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 אזורית שדות דןמועצה 
 12מס' מועצהישיבת 

 30.12.19-תש"פ  טבתיום  שני ב' מ
 

         
   משתתפים:

 ראש המועצה -  דוד יפרח מר

גנות         -          רמר יצחק עז  חבר מועצה, 

 חבר מועצה, אחיעזר  -  מר יפת טרי

 חבר מועצה, כפר חב"ד - מר חיים רייכמן

 חבר מועצה, משמר השבעה -  מר רן פוני

יובל שטרית   חבר מועצה, חמד - מר 

 חבר מועצה, יגל -  מר רמי דדון

 חבר מועצה, כפר חב"ד -          מר מנדי בלוי

 חבר מועצה, כפר חב"ד - ל אזימובמר שמוא

יוסי תהילה  חבר מועצה, צפריה - מר 

יוזביץ  חבר מועצה, כפר חב"ד - מר שניאור 

יוסי הלל  דחבר מועצה, כפר חב" -  מר 

 

 חסרים: 

ניר צבי -חבר מועצה  -  מר דב בלגה  סגן, 

זיתן -חברת מועצה   - גב' סימה פדלון  משנה, 

 יעזר חבר מועצה, אח - מר מוטי מגער

 

   :מוזמנים

י  מנכ"ל המועצה - מר שאול צבעונ

 גזבר המועצה - מר שמשון צברי 

 יועמ"ש          -          דן שווץעו"ד 

 מנהל ההכנסות והארנונה         -שי מדינה               

 מנהלת אגף הרווחה         -אורנית פרץ            
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 ריכוז החלטות

 .2020אישור הצעת תקציב רגיל לשנת לסדר היום,  1סעיף  .1

 

 :דוד יפרח 

. נבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2020אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת 

2020. 

 מעודכן, היקף התקציב  2019רבה מתקציב אינו שונה בה 2020הצעת התקציב לשנת   :שמשון צברי גזבר

₪ אלפי  3,994 -והוא גבוה ב₪, אלפי  126,962ותקציב המועצה יעמוד ע"ס  ₪,  אלפי  100גדול בסך של 

מענק שיתקבל לאחר ₪  אלפי  9,126ישנה הכנסה ע"ס  2020. גם בתקציב 2019מתקציב מקורי לשנת 

ויות הסמוכות למתחם נתב"ג. ע"כ הסכום הנ"ל הוא אישור שר הפנים עבור התייעלות כלכלית בגין רש

יהיה כהכנסה מותנה והוצאה מותנה עד לקבלת אישור משרד הפנים. בנוסף הוכנס סכום נוסף  של מיליון 

ישנה  2020בארנונה כהכנסה מותנה עד לקבלת אישור השרים שהתקבל בימים אלה. גם בתקציב ₪ 

 מיליון. 2.8הכנסה מהקרנות 

בה בפנינו אתגרים בהיעדר תקציב מאושר על ידי הכנסת, ואנו לא יודעים לכמה זמן. הזמן מצי 2020שנת 

שייקח להכין את התקציב להביא לאישור הממשלה ולאשרו בכנסת לוקח חודשים", וההתמודדות עם תקציב 

 תשפיע לא רק על משרדי הממשלה אלא גם על השלטון המקומי , כי בהעדר תקציב מדינה מאושר,  2020

במקרה הטוב. ולאחר הקמת ממשלה חדשה אף קיצוץ נוסף שעתיד  1/12הכספים ממשרדי הממשלה יהיו 

 להתרחש בשל גרעון בתקציב המדינה.
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 נושא -תקבולים 
  2019תקציב 
 מקורי

 2019תקציב 
 מתוקן

 2019תקציב 
 מעודכן

 תקציב
2020 

 52,000,000 51,112,000 51,000,000 50,000,000 ארנונה כללית

 1,000,000 0 0 1,000,000 ארנונה כללית מותנה

 - - - - הכנסות ממכירת מים

 3,687,000 3,732,000 4,096,000 4,165,000 עצמיות חינוך

 569,000 579,000 496,000 228,000 עצמיות רווחה

 10,294,000 10,206,000 9,699,000 9,589,000 עצמיות אחר

 67,550,000 65.629,000 65,291,000 64,982,000 סה"כ עצמיות

 28,115,000 29,750,000 30,437,000 30,491,000 החינוך תקבולים ממשרד 

 10,368,000 10,336,000 10,029,000 9,262,000 תקבולים ממשרד הרווחה

 5,885,000 5,753,000 5,834,000 5,512,000 תקבולים ממשלתיים אחרים

 - - - - מענק כללי לאיזון

 9,293,000 9,433,000 9,581,000 6,936,000 נקים מיועדיםמע

 501,000 501,000 325,000 325,000 תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר 

