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  ובץ החלטותק

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אלעד כהן, בנושא הנחת קו ביוב סניקה חדש בשכונת   *

 נופית. ]התווסף לסדר היום[  

 

: הוחלט ברוב קולות לקבל את ההצעה לסדר יום של חבר המועצה אלעד כהן בנושא הנחת  החלטה

 קו הסניקה בשכונת נופית, כדקלמן:

צועי חיצוני בתחום הביוב )ברמה של מהנדס( והמים על מנת שיבדוק  מק ( המועצה תפנה ליועץ1

את איכות ותקינות עבודות החלפת קו הסניקה בשכונת נופית, וכל הליקויים שיימצאו, אם יימצאו,  

 יתוקנו לאלתר.

 ימים.   45( ממצאי הדו"ח של היועץ המקצועי יוצגו למליאת המועצה בתוך 2

מפורט של כל מהלך העניינים שהיה בעניין עבודות הנ"ל ותגיש ר ו( המועצה תבצע תחקיר מסוד3

את ממצאי התחקיר בכתב בצורה  מסודרת ומפורטת למליאת המועצה, לשם דיון בממצאיו והפקת 

 ימים מהיום.  60לקחים. יבוצע בתוך 

ימים רשימה של   45( בכדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד, תוצג למליאת המועצה בתוך 4

יים ידועים בתחום התשתיות ביישוב, המחייבים מענה וטיפול מצד המועצה בטווח הקרוב וכן יקול

 תוכנית מסודרת לתיקונם. 

 הצבעה: 

 טישלר.   , דורוןצדוק , תמר רייטר , אורנהאבורוס , אביביתוילד אודיכהן, אלעד   בגריש, בועזבעד:  7

 נגד: ניר ברטל.   1
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יר ברטל להצעתו לסדר היום של חבר המועצה אלעד כהן ה מר נהצעה נגדית של ראש המועצ *

בהצעה לסדר יהיה: ממצאי הדו"ח של  2סעיף  –בנושא הנחת קו סניקה בשכונת נופית 

היועץ המקצועי יוצגו למליאת המועצה בישיבת המועצה הראשונה שתתקיים לאחר הגשת  

 הדו"ח. ]התווסף לסדר היום[ 

 

 ת ההצעה הנגדית של ראש המועצה, כדלקמן: חות א: הוחלט ברוב קולות לדחלטהה

( המועצה תפנה ליועץ מקצועי חיצוני בתחום הביוב )ברמה של מהנדס( והמים על מנת שיבדוק  1

את איכות ותקינות עבודות החלפת קו הסניקה בשכונת נופית, וכל הליקויים שיימצאו, אם יימצאו,  

 יתוקנו לאלתר.

וצגו למליאת המועצה בישיבת המועצה הראשונה שתתקיים ועי י( ממצאי הדו"ח של היועץ המקצ2

 לאחר הגשת הדו"ח.  

( המועצה תבצע תחקיר מסודר ומפורט של כל מהלך העניינים שהיה בעניין עבודות הנ"ל ותגיש 3

את ממצאי התחקיר בכתב בצורה  מסודרת ומפורטת למליאת המועצה, לשם דיון בממצאיו והפקת 

 ם מהיום. ימי 60לקחים. יבוצע בתוך 

ימים רשימה של   45( בכדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד, תוצג למליאת המועצה בתוך 4

ליקויים ידועים בתחום התשתיות ביישוב, המחייבים מענה וטיפול מצד המועצה בטווח הקרוב וכן 

 תוכנית מסודרת לתיקונם. 

