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 06/2020המניין  לא מןפרוטוקול ישיבה 

 

  כ"ה אלול תש"פ,פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה לא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, 

 ספריה ביה"ס אמירים, בנימינה., ב2020ספטמבר  14

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

אביב רגב, קרן מאיר, ג'קלין בן , אפרת מזרחי, מנחם ברגב, אביטל תבור חברי המועצה:

  .שלמי סלמה, שחר איתן, עמי, שניר שבתאי

  

 נעדרו:

 

 צוות מקצועי:

 .אלינור בראל שלום טרם, אהרון שיאחי,

 

 מנכ"לית המועצה - ניצן מחנאי גרמן

 גזבר - צור אוריון

 מנהלת אגף שירות לתושב ותפעול – אושרת נגר

 מהנדסת המועצה –שרון פישמן 

 מנהלת אגף חק"ר –מוניק ווקנין 
 

 יועץ משפטי -עו"ד דני נחליאלי                       

 

 

 :על סדר היום

 תב"רים .1

 אישור היטל שצ"פים .2

 

 

 

 

 

 בברכה,

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה:

 :מליאת המועצה מאשרת 1

 , 921, 920, 919, 918פתיחת תב"רים:  

 , 912, 886, 874, 857, 835, 801, 770, 588תב"רים: עדכון 

 869, 865, 855, 680סגירת תב"רים: 

 מליאת המועצה מאשרת את תעריף היטל שצ"פים 2
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 דיון והחלטות:

 תב"רים.1

 אני פותח את הישיבה שלא מן המניין על פי סדר היום שהופץ איתי ויסברג:

 פתיחת תב"רים: צור אוריון:

תב"ר עבור  .מימון קרן קיסריהתב"ר חדש, חינוך בדרך שלנו. : 918תב"ר 

תכנית החינוך היישובית שהוצגה לציבור. מימון התקציב יהיה באמצעות 

כספי קרן קיסריה כחלק מההסכם שנחתם עימם למימון פעילויות חינוך. 

 התקציב אושר ע"י הקרן בסוף יולי.

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

 ₪ 2,680,475סך התב"ר . חינוך מבני, והצללה PVפרויקטי : 919תב"ר  צור אוריון:

במסגרת של קול קורא מימון הלוואות מבנקים ומוסדות עם אופציה לממן 

 יס ומשרד האנרגיה. אופציונלי. מפעל הפ בשיתוף פעולה שלשיצא, 

 ת?ויורש באילו הבריאותי?קיימת חוות דעת מומחה לגבי האפקט  קרן מאיר:

 , עבר המון רשויות.של כמה שנים המסלול הזה יש לו הלכה סדורה צור אוריון:

 , קניון שלרמת גןתל אביב, חוף כרמל, קיסריה, כפר סבא  חיפהתל אביב ו שרון פישמן:

 .אצלנו וכו'

ממשרד האנרגיה, משרד איכות הסביבה ומשרד החינוך חוזרים יש הוראות ו צור אוריון:

שמתייחסים לזה, בנוסף כל הנושא של הקרינה נכנס כסעיף במכרז, לא 

. אם , הבדיקה היא כיתתיתתהיה קבלה של הציוד לפני בדיקת הקרינה

הקבלן לא יעמוד בדרישות הקרינה לא יהיה אישור של המערכת. לקחנו 

הבנתי שהיה להם פעם אחת  פרויקטים.חברה מאוד אמינה שעשתה המון 

אירוע של קרינה, בדיעבד הסתבר שלא נבעה מהמערכת עצמה אלא מארון 

הקרינה. הדבר היחיד שיכול  עניין שלרמת הממירים הולכת ועולה ב חשמל.

. צריך לשבת , מעבר לקיר או תקרהלהוות משהו זה הממיר שנמצא בגובה

תהליך שכל הרשויות עוברות, עבר על הממיר זמן ממושך כדי לקבל קרינה. 

 נוהל מאוד מסודר. בדיקה לפי

 ?לגבי החזר ההלוואה האם קיימת תכנית עסקית קרן מאיר:

עם הצללה. ללא הצללה מחזירים את וללא הצללה פרויקטים  – 2מחלקים ל צור אוריון:

 14-15מודל קצת שונה עם נקודת איזון יותר ארוכה עצמם מהר, עם הצללה 

 שנים. 25תעריף מובטח להשנים. 