 121,497,000 117,508,000 והנחות ארנונה
121,402,000 121,712,000 

 - - - - מענק לכיסוי גרעון מצטבר

 5,250,000 5,460,000 5,460,000 5,460,000 הנחות בארנונה )הכנסות(

 126,962,000 126,862,000 126,957,000 122,968,000 סה"כ הכנסות

 
 

 
 
 
 

 תשלומים:
 

 
 
 
 

 
 
 

 תקציב 2019
 מקורי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 תקציב 2019
 מתוקן

 
 
 
 
 
 
 
 
 תקציב 2019
 מעודכן

 
 
 
 
 
 
 
 
 תקציב 2020

 14,146,000 13,077,000 14,174,000 13,771,000 הוצאות שכר כללי

 32,085,000 31,002,000 31,486,000 29,849,000 פעולות כלליות

 - - - - הוצאות רכישת מים

 46,231,000 44,079,000 45,660,000 43,620,000 סה"כ כלליות

 21,770,000 20,875,000 19,450,000 19,390,000 שכר עובדי חינוך

 33,482,000 35,293,000 36,955,000 36,429,000 פעולות חינוך

 55,252,000 56,168,000 56,405,000 55,819,000 סה"כ חינוך

 3,451 3,586,000 3,463,000 3,406,000 שכר עובדי רווחה

 11,487.000 12,147,000 11,059,000 9,753,000 פעולות רווחה

 14,938,000 15,733,000 14,522,000 13,159,000 סה"כ רווחה
לפני פרע"מ מימון כיסוי  סה"כ הוצאות
 116,587,000 112,598,000 גרעון והנחות

115,980,000 116,421,000 

 1,199,000 1,271,000 1,267,000 1,267,000 פרעון מילוות מים וביוב

 3,157,000 3,216,000 3,191,000 3,191,000 פרעון מילוות אחרות

 4,356,000 4,487,000 4,458,000 4,458,000 סה"כ פרעון מילוות

 335,000 335,000 352,000 352,000 הוצאות מימון
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 בצד ההכנסות:

וע"פ  שיעור העדכון לשנת   2019נקבע לפי הביצוע בשנת  2020הסכום המשוער לגבייה לשנת : כללית ארנונה

ארנונה שלא למגורים. הכנסה נוספת מסקר נכסים  אישור שרים לחריגה בגין 2.36%+  2.58%  2020

 שמתבצע בימים אלה.

 שלילי. הינו 2020המודל לאיזון לשנת  מענק –  מענק איזון:

 עד לקבלת אישור משרד הפנים.₪ אלפי  7,376מענק מותנה ע"ס    מענק רשויות סמוכות נתב"ג:

 ור משרד הפנים.עד קבלת איש₪ אלפי  1,750: מענק מותנה ע"ס מענק יישוב גדול

 התלמידים. מספר וכן החינוך מוסדות מספר על בהסתמך הוכן החינוך ממשרד ההכנסות צפי: החינוך משרד

מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר וצפי לסוף  2020: תקציב הרווחה לשנת הרווחה משרד

 שנת הכספים.

 מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה וסוג הוצאה

 % ₪ באלפי  ₪באלפי  ₪ לפי בא תקבולים
  הפרש 2020 מעודכן 2019 

 41 888 52,000 51,112 ארנונה
 0.8 1,000 1,000   ארנונה מותנה

 11.5 33 14,550 14,517 עצמיות
 35 (1,471) 44,368 45,839 ממשלה

 4.1 210 5,250 5,460 הנחות בארנונה
 7.3 140 9,293 9,433 מענקים מיועדים

 0.3 0 501 501 ריםתקבולים אח
 100 100 126,962 126,862 סה"כ הכנסות

 בצד ההוצאות:

מהותי. תכנית "ניצנים" בכפוף להחלטת ממשלה הורחבה תכנית  שינוי ללא החינוך שכר: החינוך משרד

 הצהרונים ובשנת תשע"ט מתבצע ע"י מפעיל חיצוני, קייטנות ציבוריות, וביה"ס של החופש הגדול. 

