
 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 1 עמוד

 

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 9/14אישור פרטיכל ישיבה  7/1/15 1/2015

 14ג'/אישור פרטיכל 

 14ד'/אישור פרטיכל 

 דווח ראש המועצה

 

 

 

 ₪אלף  20סירוס ועיקור חתולים ע"ס  – 302ביטול תב"ר 

₪  185,000גרש מיניפיץ ע"ס למדשא  – 307תב"ר 

 לעב' פיתוחבמימון קרן 

במימון ₪  60,000תכנון מעגל תנועה ע"ס – 308תב"ר 

 אלף הקרן לעבודות פיתוח 18-אלף משרד התחבורה ו 42

במימון ₪  266,000תכנון אולם ספורט ע"ס  – 309תב"ר 

 קרן לעב' פיתוח

₪  160,000פיתוח בית עלמין ע"ס  – 293הגדלת תב"ר 

אלף  665על  במימון קרן לעבודות פתוח, סך התב"ר יעמוד

₪ 

 30/6/14דו"ח כספי רבעוני ליום 

 30/9/14דן"ח כספי רבעוי ליום 

 2013דו"ח כספי "עידן הנגב" לשנת 

ראש המועצה מסר דווח אודות נושא החניה של הרכבת 

ומסירת שטח למשרד הבטחון להכשרה על ידם לשירותי 

הסעות לחיילים המשרתים ביחידות קרובות ללהבים אשר 

בימי א' ובשאר השבוע יוכלו לשמש את ישמשו אותם 

 המועצה.

 

 אושר

 אושר

 אושר

מכרז המינהל למגרשים לבני מקום, הרשאה לבי"ס 

יסודי וגנים בשכונת שרונית, עומס היציאה בבוקר לאחר 

הקמת השכונה, הודעה על נסיעה להודו וזהות ממלא 

 מקומו

 אושר

 

 אושר

 

 אושר

 

 אושר

 

 אושר

 

 

 נדון

 נדון

 נדון

 לב בינמן

 מרים אבירם

 תמיר אמר

 לימור לוגסי



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 2 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 1/15אישור פרטיכל  3/2/15 2/2015

 דווח ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טקס טו בשבט בניהול הרב

 היערכות המועצה לחירום

 

 אושר

 29-הרוגות ו 8השתתפות בצער המשפחות מחורה על 

ליד להבים בדרכן  31פצועים בתאונה על כביש 

 מירושלים הבייתה

 ים תאומות עם לקתשי בבוסנייה.אושר הסכם ער

משלחת מגיעה מלייפציג ונסיעה בין יום השואה ליום 

הזכרון משלחת מועצה הכוללת חברי מועצה וילדים 

 מלהבים ללייפציג

גרשים של המ 174ראש המועצה עצר את השיווק של 

 המינהל כדי לבחון מספר נושאים עם המינהל.

-600וחנו מטרים ובכך הרו 2.5גובה הספורטק ירד בכ

 מקומות בטריבונה 800

 

 קבט המועצה הציג תכנית היערכות לחירום

 

 רונית דמרי עייאש

 יעל סנה

 נסים פרץ

 2/15אישור פרטיכל  3/3/15 3/2015

 דווח ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אושר

, בחינת אפשרות ליציאה במכרז להפעלת מעון יום

ישיבת ועד מנהל ראשונה באשל הנשיא, פגישה אצל 

 מנכ"לית המשרד לשם כתיבת אמנה בין ביה"ס ללהבים,

השיווק של המגרשים שראש המועצה עצר והארכה עד 

הממוצע של המגרשים שעומדים  , מחירי13/4/15

 להשתנות בעקבות ביטולים של זכיות, 

מגרשים נדחה לחודש יוני עם תקווה להוריד  174שווק 

 מחירי הקרקעות

רכבת ישראל התקשרה עם משרד מתכננים להרחבת 

 החניה.