שישמרו עד לסוף ו התעריפים אללהזדרז עם זה אחת הסיבות להתעקש  איתי ויסברג:

 בשל הקורונה.את תוקף ההקצאות האריכו  .בלבד שנה הזוה
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  שנה קדימה? 25ל מה שסוגרים עכשיו רץ קרן מאיר:

ם, אחד הדברים שהכי מדברים יריאאחד מיעדי המועצה לעבור לפנלים סול אפרת מזרחי:

 . חשוב לנו לתפוס כמה שיותר במכסה הזאת.אנרגיות חלופיותעליו זה 

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

  

 ₪מיליון  10בסך  . שטחי ומבני ציבור, והצללה PV: פרויקטי 920תב"ר  צור אוריון:

קול קורא  פרויקטים שלא נכללו באותו. פה מדובר במימון בנקים ומוסדות

 .ומכילים בוודאות אלמנטים של הצללה

זה הסכום הכי , 9000צור ציינת את המטראג' ואז יש שטחים עתידיים,  שניר שבתאי:

 מיליון.  10גדול מסך ה

אנחנו נתנו לדוגמא שני פרויקטים שאנחנו חושבים  .זה תב"ר מסגרת צור אוריון:

כרגע יש עוד אתרים שנבדקים  עליהם ונכללים פה כאופציה לביצוע.

והסכום פה בעצם סכום סל שנותן לכם איזשהו מושג השלמה לסך הכל 

אתרים ספציפיים שמאוד  2לפי התעריף לקילו וואט סי. נתנו תקציב 

 מהותיים.

המועדף עד סוף  הקמת מונה בזמן הזה כדי לזכות בתעריףיש צורך ב איתי ויסברג:

 .השנה

איך בעזרת חצי ההלוואה. סכום האתרים הם אפילו לא חצי מסך כל  2 שניר שבתאי:

מסך סכום ההלוואה אנחנו מקבלים את ההחזרים כמו שאנחנו רוצים 

 מיליון. 10לוקחים הלוואה של לקבל? 

כל המודל  .3פה זה אתרים שיש בהם הצללה ששמים הצללה זה מייקר פי  צור אוריון:

 משתנה.

אתה מבקש ממני לאשר לך ללכת לבנקים ולקבל לא מדבר על ההצללה.  שניר שבתאי:

אתרים שבהם המועצה הולכת  2לי  הראתמיליון שקל.  10הלוואה של 

, אתה אומר שיש עוד פרויקטים בפוטווולטאי הצללה בצע עבודה שלל

ת האם אני רוצה לדע עתידיים שכרגע אתה לא יודע את הכדאיות שלהם.

ויחזירו את עצמם  עשר שנים הקרובותו בחמש הפרויקטים האלה יקר

 .מיליון 10בהלוואה שאתה לוקח עכשיו על 

לא זה אישור התעריף. מה שקריטי לא יהיה.  31/12מה שלא יאושר עד ה צור אוריון:

 נצא למשהו שהוא לא כדאי מן הסתם.

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

פיתוח ציוד,  הלוואות מבנקים.מימון . דיגיטלית: תכנית למידה 921 תב"ר צור אוריון:

מערך מאוד גדול, הוגש במסגרת קול קורא של משרד החינוך. מימון 
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כולל  .סך הכל   680,000 קרן השבחה 100,000, משרד החינוך  580,000

 אמצעי קצה ותשתית.

 מה התשתית? קרן מאיר:

 חיווט, התקנה, תקשורת.  צור אוריון:

ככה , רד החינוך. משרת את תכנית הלמידהס לפי תכנית של מש"כל ביה מוניק ווקנין:

 נקרא הקול קורא.

 קרן השבחה מכוסה ע"יאני מבינה שחלק של התשתית  קרן מאיר:

 בדיוק. צור אוריון:

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

 :עדכון תב"רים צור אוריון:

מנצלים אותו לפרויקט  ג"ע.עבודות מים וביוב האלה והגפן : 588תב"ר 

אלף שקל מקרן  420מקרן המים והביוב, , ₪אלף  250מוסיפים למעשה הגפן. 

