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 8\17  -פרוטוקול ישיבת מועצה 

 20:00בשעה   17.101.בתאריך  ראשוןשהתקיימה ביום 
 

  חסרים                                                                                                     נוכחים 

  יו"ר                               –רוני כהן 

 רותי ביידץ 

 סולימן משה 

 קרמר גלעד 

 אבי בן חמו 

 שלומי פרץ 

 מנשה ריימונד 

  סגרון גליל 

 ארז קריטי 

 חורי ישי 

 

 על סדר היום :

  7/17, 6/17, 5/17 –אישור פרוטוקולים קודמים. 

  200,000.-המשך בניית קירות תומכים בסמדר עלית ₪  

  50,000.-מיזוג אולם ספורט ₪  

 7  ממשרד החינוך ₪ 490,000.-מבנים יבילים בית ספר בית מלכה 

  מהמשרד לפיתוח נגב גליל ₪ 405,000.-הגדלת ת.ב.ר גן המעין בסך. 

  מבנק דקסיה ₪ 400,000.-בקשת הלוואה לפיתוח בסכום של 

  ביטול הלוואה למחזור ביוב 

 תוכנית לייעוד  שינוי קרקע  מקרקע חקלאית להפשיר לקבורה 

  2016אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת  

 תימה לבית ספר נפתלי החלפת וועד זכות ח 

 .שונות 

------ 

 רוני מברך את ארז על חתונת הבת.
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 7\17 6\17, 5\17קולים קודמים : ואישור פרוט . 1
 

אני אמרתי שאני יכול לי כתבה עלייך בפייסבוק ולא אני. קודם כל הבת ש.  5\17ארז : יש לי הערה לפרוטוקול 

 להוכיח שאתה מושחת.

 לא התקיימה בכלל כי גלעד היה בחו"ל . 6\17רותי : ישיבה 

 וכך נדע מתי להזמינכם לישיבה.ברוריה: כל חבר שיוצא לחופשה יכול לדווח לרשות 

 מעלים להצבעה את אישור הפרטוקולים :

 חברים בעד אישור הפרוטוקולים . 10

 7\17, 6\17, 5\17החלטה : אושרו פרוטוקולים 
 

 ים לפי רשימה :ראישור תב"  .1

 200,000בסך קירות תומכים בסמדר עלית  המשך בניית ₪  

 חברים בעד קירות תומכים בסמדר עלית  10מעלים להצבעה : 

 . ₪ 200,000ר קירות תומכים בסך "החלטה: אושר תב
 

  50,000מיזוג אולם כדורסל מסעיף תקציב רגיל חזות המושבה לטובת המיזוג בסך ₪  

 מעלים להצבעה:

 . ₪ 50,000אולם ספורט בסך חברים בעד מיזוג  10החלטה:  
 

 

 490000ר מבנים יבילים בסך "תב ₪ 

 ישי : הנחתם את המבנים צמוד לחב"ד ללא אישורים , רק עכשיו המועצה דואגת לאישורים.

 רוני : הבקשה לאישורים בוועדה.

 בית ספר בנות ,זה עבר מועצה ,לא היה לאן לקחת אותן ללמוד . ביהמ"שרוני : נסגר לפי צו 

 ם מטפלים .וופתא רישיון,: סגרו בית ספר לבנות ללא ותי ר

ים איפה נשים אותם תלמיד 1000היום יש לנו מעל אחרת איפה הבנות ילמדו. סולימן : טפלו בזה מהתחלה 

 צפיפות נוראית ,אני גייסתי מאווררים לבית ספר. -תנו לנו לחיות ,אני מורה בבית ספראנחנו לא חיות. 

 לבנות עם היתר ולא מאחורי הגב .,חוקי  שיהיהי אנחנו לא נגד ,רוצים ארז: אין לנו משהו איש

 מנשה: בנפתלי יש ילדה נכה ,ישר דאגו לתקציבים וזה בסדר רק פה אתם מדברים.

 גנים. 18תלמידים ,כל שנה עוד גן ,קיבלתי אישור לעוד 1200רוני : יש 

כשראיתי את הקרוואנים ומזדהה עם הכאב. מבינה  זה שלילדים מגיע בית ספר רותי : הנושא מטריד אותי,

כבר אז היה צריך לעבוד  בבי"ס ,מאד כעסנו על בית ספר לא חוקי ,אישרנו אדמה לבנייה בתוך שכונת מגורים,

 על שינוי יעוד וזה לא טופל.

 רוני : הבאנו ואתם התנגדתם

 ייעוד לא טופל. השינוירותי : העניין של 

 מנשה : מחוסר ברירה  זה נעשה.

 רותי : אורט הציעו לנו תקציבים ולא רציתם .
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 הקהילה לא רוצה אורט. מנשה : את לא תחליטי לנו על הילדים שלנו,

 מועצה לא יכולה לתקצב תיכון. רותי: בית ספר תיכון במועצה קטנה לא מתקיים,

 עצה .יש תקציב חינוך ,לא נוגעים בתקציב של המו החינוך מכיר בנו ,מכיר בצורך שלנו, מנשה :מ.

