
 

 

 2018     אוגוסט   7                                                                                         
 חתשע" אבב   כ"ו                                                                                                                        

 
 ,לכבוד

 מועצהחבר/חברת  , _______________ מר/גב'
 .נ.,א.ג

 
 9.8.18נדחית ליום  –( 8/18) 74מועצה מן המניין מס' לישיבת  וסדר יום זימון הנדון: 

 
אשר תתקיים ( 2.8.18( )נדחית מיום 8/18) 74מועצה מן המניין מס' הנך  מוזמן/ת לישיבת 

 .הישיבות בחדר 00:19בשעה   חתשע" אבב חכ" 18.8.9 חמישי יוםב
 

 על סדר היום
 הצעה לסדר בנושא תקציב הסעות לחולי אלצהיימר מוגשת ע"י מר אבי כאכון )מצ"ב(. .1
הצעה לסדר בנושא פרסום תוצאות החלטות ועדת מכרזים למליאת המועצה ולכלל  .2

 הציבור מוגשת ע"י מר אבי כאכון )מצ"ב(.
החלטת ועדה  –' אחוזה שינוי יעוד והסדרת שימושים קיימים רח 308-0370445תכנית  .3

 .6.6.18מקומית מתאריך 
החלטת ועדה מקומית  –זכויות למבני ציבור ברח' חברון  תוספת 308-0648014תכנית  .4

 .6.6.18מתאריך 
 –שינוי יעוד לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור בשד' הציונות  308-0653105תכנית  .5

 .4.7.18החלטת ועדה מקומית מתאריך 
בית כנסת "חברת אחים" ברח'  –פטור מאגרות והיטלים לתוספת בניה אישור בקשה ל .6

 .10103/227רמב"ם בגו"ח 
בית כנסת "אור התורה" ברח'  –אישור בקשה לפטור מאגרות והיטלים לתוספת בניה  .7

 .10105/346הצפירה בגו"ח 
ברח' נעורים שמטרתו  203,204,211חלקות  10075בגוש אישור תשריט איחוד וחלוקה  .8

 .204,211בייעוד מגורים לבעלי החלקות  1+3השבת מגרשי מגורים מס' 
 הקמת מערך אכיפה עירוני )מצ"ב(. .9

( 938)משויך לתב"ר מס' ות כרחוב ציבורי וסלילת כביש ומדרכהמגדל אכרזה על רחובות  .10
 )מצ"ב מפה(.

ב ציבורי והסדרת חניה וסלילת מדרכה בקצה הרחוב כרחוקוממיות  רחוב אכרזה על .11
 )מצ"ב מפה(.( 906)משויך לתב"ר 

 (939)משויך לתב"ר  וסלילתם כדרך משולבתהטייסים והימאים אכרזה על רחובות  .12
 )מצ"ב מפה(.

 :"מורשה" ביה"סאישור מורשי חתימה בחשבון הורים וחשבון  .13
 שור קיים()אי 026956581עליזה בטש ת.ז.  גב'למנהלת ביה"ס   .א
)אישור חדש במקום גב'  036883783גב' בת אל גבאי שלום ת.ז.  למזכירה המחליפה  .ב

 סיון סבאג השוהה בחופשת לידה(.
 אישור תברי"ם )מצ"ב(. .14

 

                                                                                  
 ,  כבוד רבב                         
  רו"ח רן גלר                                  
 גזבר ומזכיר המועצה                                                                

 



 

 

 
 
 
 
 

     
 העתקים:        
 ראש המועצה –ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא         
 יועמ"ש –עו"ד ג'ובראן ג'ובראן         
 מהנדס המועצה –אדר' אריה רפפורט         
 מבקר המועצה –רו"ח אלי יוספין         
 יועצת מעמד האשה –יז גב' לימור אקהו        

 