 . 2019מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר  2020תקציב הרווחה לשנת  :הרווחה משרד

נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים  2020סכום הפעולות לשנת   – קניות/פעולות תקציבי

 והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים. 

 600,000 600,000 100,000 100,000 העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר 

 121,497,000 117,508,000 והנחות
121,402,000 121,712,000 

 - - - - העברה לגרעון מצטבר

 5,250,000 5,460,000 5,460,000 5,460,000 ת(הנחות בארנונה )הוצאו

 126,962,000 126,862,000 126,957,000 122,968,000 סה"כ הוצאות
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 -בשיעור של כ   2020 לשנת הקידום כאשר המלוות תחזית פי-על נערך המלוות פירעון תקציב  – מלוות פרעון

 מהיקף התקציב.  3.4%והמהווה ₪   אלפי  5.1

 מהתקציב. 0.3% -כ₪ אלפי  335 -כ הוצאות מימון

מתקציבה כפי שיאושר ע"י  60%הוא  2020השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית לשנת מועצה דתית:  

 ₪.  אלפי  1,650 -מתקציב של כ₪ אלפי  990ההשתתפות  סכום 2019המשרד לשירותי דת, כאשר בשנת 

בתוספת לטון ₪  109  -הסכום כ 2019בשנת עשוי לגדול ו  2020 תעריף היטל ההטמנה לשנת – הטמנה היטלי

  מע"מ כחוק.

 % ₪ באלפי  ₪באלפי  ₪ באלפי  תשלומים

  הפרש 2020 מעודכן 2019 
 31 1,829 39,367 37,538 שכר

 61 (1,388) 77,054 78,442 פעולות
 4 (131) 4,691 4,822 פרע"מ והוצאות מימון

 4 (210) 5,250 5,460 הנחות בארנונה
 100 100 126,962 126,862 סה"כ הוצאות

 יתר הכנסות עצמיות

₪ תקציב  באלפי  
2019 

הצעת תקציב  באלפי 
 ₪2020 

 השינוי

 0 300 300 אגרת שילוט ועסקים
 1,250 אגרת בניה וקנסות

 
1,250 0 

 (45) 3,687 3,732 חינוך
 80 5,000 4,920 אגרת ביוב

 0 800 800 העברה מהיטל ביוב
 0 2,000 2,000 העברה מקרן השבחה

 35 11,787 11,752 סה"כ
 הכנסות ממשלה

 השינוי 2020הצעת תקציב  2019תקציב   
 0 9,126 9,126 משרד הפנים

 (1,635) 28,115 29,750 משרד החינוך
 32 10,368 10,336 משרד הרווחה

 132 5,885 5,753 משרדים אחרים
 (1,471) 53,494 54,965 סה"כ 

 .2020עת תקציב רגיל לשנת את הצהוחלט פה אחד לאשר לאחר דיון : החלטה

  .2020-2021אישור תקציב פיתוח לשנים , לסדר היום 2סעיף  .2

 יפרח דוד: 

  תכולל 2020-2021פיתוח  לשנת  התכנית  הפיתוח של המועצה  בכל שנה אנחנו נדרשים לאשר את תכנית

 ררים  הפעילים  כולל  מקורות  מימון  ודברי  הסבר  לכל  ת.ב."פירוט  מלא  של  כל  התב
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פרויקטים  
 לביצוע בשנת 