 720סך הכל אלף שקל מהחיוב היזום שבוצע בגין הפרויקט,  50הסלילה ועוד 

 .שמתבקשים לאשר ₪אלף 

 למה מקרן סלילה? קרן מאיר:

שובש לחלוטין ונהרס. הכביש אחרי העבודה חלק מהשיקום של הכבישים,  צור אוריון:

שיקום פשוט של קבלן ביוב, החזרת מצב לקדמותו בלי  אין טעם לעשות

 להשקיע כמו שצריך.

רוצים להשלים את אנחנו קדמותו. החוזה המקורי אמר תחזיר את המצב ל איתי ויסברג:

לעשות יש גם בקשה של תושבים ובצדק  .להרבה שנים קדימה הפרויקט

לשנים  פרויקט סגור עד הסוףל . כך נגיעמחדש של הכלריבוד רכיב של 

 .קדימה בלי צורך לשוב אליו לשיקום נוסף בעוד מספר שנים

 מקרן סלילה?לוקחים ואת זה בנוסף לעבודות הביוב? ריבוד של הכביש?  קרן מאיר:

 ביוב.של סלילה בחוק העזר גם נושא הגדרה של  דני נחליאלי:

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

 ₪ 170,000מוסיפים  (טוטו) 47,305 .פיתוח מתקני ספורט: 770תב"ר  צור אוריון:

 .סה"כ   122,695 ולהעמיד אותו על  קרנות הרשות )השבחה(מ

 לפי הפירוט זה נראה כמו עבודות תחזוקה. קרן מאיר:

מיני מגרשי השירת את כל רק מתקני ספורט, לא רכישת ציוד. התב"ר משרת  צור אוריון:

צמודי מבנה וקצת תקציב שמנוצל  נוגעים גלגיליות.הקמת מגרש הפיץ', 
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מדובר על חיזוק סל זה צמוד מבנה, . במגרשי כדורגל לצורך עבודות פיתוח

 של הסלים למגרשים. למנוע פגיעה פיזית.

 .ושערים בעקבות בדיקות בטיחות החלפת סלים ניצן מחנאי גרמן:

 , לפי מה שנראה פה ראיתי ציוד.שיש פה איזשהי עבודת תשתיתרואים לא  קרן מאיר:

 למה מקטינים את החלק של הטוטו? ג'קלין בן עמי:

. והספורט הטוטו הפסיק לפעול והעביר את החובות שלו למשרד התרבות צור אוריון:

מהסיבות שהטוטו מצא לנכון, לא בהכרח חלק מהכספים לא עברו אלינו 

מי לדבר, לא כל כך היה אפשר להציל כסף. הגרעון אין עם מוצדקות אבל 

, הטוטו לא העביר את כל גלגיליות בגבעת עדהמגרש ההנוסף קשור ל

 .הכספים

אחד מהדברים היה סל שהוכנס לכתב אישור והסתבר שהוא חיצוני, היה  צור אוריון:

מתקני שטח שבגדול דרשו שבכל אשכול  2שייך לביה"ס לא אישרו אותו. היו 

 ולא רצו להעביר את הכסף. 2+2, פה הופרד ל4 יהיו

 עצמאות רק החיצוני?כדורסל ברחוב הבמגרש המקורה  שניר שבתאי:

 כן. צור אוריון:

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

עבודות תכנון יעוץ ופיקוח  .תכנית עסקית לפיתוח מנופי צמיחה :801תב"ר  צור אוריון:

פועלים במישור הזה כי צריכים הפרויקטים הגדולים של החשמל.  2של 

עבודות המתכננים. התב"רים יאושרו כנראה רק ברגע האחרון לקדם את 

ע"י משרד הפנים. כדי לא להגיע למצב שפועלים ללא תב"ר, יש לנו עכשיו 

הפרויקט מוכן ובשל את התב"ר התכנון מסודר ובמקביל ברגע שיהיה את 

 יאשרו לנו את התב"ר הגדול.

 דן זה אפשרי? קרן מאיר:

 כן. דני נחליאלי:

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

קרן מ. ₪אלף  300מוסיפים  .שיקום ושדרוג כבישים ותחבורה :835תב"ר  צור אוריון:

 הסלילה לטובת מה שמפורט בטופס.

