלטה
מליאת המועצה מחליטה לחזור בה מכוונתה להפקיע החלקות  101 – 98בגוש  , 10105אשר
פורסם בילקוט פרסומים מס'  7003מיום 11.3.15



 – 21:45רון לירם עוזב את אולם המליאה

נושא מס'  - 9אישור שכר בכירים בשיעור  40% - 30%משכר מנכ"ל למנהלת משאבי אנוש גב'
חלי מול – מותנה באישור משרד הפנים.
 דיון בין המשתתפים – עמודים  70 – 63בתמליל
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הצבעה

בעד – ( 9אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יואב קעטבי ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,יעקב צדקה ,הגר פרי יגור ,אפרים
מעודה ,איציק לב)
נמנע –( 1מיכה מגידש)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת שכר בכירים בשיעור  40% - 30%משכר מנכ"ל למנהלת משאבי
אנוש גב' חלי מול – מותנה באישור משרד הפנים

נושא מס'  - 10עדכון שכר בכירים למנהלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה הגב' תמי ברששת
ת.ז – 54700638 .העלאה שכר של  5%נוספים ל 70% -החל ממשכורת חודש ינואר  , 2017מותנה
באישור משרד הפנים.
הצבעה

בעד – ( 9אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יואב קעטבי ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,יעקב צדקה ,הגר פרי יגור איציק
לב ,מיכה מגידש)
לא הצביע–( 1אפרים מעודה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת עדכון שכר בכירים למנהלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה הגב'
תמי ברששת ת.ז – 54700638 .העלאה שכר של  5%נוספים ל 70% -החל ממשכורת חודש
ינואר  , 2017מותנה באישור משרד הפנים

נושא מס'  - 11אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .9.2.17


בהסכמה של כולם מאחר ויו"ר הועדה עזבה את הישיבה ולא נמצאת  ,הנושא יידון
בישיבה הבאה.

נושא מס'  - 12אכרזת רחובות:
ו .סמטת מתתיהו – כביש מס'  401בתב"ע ש/1294/א – משויך לתב"ר .714
ז .סמטת פאר – כביש מס' ח' בתב"ע ש – 551/משויך לתב"ר .713
ח .רח' נוי – כביש מס' .27
ט .רח' גינת אגוז – כביש מס'  – 23משויך לתב"ר .530 , 642
י .רח' ללא שם כביש מס' ( 28בין רח' גינת אגוז לרח' הכרם).
אריה רפפורט  :מסביר את הנושא ומשיב לשאלות המועלות בפניו.

דף מס'  8פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  )3/17( 52מיום 11.5.17

הצבעה
בעד –פה אחד
החלטה

מליאת המועצה מאשרת אכרזת הרחובות:
יא .סמטת מתתיהו – כביש מס'  401בתב"ע ש/1294/א – משויך לתב"ר .714
יב .סמטת פאר – כביש מס' ח' בתב"ע ש – 551/משויך לתב"ר .713
יג .רח' נוי – כביש מס' .27
יד .רח' גינת אגוז – כביש מס'  – 23משויך לתב"ר .530 , 642
טו .רח' ללא שם כביש מס' ( 28בין רח' גינת אגוז לרח' הכרם).
נושא מס'  : 13אישור תברי"ם.
הצבעה
בעד – פ ה אחד (למעט ההתנגדויות המפורטות)
 – 849מרססת למחלקת שפ"ע (חדש)
 –850שיפוצים במבנה יד לבנים (חדש)
 – 851תכנית רובוטיקה בבתיה"ס (חדש)
 – 852תקשוב לבתיה"ס (חדש)
 – 853פעולות בטיחות בדרכים ( 2017חדש)
 – 599תב"ע פרדס חנה על הפארק (הגדלה) – התנגדות של הגר פרי יגור ומיכה מגידש
 – 600שיפוץ חנויות במרכז המושבה (הגדלה) – התנגדות של מיכה מגידש
 – 854שדרוג קווי מים ברח' הדקלים (חדש)
 – 855שדרוג קווי מים ברח' ניל"י (חדש)
 – 856מתקני מים – שדרוג בריכת מים ברח' הנשיא ורכישת ציוד (חדש)
 – 714סלילת סמטת מתתיהו (הגדלה)
 – 771הקמת בית כנסת לעדה האתיופית (הגדלה)
 – 817שיפוצי קיץ ( 2017הגדלה)
 – 615ספריה ייעודית למדעים – משרד התרבות והספורט (הגדלה)
 – 743קבלת אשראי לזמן ארוך (הגדלה)  -התנגדות של הגר פרי יגור ומיכה מגידש
 – 857החלפת קו ביוב למט"ש עירון (חדש)
 – 309משקי עזר צפון – (הגדלה)
 – 755עבודות מים (הגדלה)
 – 819שדרוג תחנת שאיבה בנווה אשר (הגדלה)  -התנגדות של מיכה מגידש
 – 858תכנון ה .בטיחות צומת אחוזה/נעורים (חדש)
 – 859תכנון ה .בטיחות צומת התחיה/זמיר/יונה (חדש)
 – 860התאמת נגישות במוס"ח :שילה ,שרת ,ישורון ,חקלאי ,מרחבים (חדש)
 – 861מבנה יביל ל 2 -כיתות בביה"ס נועם (חדש)
 – 22:50ישיבה נעולה
_______________
רן גלר

_________________
ד"ר אלדד בר כוכבא  ,עו"ד

מזכיר וגזבר המועצה

מ"מ וסגן ראש המועצה