 אפילו נציג במתנ"ס אין לנו. . אני משלם ארנונה ולא מקבלים לחינוך של הילדים

 

  ₪ 490,000ר מבנים יבילים בסך "מעלים להצבעה את תב

  ₪ 490,000חברים בעד המבנים היבילים בסך  10

 . ₪ 490,000החלטה : אושר תב"ר מבנים יבילים בסך 
 

  405,000תב"ר גן המעיין  בסך  הגדלת ₪ . 

 . ₪ 405,000קיבלנו כסף משולחן השר דרעי בסך 

 מעלים להצבעה את הגדלת פרויקט גן המעיין 

 חברים בעד  10

 .₪ 405,000החלטה: אושר  הגדלת תב"ר גן המעיין בסך 
 

 

  122,000בסך  2017תב"ר סימוני כבישים ובטיחות לשנת ₪  

 . ₪ 122,000בסך  2017תקציב להתקני בטיחות לשנת קיבלנו ממשרד התחבורה 

 רותי : יש וועדת תחבורה שלא התכנסה.

 רוני : כן התכנסה ותקבעו ישיבה.

 מעלים להצבעה :

 חברים בעד תב"ר סימוני כבישים והתקני בטיחות מ. התחבורה.  10

 

  2017החלטה : אושר תב"ר סימוני כבישים והתקני בטיחות 
 

 

 

 400,000ואה בסך ר מחזור הלו"תב ₪  

 אספלט ולמיזוג  תיקונירוצה לקחת הלוואות לפיתוח:  למבנים , ,אין לנו הלוואות חדשותרוני: 

 . ₪ 400,000בסך 

 הצבעה : 

  ₪ 400,000חברים בעד לקיחת הלוואה מבנק דקסיה בסך  10

 . ₪ 400,000בסך  מבנק דקסיה החלטה :אושר לקחת הלוואה
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 הקצאת קרקע תוכנית ייעוד לשינוי קרקע בבית העלמין   1
 

 כי האדמה חקלאית .לפני ארבעה חודשים נפטר הדוד של אביק והיה איסור קבורה 

 ול לוועד ,משמעות ,איסור קבורה.קאם אני הולך עם הפרוטו

 מנשה : עוברים על החוק שלא לאשר קבורה.

 רותי : מבקשת מעינת ריימונד בקהל לא להתפרץ.

גדל מבנה ורוצים להכשיר את השרץ דבר שנעשה קוברים שם ולא קרה דבר.  שנים 100עד : מעל גל

 באופן לא חוקי .

 אבי בן חמו : אל תגיד שרץ

 .פסוק,שבית משפט יזה לא רק שינוי ייעוד ,עושים את הכל מסודר ולא מרמים את כולם  עד :גל

 הכל מלוכלך שם בושה, וף בוטה על התושבים,מועצה של יבניאלים ,צפצ רותי : הפרה בוטה של החלטות

 יבניאלית .האי אפשר להציג את זה ,זה לא חוקי  זה נגד האוכלוסייה 

 כל הסככות שם לא חוקיות, מנשה : לא ייהרסו את זה לעולם,

 

 מעלים להצבעה שינויי ייעוד קרקע בבית העלמין 

 נגד  5בעד  5

 למיןהחלטה : לא אושר שינויי ייעוד קרקע בבית הע
 

 

  2016מבוקר/מפורט לשנת אישור דוח כספי 
,מי שרוצה לעיין זה נמצא במשרדה  2016לשנת  המבוקרישיבה קודמת הצגנו בפניכם את הדוח הכספי רוני: 

 .של ברוריה

 המבוקר מעלים להצבעה את אישור הדוח הכספי

 מבוקר . 2016חברים בעד דוח כספי  10

 2016  המבוקר לשנת החלטה: אושר הדוח הכספי

 החלפת מורשי חתימה בי"ס נפתלי 
תהייה זכות חתימה בבנק  ויקי בןלמבקשים ש ,בעקבות ההחלפה של יו"ר וסגנית ועד הורים בית ספר נפתלי

 לחשבון הורים של בי"ס נפתלי . ,הדואר

 . 032892051ויקי בן ת.ז.  - אושרה ההחלפה של מורשי החתימה לבית ספר נפתליהחלטה: 
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 שונות
  שינוי יעוד קרקע מציבורי למסחרי 

 .מירב ביתאן הגישה בקשה לשינוי יעוד קרקע רוני: 

 החברים מבקשים להעלות את הנושא הנ"ל בישיבה הבאה.

 הארכת גיל שירות עובדים במועצה 

"ס ברוריה : מבקשת מהחברים את אישורם להאריך את עבודתם של דני המהנדס ושל עמירם העו

 ישיבה הקודמתבתי מכם אישור גם שהגיל וזה לא חוקי ,ביקהם עברו את 

. על המועצה וראש הרשות להחליט אם להמשיך את העסקתו בשל  31.12.17המהנדס דני ברוש יעבוד עד 
 גילו.

 
עו"ס מנהל מחלקת רווחה : מגיע לגיל פרישה בנובמבר השנה. צריך את אישור ראש הרשות -עמירם גבורין

 .67תו מעל גיל והחברים להמשך העסק
 משרד הרווחה ימשיך להשתתף במשכורותו.

 
 

 .החברים מבקשים לדון בזה בישיבה הבאה.

---- 

 הישיבה ננעלה 

 ברוריה אברמסון                                                                              רוני כהן         
 מזכירת המועצה                                                                          ראש המועצה         