במפרים ומגבילי מהירות. פעם קטע של בטיפול בהחלטת ועדת תנועה. מצוין  שניר שבתאי:

ימי בנימינה.  נושא בטיחותבהעליתי הצעה לסדר היום שנדחתה שעברה 

 חוות דעת, מצאתי אחת 2שיש שהנושא נידון כבר בשתי ועדות וציינת בפני 

הפרוטוקולים שיש בהם התייחסות לימי  2בנוסף קראתי את  .מקצועית
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מינה, חשוב לציין שההתייחסות היא על החיבור הצמתים בין רחוב בני

לא רואה  מקריא מחוות הדעת.  העצמאות לרחוב העלייה. מדובר בככר.

התייחסות לככר מצומת ברניצקי, לא רואה התייחסות לככר של גשר ליד 

ין גם ע"י המשטרה וגם ע"י ם בפרוטוקולים של ועדת תמרור מצואשכולות וג

שהם לא רואים צורך מסויים בטיפול ומניעה כי יש את כל שדות  חוות הדעת

 הראיה. למרות זאת אנחנו ממשיכים לחוות תאונות ברחוב הזה.

שבעצם אומר בואו נעשה את התיקונים של ועדת תמרור  באים לאשר תב"ר

ככרות ולכלל  2כשאני לפחות בתור חבר מועצה, לא רואה התייחסות ל

 ין על איזה במפרים אני הולך להצביע?הרחוב בנושא הזה. לא מב

מהנדס תנועה בכיר, קצין  , מלבדי,רשות תמרור ועדה מקצועית שיושבים בה שרון פישמן:

לא דנים רק בימי בנימינה. של רשויות נוספות.  עוד מהנדסיםומשטרה , 

מוסיפים לכל המושבות לא רק ימי בנימינה. נוגעות החלטות ועדות תמרור 

פסי האטה, תמרור בכל המושבות לזה נועד התב"ר. לגבי הנושא הספציפי 

שמדבר על החלטות. הנושא הזה הפרוטוקול מאוד מתומצת,  -שאתה מעלה 

של ספציפית בחינה  סיור של מתכנן המחוז , כוללרשותב נידון באריכות

חלקם מבוצעים מיתון תנועה השטח. הועדה התכנסה פעמיים, קבעה אמצעי 

חלקם עדיין לא. בפרוטוקול השני בדקה את הנושא עוד הפעם, כולל סיורים 

שנידון זה  נעשתה בראייה מרחבית יותר, הנושאשל הכיכר הבחינה בשטח 

תמרור נבדק בועדה. אם יש משהו נוסף שרשות  ,גם כיכר השחף שבכניסה

 .קובעת את זההיתה יכולה לעשות היתה 

 .בלי קשר לכיכרות ימי בנימינה אסור לשים במפרים ברחוב מנחם ברגב:

מדבר בשם  , לא תמרור, אני לא מהנדס תנועה. אנילא ביקשתי במפרים שניר שבתאי:

אנשים נוסעים . באותו רחוב בשם התאונות שהיו, תושבים שפנו אלי

 במהירות בין הככר של קניון של שעולה לאשכולות אנשים טסים שם בירידה

שאתם . ואנשים הפוך טסים לכיוון הכיכר למטה שזה מעבר של תלמידים

, הסתכלנו באים ואומרים בחנו את הדברים אי אפשר לעשות שם במפרים

הפרוטוקול הראשון שעלה על כלל המרחב, דיברנו על זה יותר מחודשיים, 

מרגיש ., אנחנו עדיין חווים שם תאונות, עברה יותר משנה19זה מנובמבר 

 ., רוצה תשובות יותר רציניות ופרקטיותלתושבים ותאחרי

 . כרגע זה פירוט תב"רים. הישיבהבהמשך במפורט בו העלת נושא שנדון  איתי ויסברג:

 מבקש אישורכם לעדכן את התב"ר לפי הפירוט.

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

מימון מפעל ב ₪אלף  300. לבתי ספרו: ציוד וריהוט לגני ילדים 857תב"ר  צור אוריון:

 ס.הפי

 הצבעה:  
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 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

 כמפורט להלן: 85,000תוספת של  פרויקטים תחבורתיים. :874תב"ר  צור אוריון:

תחנה סופית ברחוב החיטים.  12,750 וקרן השבחה  72.250משרד התחבורה 

 מימון 

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

 מקרנות הפיתוח ₪אלף  240 .שיקום ופיתוח גנים ציבוריים  :886 תב"ר צור אוריון:

 מה זה שיקום? קרן מאיר:

מדובר  בנייה ומבנייה מחדש. כתוב בחוק העזר. שיקום של גנים ציבוריים צור אוריון:

עצי טיפול פעם בעשר שנים ל –פרויקטים  2 פהבשיקום של גנים. יש 

 טיפול בעיקר במתקנים., טיפול רחב והיתרה הוושינגטוניה

 ציוד?לא מתקן זה  שיקום הקיים?! קרן מאיר:

כל מה שצמוד נכנס לפיתוח ורכישה. מתקן צמוד שהוא נכנס לחוק העזר,  דני נחליאלי:

 קבוע.