2020-2021 

מועד 
התחלת 
הביצוע 

בפועל או 
 מתוכנן

משך ביצוע 
משוער 

 )בחודשים(

עלות 
מוערכת של 
הפרויקט 
עד לסיומו 

 ₪()באלפי 

מקורות 
מימון 

מובטחים 
או 

אפשריים 
לביצוע כלל 
הפרויקט 

כולל 
השתתפות 

 הרשות

סיוע 
מבוקש 
משרד 
 הפנים

השפעת 
הפרויקט על 

הוצאות 
שוטפות ועל 

מצבת כח 
אדם סיומו 
ומקורות 

 מימון

דברי הסבר 
 והערות

תכנון  שביל  1
אופניים  

מאזור תעשיה 
פוני של לוד צ

עד תחנת רכבת 
 בכפ"ח 

מ.     400 400 4 2018
 התחבורה

מועדון פיס  2
 באחיעזר

 מ. הפיס   2,157 2,157 12 2019

 מועדון  3
פיס נוער 
 בצפריה

 מ. הפיס  200 1000 1,650 12 2019

תכנון שביל  
אופניים משמר 

 השבעה 

מ.    500 500 4 2020
 התחבורה

תאורת רחובות  4
 לד –ם ביישובי

חיסכון   3,500 1,500 5,000 12 2019
 בהוצאת 

הקמת גן  5
 ילדים בצפריה

 מ. החינוך  800 800 1,600 12 2019

הנגשה  6
 במוסדות חינוך

2019 8 1,044  1000   

שיקום  7
 מקלטים

2019 6 300  300   

שביל אופניים  8
כפר חב"ד 

מאזור תעשיה 
צפוני של לוד 

עד תחנת רכבת 
 בכפ"ח 

מ.    5,590 6,211 20 2019
 התחבורה

שדרוג אמצעים  9
 דיגיטליים

המשרד     194 5 2019
לשויון 
 חברתי

מועדון פיס  10
 לנוער חמד

2019 12 1,600 800 800   

פיתוח בית  11
 העלמין

2019 6 300  300   

מ.   400 618 1,030 10 2019 תכנית מתאר 12
החקלאות 
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פרויקטים  
 לביצוע בשנת 

2020-2021 

מועד 
התחלת 
הביצוע 

בפועל או 
 מתוכנן

משך ביצוע 
משוער 

 )בחודשים(

עלות 
מוערכת של 
הפרויקט 
עד לסיומו 

 ₪()באלפי 

מקורות 
מימון 

מובטחים 
או 

אפשריים 
לביצוע כלל 
הפרויקט 

כולל 
השתתפות 

 הרשות

סיוע 
מבוקש 
משרד 
 הפנים

השפעת 
הפרויקט על 

הוצאות 
שוטפות ועל 

מצבת כח 
אדם סיומו 
ומקורות 

 מימון

דברי הסבר 
 והערות

ופיתוח 
 הכפר

סקר מדידות  13
 סיםנכ

הגדלת  1027 1,200  1,200 12 2019
 הכנסות

מעגל תנועה  14
 בכפר חב"ד

 תכנון 1032  250 250 10 2019

מעגל תנועה  15
 בצפריה

2019 10 250 250  1033  

גנ"י  4הקמת  16
 בכפ"ח

 מ. החינוך 1037 2,500  5,000 12 2020

פיתוח נוף  17
ןחזות הישוב 

 בכפ"ח

 הפניםמ.  1040  250 250 10 2019

תשתיות  18
מדרכה והסדרי 

 תנועה

 מ. הפנים 1041  397 397 397 2019

נגישות בית  19
 רבקה צעירות

 מ. החינוך 1043  227 227 8 2020

רכישת  20
 אוטובוס

מ. החינוך  1044  999 999 6 2020
 + מ. הפיס

חידוש מבנים  21
בי"ס אור 

 שמחה

 מ. החינוך 1045  382 382 6 2020

ם שיפוצי 22
במהנה פיס 

 ביגל

 מ. הפיס 1046  200 200 6 2020

חידוש מבנים  23
בי"ס ממ"ד 

 בנות

 מ. החינוך 1047  425 425 10 2020

שיקום מערכות  24
 ביוב

 קרנות 1051 600 200 800 12 2020

חינוך איכות  25
 הסביבה

2020 36 191 153 
 

38 

מ. להגנת  1052 
 הסביבה
 קרנות

מרחב הכלה  26
 ממ"ד תורת

 משה

 מ. החינוך 1053  70 70 4 2020

עיצוב גן חדשני  27
 בגן תות 

 מ. החינוך 1054  100 100 6 2020

 מ. החינוך 1055  42.5 42.5 4 2020הצטיידות  28
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פרויקטים  
 לביצוע בשנת 