עבודות במגרש החניה של משרד הבטחון עומדות בפני 

 רונית דמרי עייאש

 מרים אבירם

 לב בינמן

 מור לוגסילי



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 3 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קרינה בבית הספר לבקשת הח' תמיר אמר הועלה נושא

 

 

 

 אישור תב"רים:

 למוסדות חינוך מהקרן לעב' פיתוחמזגנים  – 310תב"ר 

מכשיר לזיהוי מכוניות בכניסה לישוב בסך  – 311תב"ר 

 ש"ח מהקרן לעב' פיתוח 300,000

מהקרן לעב' ₪  25,000ציוד מחשוב ע"ס  – 312תב"ר 

 פיתוח

₪  25,000הקמת ספר נכסי מקרקעין ע"ס  – 313תב"ר 

 מהקרן לעב' פיתוח

מהקרן ₪  25,000שיפוץ בסיס משא"ז ע"ס  – 314תב"ר 

 לעב' פיתוח

 סיום.

להטיל על וטרינר  מאגר די אנ איי לצואת כלבים, כוונה

המועצה בחינת הנושא. אלון בנדט מוסיף כי הוא בקשר 

בנושא עם ב"ש פ"ת וראשלצ ומתוכננת פגישה בבאר 

 שבע אשר בדעתו להזמין אליה גם את עומר ומיתר

הודעה על נסיעה ליוון עם יו"ר מרכז השלטון המקומי 

 שלהם

הודעה על נסיעה נוספת לרומא עם יו"ר מרכז השלטון 

 מי שלהםהמקו

 המשלחת מתוכננת במוצ"ש הקרוב לנסוע ללייפציג.

ראשי ערים מהנגב כולל  4נבחרו –כימיקלים לישראל 

ראש המועצה בלהבים לנסות ולגשר בין ההנהלה 

לעובדים למען הנגב. מתקיימות פגישות  עם הנהלות 

 המפעלים ועם ועדי העובדים.

 5שנים מחוייבים לבצע בדיקה, השנה נמצאו  5כל 

ריגים הנובעים מארון החשמל, התקשרות עם חברה ח

בודקת ארונות החשמל, הבטחה לטפל עד פסח באופן 

 מלא ללא ספק הקטן ביותר.

 

 אושר

 אושר

 

 אושר

 

 אושר

 

 אושר

 



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 4 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 150,000התאמת מבני ציבור להנגשה ע"ס – 315תב,ר 

 מהקרן לעבודות פיתוח₪ 

₪  50,000טיפול בקרינה בבית הספר ע"ס  – 316תב"ר 

 מהקרן לעבודות פיתוח

מהקרן ₪  100,000פרויקטים חינוכיים ע"ס  – 317תב"ר 

 לעב' פיתוח

 60,000ע"ס  הקמת מערכת לניהול מסמכים – 318תב"ר 

 מהקרן לעב' פיתוח₪ 

₪  500,000פיתוח חצר חטיבה צעירה ע"ס  319תב"ר 

 מהקרן לעב' פיתוח

 900,000-מועדון פיס לגיל הזהב ב – 300הגדלת תב"ר 

מהקרן לעב' פיתוח. סך התב"ר לאחר ההגדלה ₪ 

2,592,878  ₪ 

 -תכנון והקמת אולם ספורט ב – 309הגדלת תב"ר 

לעב' פיתוח. סך התב"ר לאחר מהקרן ₪  3,050,000

 ₪ 3,316,000ההגדלה 

יעוץ לועדת גבולות וחלוקת הכנסות  – 299הגדלת תב"ר 

מהקרן לעב' פיתוח. סך התב"ר לאחר ₪  70,000 -ב

 ₪ 130,000ההגדלה 

 500,000 -הרחבת מעון נחליאלי ב – 295הגדלת תב"ר 

מהקרן לעב' פיתוח. סך התב"ר לאחר ההגדלה ₪ 

1,251,640   ₪ 

 

לפי בקשה של הח'  –דרכי התמודדות בנושא פרגולות 

 תמיר אמר

 

 

 אושר

 