 אתה לא מתקן תשתיות, רק מחליף מתקנים. איזה גנים אלה? קרן מאיר:

 לא צויין. צור אוריון:

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

. המימון מקרנות ₪אלף  100מוסיפים  .: מער' מיגון טכנולוגי912תב"ר  צור אוריון:

 זירות, מפורט בטופס. 2הרשות. מדובר על 

עיקר העלות אגרה שהיא שולית לעלות. ו מצלמה הזירה כוללת –מיגון 

, ₪אלף  40סביב העמדת העמוד, חפירה, ביסוס, תשתיות תקשורת. עולה 

 מדובר בעבודת פיתוח., זה שוליהמצלמה 

 למה משרד לביטחון פנים לא משתתף? ג'קלין בן עמי:

העניין הוא שיש מה שנקרא תקציב  ,ניין שללכת באופן דבקני לפי החוקלא ע קרן מאיר:

שוטף שהשנה התפנה קצת, חבל על קרנות ההשבחה שצריכות ללכת ללחם 

 וחמאה שלנו.

 המספרים האמיתיים לפני שחושבים שהתקציב התפנה.כדאי להכיר את  איתי ויסברג:

 זה יוצג בישיבת עדכון תקציב.

 להשביח את הנכסים כולל את הפעולה הזאת.תפקידה של ההשבחה 
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 מבחינה חוקית אין בעיה. דני נחליאלי:

 , למה רק מקרנות הרשות ולא ממשרד לביטחון פנים?שאלתי שאלה ג'קלין בן עמי:

של פיתוח מוסדות חינוך ונקודות שהוא  ביטחון פניםלמשרד של תכנית  צור אוריון:

 מוצא לנכון כחשובות.

גל  עשינואחת.  מכההבט"פ אישר את התכנית, אי אפשר לעשות הכל ב איתי ויסברג:

ראשון של מצלמות ביטחון ואת הגל השני של ההשלמה אנחנו עושים 

 הבט"פ.משנה הבאה נגדיל שוב מקרנות הרשות. ב

 הפינות הפרדהזה לא הפיילוט של  ברגב:מנחם 

 הבט"פ משתתף במספר פרוייקטים , לא הכל בסעיף הזה. ניצן מחנאי גרמן:

 הצבעה:  

 10בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 

 סגירת תב"רים צור אוריון:

 ₪ 3,214,627 לסגור על תקציב של .תכנון וביצוע גן חאן זרעוניה: 680תב"ר 

 מיליון בוצעו ע"י תרומה. 2בגין הצללה שלא תוקצבה מראש.  תוספת 

 למשפחת מוזס על תורמתם הנדיבה להקמת הגן.שוב מקום להודות זה ה איתי ויסברג:

, ₪ 201,829מבקשים לסגור אותו על  .אסבסט מוסדות חינוך: 855תב"ר  

 שקל מקרנות הרשות. 3800תוספת של 

תב"ר בת של גן זרעוניה.  .אנטילית חאן זרעוניהפיתוח נופי באר : 865תב"ר  

סך  .היה במימון של משרד החקלאות שהעביר את כל הכסףהופרד מכיוון ש

 ₪אלף  200הכל 

 .94,649מעוניינים לסגור אותו על  .רכישת רכבי מיול: 869תב"ר  

 ברשותכם נצביע גורף על כל סגירת התב"רים. איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 10 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנע:

 

  921, 920, 919, 918 : פתיחת תב"רים מליאת המועצה מאשרת את – 7החלטה מס' 

 869, 865, 855, 680: סגירת תב"רים,  912, 886, 874, 857, 835, 801, 770, 588: עדכון תב"רים

 

 .אישור היטל שצ"פים2

המועצה חישבה שנים.  5לבצע בדיקת תעריפים כל  נדרשיםל "ע"פ חוזר מנכ צור אוריון:

חוק סוף ב עדכן את התוספתלנמצא שיש את התעריפים בהתאם לדרישה 

עומדים ע"י חברת הבקרה של משרד הפנים . התעריפים שאושרו כבר העזר
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 2025ליולי  31יהיו בתוקף עד  בנוי.ל ₪ 40.45קרקע ל ₪ 42.13תעריף של  על

 ויוצמדו בכל שנה.