2020-2021 

מועד 
התחלת 
הביצוע 

בפועל או 
 מתוכנן

משך ביצוע 
משוער 

 )בחודשים(

עלות 
מוערכת של 
הפרויקט 
עד לסיומו 

 ₪()באלפי 

מקורות 
מימון 

מובטחים 
או 

אפשריים 
לביצוע כלל 
הפרויקט 

כולל 
השתתפות 

 הרשות

סיוע 
מבוקש 
משרד 
 הפנים

השפעת 
הפרויקט על 

הוצאות 
שוטפות ועל 

מצבת כח 
אדם סיומו 
ומקורות 

 מימון

דברי הסבר 
 והערות

ספריה בממ"ד 
 תורת משה

עיצוב מרחבי  29
למידה בממ"ד 

 תורת משה

 מ. החינוך 1056  80 80 6 2020

עיצוב מרחבי  30
למידה בממ"ד 

 ות יסודיבנ

 מ. החנוך   80 80 6 2020

ציוד תקשורת  31
 ומחשבים

 מ. הפנים   30 50 3 2020

רכישת  32
אמצעים 
 לחירום

 מ. הפנים   56 94 6 2020

רכישת  33
 אוטובוס

מ.    999 999 10 2020
החינוך+מ. 

 הפיס
 

 . 2021-2020: הוחלט פה אחד לאשר את  תכנית פיתוח לשנת החלטה

 

 .2020אישור קו אשראי לפיתוח דר היום לס 3 סעיף .3

 
 דוד יפרח: 

כמידי שנה אנחנו מאשרים קו אשראי לפיתוח לטובת עבודות שהמועצה תבצע בשנת הכספים הקרובה וזאת 

במידה ונקבל הרשאות ממשרדי ממשלה ומקורות מימון נוספים לביצוע. הכוונה לקצר תהליכם בעת אישור 

בנייה, תשתיות, סלילת כבישים ומדרכות, ביוב, ניקוז, גינון,  , כגון:2020ת לשנ תוחהפרויקטים המיועדים לפי

רכישות,  בניית מבני חינוך, שיקום ושיפוץ מבני חינוך, בניית מבני ציבור ושיקום מבני ציבור במימון: 

קרנות הרשות, מענקים ממשלתיים, אשראי בבנקים,  השתתפות מתקציב רגיל, בעלים,  מוסדות ותרומות,

ככל שיתקבלו, ובהסמכת הנהלת המועצה לאישור התברי"ם בכפוף של המועצה פיתוח המסגרת תכנית ב

 לאישור הממונה על המחוז ככל שיתקבלו  כמפורט להלן:

 

 ₪ ליון ימ 30   -. במוסדות חינוך ובמבני ציבור 1

ליון ימ 2 - יגל, ₪ליון ימ 2 - מדח, ₪ליון ימ 2 -זיתן, ₪ ליון ימ 2 -גנות  , ₪ליון ימ 2  -אחיעזר  . ביישובים:2

  .₪ליון ימ 2 - צפריה, ₪ ליון ימ 2 -ניר צבי, ₪ליון ימ 2-משמר השבעה , ₪ליון ימ 3 - כפר חב"ד, ₪ 
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 2020תכנית קו אשראי לשנת את  הוחלט פה אחד לאשר: החלטה

 .2020אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת : לסדר היום  4סעיף  

 
  דוד יפרח:

לא הוגשו אולם המועצה נדרשת  2 -הצעות תקציב ו 7הוגשו  2020תקציבי הוועדים לשנת אישור 
 .2019משנת  1/12 , 2020, וע"כ ההוצאה תהיה בשנת 2019לאשרם , והאישור הוא במתכונת שנת 

 
  
      

 היישוב
תאריך 

 אחר תעריף עסקים תעריף מגורים תקציב  הגשה

 780,000   אחיעזר

 100עד  -לשנה למ"ר ₪  9.82
₪  4.36מ"ר ראשונים.   

   לכל מ"ר נוסף -למ"ר לשנה 

בדומה 
לאשתקד 

טרם  -
הוגש 

 תקציב

       765,000 15/12/19 גנות

 1,000,000 11/12/19 זיתן

עד  -למ"ר לשנה ₪  13.05
₪  2.65מ"ר ראשונים.  100

 לכל מ"ר נוסף -למ"ר לשנה 
     

 למ"ר לשנה₪  12.81 804,000   חמד
₪  5.08 -מחסנים 

 למ"ר לשנה

 

 381,000   יגל

 100עד  -למ"ר לשנה ₪  8.46
למ"ר ₪  2.71מ"ר ראשונים.  