 אושר

 

 אושר

 

 אושר

 

 אושר

 

 אושר

 

 

 אושר

 

 

 אושר

 

 

 אושר

 

 

 

 נדחה לישיבה הבאה



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 5 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 3/15אישור פרטיכל  10/5/15 4/2015

 

 

 

 

 דווח ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור פעילות המתנ"ס עפ"י התקנון

אישור בקשת בעלי החנויות במרכזים המסחריים להנחה 

 באגרת שמירה

 אישור תב"רים:

מהקרן לעב' ₪  35,000העתקת עירובין ע"ס  320תב"ר 

יום התמרור של הח' תמיר לגבי ס ותבתוספת הער אושר

לגבי דרישה לטיפול בתאורת מרכז, עד פסח בשכונת ה

בדיקת הצבת , רחובות שאינה דולקת באופן רציף

תמרורים המזהים מהירות נסיעה ברחוב ורד להאטת 

 הנסיעה.

דווח על היערכות להלווייה רבת המשתתפים של אור 

 .אסרף ז"ל

הגרלת בני מקום, מכרז שעולה לאויר בקשר עם מגרשי 

 דונם. 1-ה

בדעת ראש ₪, מליון  24של  אומדן –היכל התרבות 

המועצה להיפגש עם דנה עזריאלי לבחינת מימון חלקי 

שלה למבנה ובתמורה המבנה יקרא על שם אביה. 

 אפשרות לבנות בשלב ראשון רק חלק כמחצית.

 לישיבה הבאה מתוכננת הצגת פרויקט בית הספר והגנים.

 מתוכננים לצאת במכרז ליעוץ משפטי חיצוני.

ף אשקלון תמורת תשלום שהמועצה שירותי רחצה בחו

 תעביר כדוגמת ההסכם עם רמת נגב.

 דווח המשלחת לבוסנייה.

 מלגות לסטודנטים המתנדבים לסיירת ההורים.

יעל קדוש זכתה בחידון תרבות תורנית.מדורות ל"ג 

בעומר כללו אלכוהול, ילד התעלף ואמבולנס הוזמן, רכז 

 הנוער הוזמן למחרת ללשכה.

 , עץ מוצצים בגן הצפרים29/5קבלת שבת ב

 אושר

 אושר

 

 

 אושר

 אלון בנדט

 לב בינמן

 לימור לוגסי

 נסים פרץ



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 6 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 פיתוח

במימון ₪  500,000יטבורד ע"ס מגרש סקי 321תב"ר 

 200-ו המועצה להסדר ההימורים בספורט₪ אלף  300

 הקרן לעב' פיתוח₪ אלף 

 500,000מיזוג ושיפוץ מבנה המתנ"ס על סך  322תב"ר 

 מהקרן לעב' פיתוח₪ 

 

 דרכי התמודדות עם נושא הפרגולות

 

 אושר

 

 

 אושר

 

 

דיון בנושא אפשרות של "אובדן ארנונה". ראש המועצה 

סובר שניתן לשלב את הפיקוח גם במקרים בהם לא 

 נדרש היתר.

 

למ.א. חוף אשקלון ₪  50,000החלטה על תשלום 

תמורת כניסה חפשית לתושבי להבים לשנה מלאה 

 יקיםבחופים ניצנים וז

 4/14אישור פרטיכל  2/6/15 5/2015

 ראש המועצהמ"מ דווח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אושר 

הסכמה של מ.א. חוף אשקלון להחלטה שהתקבלה 

 בישיבה קודמת. כרטיסים לתושבים ישלחו לתיבות.