מתנגדת, להעלאת מחיר ולא משנה במה מדובר בתקופת קורונה. מציעה  מאיר:קרן 

 לדחות בחצי שנה.

 חייבים לעדכן היטלי שצ"פים. אם לא נעדכן לא נוכל לחייב היטלי שצ"פים. אפרת מזרחי:

 יכולה לחייב רק בתעריף הקודם. קרן מאיר:

 מגבלת גבייה והודיעו שצריך לעדכן. דני נחליאלי:

 מי? מאיר:קרן 

 משרד הפנים. הוראות מנכ"ל. דני נחליאלי:

 נדרשים לחשב, החישוב נעשה ע"י גורם חיצוני. צור אוריון:

 לא יכולים לחייב לפי התעריף הקודם? קרן מאיר:

 יש סעיף של מגבלת גבייה. דני נחליאלי:

 קשת להקפיא לחצי שנהבשנים. מ 4ראיתי שצריך לחשב, אנחנו  קרן מאיר:

ביקשתי לקבל תמונת מצב השוואתית. למשל באור עקיבא, החיוב כפול  אפרת מזרחי:

 חוף כרמל 14.47  גן יבנהשטח קרקע,  63.6 רנית שדומים לנומאיתנו. או

זה בעצם המשאב שלנו לפיתוח גני שעשועים, זקוקים לכל שקל.  .15.51

שבי ההיטל הזה מבחינתי, מעלים במעט מאוד, בכל היבט של היטלים תו

 בנימינה וגבעת עדה צריכים לעמוד. פה דווקא השטח הבנוי הוא זול יותר.

כלת לגבי צו שההערה שלך במקום בתקופה הזו, לקחנו החלטה מו איתי ויסברג:

שאף הוצג למליאה  הארנונה בהרגשה שהולכים לקבל באמת הפסד כספי

 .והוא נוגע לחייו השוטפים של התושב

לא זה כל מי שבונה עכשיו אני רוצה להאמין שהתשלום החד פעמי הזה, 

חלק מפרויקט הבית. חייבים עכשיו לעשות את העבודה  עליו, זה הדבר שיקל

. העדכון לא גדול, יתפוס חמש שנים קדימה. האחרת לא נוכל לעשות אות

 מרכיב שוליוזהו החלטה כזאת חד פעמית רק למי שנמצא בתהליך בנייה, 

 .קציב בניית הביתבת

 כולנו פה צועקים שלא משקיעים מספיק בשצ"פים. עכשיו יש פה צורך מנחם ברגב:

 משרד הפנים.יש דרישה מצורך, רק לא  דני נחליאלי:

 אפשר לדחות בחצי שנה. שלומי סלמה:

פים למעשה מתחשב בכל "ברגע שלא מעלים עכשיו, התחשיב של קרן השצ דני נחליאלי:

 יצרתם גירעון.ולפי התעריף הקודם זה יהיה פים. "השצהעבודות של 

 האם אפשר להמשיך לגבות בתעריף הקיים? קרן מאיר:

 צריך לבדוק את זה. דני נחליאלי:

 ?האם העלייה הזאת תשפר את נושא השצ"פים שניר שבתאי:

 זו צביעות.ולבקש שיפור מצב השצ"פים  לדעתי לא לאשר  איתי ויסברג:

 .בוא נפגש עוד שנתיים שלומי סלמה:

 הצבעה: 

 7 בעד:
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 )שחר איתן, קרן מאיר, שלומי סלמה( 3 נגד:

 0 נמנע:

 

 מליאת המועצה מאשרת את תעריף היטל שצ"פים – 8החלטה מס' 

 

  בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

                                                                                              

 איתי ויסברג                          ניצן גרמן מחנאי      

 ראש המועצה                                     מנכ"לית המועצה                                                              

 