 הצבעה: 

 בעד: ניר ברטל.  1

 טישלר.   , דורוןצדוק , תמר רייטר , אורנהאבורוס , אביביתוילד ודיאן, הכאלעד    בגריש, בועז: נגד 7
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]התווסף  יטר, בנושא הוועדה לאיכות הסביבה. הצעה לסדר יום של חברת המועצה אורנה רי *

 לסדר היום[ 

 

ברוב קולות לאשר את ההצעה לסדר היום של חברת המועצה אורנה   : הוחלט חלטההצבעה וה

 ה, כדלקמן:  איכות הסביברייטר בנושא הוועדה ל

חברי המועצה: בועז  – חברי הוועדהאורנה רייטר;  -יו"ר מינוי חברי הוועדה מחדש:  ( 1

מנכ"ל   –ת בגריש, דורון טישלר, נציג סיעת אופק; נציג בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה ברשו

נציג אחד ייבחר על ידי המועצה, בהתייעצות עם ארגונם מקומיים  המועצה שלמה אפרתי; 

; בחירה של ארגונים מקומיים רוני ויינגרטן –אזרחים למען אוויר נקי  -עוסקים באיכות הסביבה ה

 נציג איגוד ערים לאיכות הסביבה.   –או ארציים 

, פייסבוק ודף ין אותם להצטרף באמצעות המועצה( פרסום קול קורא לתושבים שהנושא מעני2

 ל קורא. המועצה. כולל ווטסאפ ואינסטרגם. כולל עיצוב הקו 

 מוש בחדר הישיבות לצרכי המפגש. כולל עיצוב הודעות לפנייה לציבור . ( קבלת שירותי משרד ושי3

ל רשימת אנשי  ( קבלת כל החומרים, פרוטוקולים, סיכומי דיון פנימיים וחיצוניים בנושא, כול4

 הקשר ברשויות.  

 ה.  הוועדה לאיכות הסביב – ( ביטול השינוי של שם הוועדה וחזרה לשם5

 
 
 . פתיחת תב"רים לטיפול חירום בקו ביוב. 2

 תבר  סהכ מס יחידות  עלות יחידה  עבודה

פתיחת תבר ע"ס   ₪   249,210 15 ₪   16,614 ביובית 
249,210   ₪
 ים מקרן המ

פתיחת תבר ע"ס   ₪   185,000   הנחת קו חדש 
ש"ח    189,000

מקרן אגרת ביוב  
 בקרן הפיתוח 

 ₪   4,000   פיקוח 

  ₪  438,210 סה"כ 
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 : : הוחלט פה אחד לאשר פתיחת שני תב"ריםהחלטה

 ם והביוב, לתשלום עבור הביובית בשכונת נופית. שקלים מקרן המי 249,210( ע"ס 1

תשלום עבור ביצוע  חת קו הסניקה בשכונת נופית + תשלום הנל מאגרות פיתוח₪  390,000( ע"ס 2

בדיקת איכות ותקינות העבודות שבוצעו בקו הסניקה בשכונת נופית ותיקון הליקויים שיימצאו,  

  י מים וביוב.וובדיקת קויכת מיפוי, מדידה וער במידה ויימצאו

 

₪ לצורך רכישת רכב   250,000ב"ר רכב הביטחון. מליאת המועצה מאשרת תב"ר על סך ת. 3

₪ ערך גרט די מקס ישנה;  30,000רד הביטחון; ₪ מש 145,000חדש. מקורות מימון:  רבש"ץ

 ₪ סת"ק מוקד מבצר.  50,000וראים; ₪ סת"ק קולות ק 30,000

 

  250,000את המועצה מאשרת תב"ר על סך : הוחלט פה אחד לאשר תב"ר רכב ביטחון. מליהחלטה

גרט   ערך  ₪ ₪30,000 משרד הביטחון;  ₪145,000 לצורך רכישת רכב רשב"ץ חדש. מקורות מימון: 

 ד מבצר. ₪ סת"ק מוק ₪50,000 סת"ק קולות קוראים;  30,000די מקס ישנה; 

 

 הנצחת מאיה וישניאק ז"ל.. 4

 

 : הוחלט פה אחד על הנצחתה של מאיה וישניאק ז"ל. החלטה

 
 

 

 

                                 

 ______________________    ___________________ 
 שלמה אפרתי                 ניר ברטל         
 מנכ"ל המועצה                עצה  ראש המו               

 