 ערב התרמה לידידי סורוקה

 מכרז שלישי שנסגר במסגרת הפיתוח בשרונית

 עמותת קהילה. –זוכה במכרז הפעלת מעון 

 פגישת אמהות בפטפוט

 ראשי ערים מגרמניה. 11אירוח 

 טקס חלוקת מלגות

 ג-לכיתות א 1-21/7בית ספר קיץ 

 מכרז יעוץ משפטי עלה לאויר

 רשימת מכרזים מתוכננים לעלות לאויר

עפ"י מה מתכנסת, מי החברים, להוסיף  –ועדת השקעות 

 אלי לוי

 רונית דמרי עייאש

 לב בינמן



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 7 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 

 

 

 

 הצגת פרויקט בית הספר והגנים על ידי האדר' דוד נופר

במרכז המסחרי  2-ו 1אישור עקרוני לרכישת חנויות 

 הותיק לצורך הפיכתן למשרדי מועצה

 מצגת תקני איזו

 

 .משתתף קבוע נציג ועדת כספים

נכנסו ממכירת ₪ מליון  27-הכספים להשקעה כ

 המגרשים.

 דווח על פרויקטים קהילתייים

 ל התרבותהציג גם את היכ

 אושר 

 

א' שלא מן 

המנין לשנת 

2015 

 2016אישור צו הארנונה לשנת  23/6/15

 

 

 1.27%העלאה בשיעור  האושר

 

 אלי לוי

 מרים אבירם

 5/15אישור פרטיכל  7/7/15 6/2015

 דווח ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י עזרמינוי עובד המועצה לפקח המועצה לענין חוק

 2015אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת 

 

 

 אושר

 לב בינמן מונה לחבר ועדת בטחון

 דת חינוךלימור לוגסי בקשה להשתחרר מוע

הגענו עד הסמנכ"לית ולא הועיל,  –סגירת בנק לאומי 

בקשתי מגברית המועצה לסגור החשבונות של המועצה 

 בבנק לאומי.

 פיילוט נשק וסע

 נסיעה מתוכננת של משלחת ללייפציג

 בני נוער מלהבים יצאו למחנות נוער מטעם רוטרי 4

אשר מימון נסיעתן של יעל סנה, בתיה הרפז וליליאן 

 ריאד

 העובד שלום פרטוק מונה לתפקיד

 מאשרים תמיכה ל:

 ₪ 8,000בית חב"ד 

 ₪ 2,000עמותת על 

 תמיר אמר



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 8 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 

 דווח הממונה על תלונות הציבור

 1/15-ו 4/14דיון בדו"ח כספי רבעוני 

מהקרן ₪  80,000ע"ס  2015שיפוצי קיץ  323תב"ר 

 לעב' פיתוח

במימון ₪  16,667ע"ס  2015בטיחות בדרכים  324תב"ר 

 חהקרן לעב' פיתו₪  6,667-משרד התחבורה ו₪ אלף  10

₪  100,000 -פיתוח חצר חט"צ ב 319הגדלת תב"ר 

 600,000מהקרן לעב' פיתוח. סך התב"ר לאחר ההגדלה 

 ₪ 

ומימון היתרה ₪  10,315סגירת תב"רים בסך כולל של 

 מהקרן לעבודות פיתוח

 תיקון במפרים –שאילתא לב בינמן 

 85,000תנועת הצופים העבריים שבט נופר 

 

 נדחה לישיבה הבאה

 אושר

 

 אושר

 

 

 אושר

 

 

 אושר

 

 צמתים 2יצא צו התחלת עבודה על 

 6/15אישור פרטיכל   7/2015

 2015/א' אישור פרטיכל

 אש המועצהדווח ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אושר

 אושר

ישיבות ברצף  3לחברי המועצה כי היעדרות של  תזכורת

 גורמות לפקיעת חברות במועצה

 דווח על שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך

 תושבים הגישו בקשה לצו מניעה נגד בצוע הבמפרים 

כיתות בבית  21אישור סופי של משרד החינוך לבניית 

 גני ילדים. 4-ספר כולל חט"צ ו

עליה מתוכנן  תכנית לפינוי הגבעה ביחידת השטח

 להיבנות היכל התרבות

ברכת הצלחה למהנדסת המועצה שהודיעה על סיום 

 עבודתה בלהבים לטובת מהנדסת העיר אופקים

 