   לכל מ"ר נוסף -לשנה 

בדומה 
לאשתקד 

טרם  -
הוגש 

 תקציב

     למ"ר לשנה₪  13.87 3,900,000 19/11/19 כפר חב"ד
משמר 
 למ"ר לשנה₪  14.028 2,150,000 25/11/19 השבעה

ע"פ  -ורים שאינו מג
   צו המיסים שהוגש

 למ"ר לשנה₪  13.86 1,906,000 29/10/19 ניר צבי 
ע"פ  -שאינו מגורים 

   צו המיסים שהוגש

 למ"ר לשנה ₪  11.38 750,000 23/12/19 צפריה

חודש ₪/ 47.44
מ"ר   100למבנה עד 

לחודש ₪/ 94.90
מ"ר   500למבנה עד 

לחודש ₪/ 177.95
מ"ר  500למבנה מעל 

חודש ₪/ 11.86
   למבנה מחסן חקלאי 

 כל הסעיפים שיש בהם השתתפות המועצה, יהיו כפופים ואינם מחייבים את המועצה בהוצאה ובהשתתפות.      
 .2019של ועד מקומי כפר חב"ד לשנת  עודכנתבנוסף, הוגשה הצעת תקציב מ

 :עדכון – 2019 -תקציב וועדים 

 
      

   למ"ר לשנה₪  13.52 5,940,000 19/11/19 כפר חב"ד

עדכון 
תקציב 

2019 
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של  2019, ותקציב מעודכן לשנת 2020: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים לשנת   הכספים החלטה    

 ועד מקומי כפר חב"ד.

 
 .2020האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת לסדר היום:  5סעיף 

 
 2020לוועדים מקומיים לשנת  האצלת סמכויות

 ,1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  132בהתאם להוראות ס' 
 מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן :

  
כספי  יטוי . החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי ב1

 את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
 . הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.2
 . בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים )כפוף לאישורים עפ"י החוק(.3
 . ניהול ביקורת חשבונות.4
 ת ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבו5
 . לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.6
 . להפעיל פעילות תרבות ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.7
 חירום )מל"ח(.-. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת8
 שנתית ברמה היישובית.-נית רב. הכנת תכ9

 . טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מבני הציבור ביישוב )למעט מוסדות חינוך(.10
 . בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.11
 . טיפול ואחריות בנושא גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.12
ת ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור  מראש של המועצה לכל . ביצוע עבודות תשתי13

 פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה
  

 הערות:   
 כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות. .1
 אשר  ככל שהמועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד המקומי .2

 .אינן כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות 
 

 2020מקומיים לשנת  ם: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועדיהחלטה

 
 אישור מורשה חתימה. לסדר היום : 6סעיף 

 
 מליאת המועצה מתבקשת לאשר את מורשה החתימה מטעם המועצה. מורשה מנכ"ל: –שאול צבעוני 

ראש המועצה, ושי מדינה מ"מ גזבר המועצה. אבקש את אישור המליאה למורשה  –החתימה הם דוד יפרח 
 החתימה.
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 .חתימה המ גזבר המועצה כמורש: הוחלט פה אחד לאשר את דוד יפרח ראש המועצה ושי מדינה מ"החלטה

 
 
 
 

צה והגזבר( עפ"י הנחיות משרד וממונה על הגבייה )ראש המוע אישור פקיד גבייהלסדר היום :  7סעיף 

 האוצר.

 
עפ"י דרישת משרד האוצר ובהסתמך על הנחיית היועמ"ש לממשלה בדבר בדיקת מינויים )הנחייה מיום 

 ( על הרשות המקומית המבקשת למנות "פקיד גבייה" ו"ממונה על הגבייה":2.12.01

  ראש הרשות - ממונה גבייה •
 גזבר -פקיד גבייה •

 
 

חד לאשר את ראש המועצה דוד יפרח כממונה גבייה ואת שי מדינה מ"מ גזבר כפקיד : הוחלט פה אהחלטה

 גבייה

 
 
 

 הסתיימה. 12ה , ישיבתודה רבה לכם על השתתפותכםדוד יפרח: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 תאריך

 

__________________ 
 דוד יפרח                      
 המועצה ראש                    

 