 רונית דמרי עייאש

 לב בינמן

 לימור לוגסי

 מרים אבירם



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 9 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

ע"ס  2015סימון כבישים והתקני בטיחות  325תב"ר 

-משרד התחבורה ו₪  50,000במימון ₪  71,429

 הקרן לעב' פיתוח 21,429

מהקרן ₪ אלף  250הקמת היכל תרבות על סך  326תב"ר 

 לעב' פיתוח

 

)נדחה מישיבה  1/15-ו 12/14דיון בדו"חות כספיים 

 קודמת(

 אושר

 

 

 אושר

 

 

 הדיון נדחה

 7/15אישור פרטיכל  1/9/15 8/2015

 דווח ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 2016על תבחיני התמיכות לשנת  דיון והחלטה

 

ח' לתוספת הרביעית בצו המועצות  22אישור לפי סעיף 

המקומיות בדבר מו"מ עם מציעים כשאין הצעות כשירות 

 ומכרז חדש לא יועיל

 

 

 

פתיחת חשבונות יעודיים של המועצה בבנק הפועלים 

 להבים במקום חשבונות שנוהלו בבנק לאומי

 אושר

 פתיחת שנה"ל

 חובת אישור דוחות כספיים של התאגידים שברשותה

 הזמנה להרמת כוסית לחגי תשרי

 משרדי המועצה יסגרו בחוה"מ סוכות

של מפקד המחוז של  הזמנה לטקס לכבוד סיום תפקידו

 פקוד העורף

 משרד הספורט מעוניין לממן הקמת אצטדיון אתלטיקה 

 

 אושרו

 

 אושר ניהול מו"מ בנושא הסעות ופינוי אשפה

כמו כן אושר התקשרות ביניים עם אגד וויאוליה עד 

 לקבלת תוצאות המו"מ

מאשרים את אדרי ליליאן יעקב שנחה ולימור לוגסי 

 לצוות המו"מ

 

 אושר

 

 



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 10 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 

במרכז המסחרי  1-2ויות רכישת והתאמת חנ 327תב"ר 

 מהקרן לעב' פיתוח₪  900,000הישן בסך 

 

 4,750,000הקמת היכל תרבות בסך  – 326הגדלת תב"ר 

מליון  5פיתוח. סך התב"ר לאחר ההגדלה  מהקרן לעב'₪ 

 ₪ 

 

₪ אלף  750 -מיזוג ושיפוץ מתנ"ס ב – 322הגדלת תב"ר 

 אלף 1,250מהקרן לעב' פיתוח. סך התב"ר לאחר ההגדלה 

 ₪ 

 

 31/3/15-ו 31/12/14דיון בדו"חות כספיים רבעוניים 

 

 סעיף חדש שנוסף:

 2014דיון בדו"ח כספי של המתנ"ס לשנת 

 

 

 שראו

 

 

 אושר

 

 

 

 אושר

 

 

 

 נדונו

 

 

 נדון

 דיון בדו"חות בקורת: 1/9/15 2015ב'/

 2013דו"ח בקורת משרד הפנים לשנת 

 2013דו"ח מבקר המדינה לשנת 

 2011-2012דו"ח מבקר המועצה לשנים 

אישור המלצות ועדת בקורת וצוות לתיקון ליקויים 

 וישומן

 

 אישור פרטיכלים: 3/11/15 9/2015

 8/15שיבה פרטיכל י

 2015פרטיכל ישיבה ב'/

 דווח ראש המועצה

 

 

 

 אושר

 אושר

 ברכות ליועמ"שים החדשים

 היועמ"שים היוצאים הוזמנו אך בחרו שלא להגיע

 בית הספר חדש לנקיוןקבלן 

 מרים אבירם



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 11 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סקירה על ידי יו"ר ועדת חינוך  –מערכת החינוך בלהבים 

 וקהילה

 

 אישור תב"רים:

תכנון  309קיטון מימון הקרן לעבודות פיתוח בתב"ר 

ותוספת מימון של ₪  3,050,000והקמת אולם ספורט בסך 

סך ₪.  2,716,936 רשות מינהל מקרקעי ישראל בסך

 ₪  2,982,936התב"ר לאחר השינוי 

 

₪  3,050,000-הקמת היכל תרבות ב 326הגדלת תב"ר 

 8,050,000מהקרן לעב' פיתוח. סך התב"ר לאחר הגדלה 

 ₪ 

 

₪  140,000בסך  2015שיפוצי קיץ  323הגדלת תב"ר 

 220,000מהקרן לעב' פיתוח. סך התב"ר לאחר ההגדלה 

 ₪ 

 

חוסר שיתוף פעולה מצד אשל הנשיא, בקשנו דו"חות 

 2013-2014כספיים שלהם לשנים 

 יתכן עיכוב במסירת המגרשים בשרונית 

מהיכל התרבות,  50%עומדים לקבל אומדן סופי לבניית

כמו כן אומדן לבית המייסדים שיבנה בטבעת בה אנו 

 שוכנים במרכז.

ה מתוכנן להיפתח החודש, לצפון הי 6הקטע בכביש 

בתקווה שיפתח בינואר. מתוכננת פגישה עם יו"ר אגף 

 לבדוק היכן זה עומד וגם ביחס למחלף. 6תכנון כביש 

 הונח על שולחן המועצה. 1/15פרטיכל ועדת הנחות 

 

 

 

 

 

 אושר

 

 

 

 

 אושר

 

 

 

 אושר

 

 

 



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 12 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

₪  16,667בסך  2015בטיחות בדרכים  324הגדלת תב"ר 

הקרן לעב'  6,667-משרד התחבורה ו 10,000במימון 

 ₪  33,334פיתוח. סך התב"ר לאחר ההגדלה 

 

לקרן ₪  169,333סגירת תב"רים והעברת העודף בסך 

 לעב' פיתוח.

 אושר

 

 

 

 אושר

 9/15אישור פרטיכל  1/12/15 10/2015

 

 ח ראש המועצהדוו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יו"ר ועדת בטחון –סקירה בטחונית 

 

רפורמה בחוק התו"ב והעברת היתרות  306סגירת תב"ר

 לתקציב השוטף של המועצה

 אושר

 

עפ"י רישומי לשכת האוכלוסין במשרד הפנים בלהבים 

 תושבים. 6749

 נוסע לועידת ראשי רשויות בפריז

 ולם בטלתי.הייתי מתוכנן לנסוע גם לברצלונה א

בפגישה אצל ראש אגף תכנון במע"צ ומשתתפים נוספים 

לאחר שהרציתי בפניהם על הצומת ועל מה שכבר נעשה 

וידוע לי, הודיעו שהולכים לטפל בנושא ויגישו המלצות 

לתכנית החומש כשהן כוללות את צומת להבים בורסיה 

 הרחבה שלה.

 בקשתי להיפגש עם קרן טרנר.

שלא ימצא פתרון תנועתי לא  הודעתי למינהל כי עד

 אוציא היתרי בניה לשכונה.

חברת דן זכתה במכרז שירותי האוטובוסים ללהבים. הם 

 גם יעמידו עמדה מאויישת לרכישה והטענת כרטיסים.

 

 

 

 אושר

 תמיר אמר



 2015ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 
 13 מתוך 13 עמוד

חברי מועצה  החלטות על סדר היום מתאריך מספר ישיבה

 שנעדרו

 אושר 2016אישור תקציב המועצה לשנת  30/12/15 2015ג'/

 ₪ 40,530,642תקציב שוטף על סך 

 ₪ 26,473,961על סך תקציב פיתוח 

 50,970,000תקציב פיתוח מותנה בהכנסות על סך 

 ש"ח

 מרים אבירם

 יעל סנה

 

 

 

 

 ערכה: עדנה זטלאוי

 

 הערה: יתכן ובהעתקת הנתונים נפלה טעות סופר


