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  ע"תש שבט' ו 
  2010 ינואר 21 

  7003מועצה .י
  

  91' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס
  )19.1.2010(ע "תש שבטב 'דמיום שלישי 

  

  :משתתפים

  ראש המועצה –אליעזר חסדאי 
  מ ראש המועצה"סגן ומ –אהוד לוי 

  סגנית ראש המועצה –פנינה רום 
  חבר מועצה –אמנון כרמי 

  החבר מועצ –קובי רובשיץ 
  חבר מועצה –משה אופיר 

  חברת מועצה –דליה נחום לוי 
  חבר מועצה –ד זיו סימון "עו
  

  :מוזמנים

  מזכיר המועצה –יעקב אוחיון 
  יועץ משפטי –ד ברוך חייקין "עו

  גזבר המועצה –יוסי ברזילי 
  מבקר המועצה –אשר שטיינמץ 
  מהנדס המועצה –בוריס גרינברג 

  
  :חסרים

  ועצהחברת מ –עינת מוסקוביץ 
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  :על סדר היום
  

 .18' אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס .1
 .שאילתות .2
 .הצעות לסדר היום .3
 .מהנדס המועצה –אישור תנאי העסקתו של בוריס גרינברג  .4
 .חינוך' מנהלת מח –אישור תנאי העסקתה של שולה רונן  .5
 .ל אלפי מנשה"אלפי מנשה לבין חכ.מ.בין מ פורטאישור הסכם מ .6
לחוק הרשויות  15בחירת אמנון כרמי לסגן ראש המועצה לפי סעיף  .7

 .1975 - ה "תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(המקומיות 
 350ס "ס צופה שרון ע"ר חידוש מבנים שינויים והתאמות בביה"אישור תב .8

 .ח"אלש
 .ח"אלש 500ס "רגל בגבעת טל ע-ר להקמת מגרש קט"אישור תב .9

גלבוע  ' תנועה והסעות ברח, ע תכנית הסדרי בטיחותר לביצו"אישור תב .10
 .ח"אלש 600ס "ע

 .ח"אלש 300ס "ע) גבעת טל(כנרת ' ר להקמת כיתת מעון ברח"אישור תב .11
  .ח"אלש 150ס "ר תכנון ומדידות ע"אישור תב .12
 .2010 –ע "התש, )העמדת רכב וחנייתו(אישור חוק עזר לאלפי מנשה  .13
 . 2010 –ע "התש, ) רוכלות(אישור חוק עזר לאלפי מנשה  .14
 .2010 –ע "התש, ) שילוט ופרסום(אישור חוק עזר לאלפי מנשה  .15
 .₪ 40,000 ס"ר להכנת תכנית אב יישובית לביוב ע"אישור תב .16

        ר להכנת מפה פוטוגרמטרית ולמיחשוב תשתיות עירוניות"אישור תב .17
         .₪ 55,000ס "ע      

 .גה בועדה לאיכות הסביבהביטול הועדה לחזות פני היישוב ומיזו .18

  
  

  : מהלך הדיון
  

  .19' הנני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המנין מס  :חסדאי
קודם לישיבת המועצה ערכנו טקס חגיגי של חתימה על אמנת שירות 

מנהלי מחלקות ויתר בעלי , יישובית בהשתתפות של חברי מועצה
  .התפקידים הבכירים ביישוב
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לחתור כל אותנו ות לתושב כערך מוביל המחייב אנו רואים את השיר
  לשיפור מתמיד של טיב השירות ולטיפוח , העת לאיכות ומצויינות

תוך מחוייבות לעתידו של היישוב , תרבות ארגונית עם הפנים לתושב
  .הקהילתי והכלכלי, ולביסוסו החברתי

בין " מעין חוזה"ואמנת השירות מהווה כתב התחייבות , מבחינתי
  .ה לתושביםהמועצ

  
לשתף ככל שניתן את "אני מבקש ליישם את הכלל באמנה לפיו יש   :אופיר

ולפרסם באתר המועצה גם את  ..."בהליכי קבלת החלטות התושבים
  .ההזמנות לישיבות המועצה 

  
גם נושאים לסדר היום , ולכן. אני דוגל בשקיפות מירבית. בהחלט  :חסדאי

  .חייבים להתפרסם באתר המועצה
עיר "בקש לעדכן את החברים כי אלפי מנשה הצטרפה לתכנית אני מ  

העוסקת בדרכי ההתמודדות עם כלל מצבי ההתנהגות " ללא אלימות
העבריינות והפשיעה , האלימות לסוגיה, חברתית–נטי אה

  .המתרחשים ברשות המקומית
אנו נייחד את אחת הישיבות הקרובות לסקירה על התכנית ואופן   

  .באלפי מנשהקידומה הלכה למעשה 
ס "סים וצוות הנהלת המתנ"ל החברה למתנ"מנכהשבוע גם ביקרו   

ביישוב והתרשמו עד כדי התרגשות ודמעות בעיניים מהעשייה 
בביקור גם עסקנו בהליכים התכנוניים להקמת מבנה . הענפה בקהילה

ס חדש תוך "הצבנו לעצמנו יעד מוגדר של בניית מתנ. ס חדש"מתנ
  .שלוש שנים

מינהל  –ערך ביקור נוסף של אסף דטנר ממשרד החינוך השבוע נ  
כיתות  7 -הפיתוח אשר הכיר בצורך להרחבת חטיבת הביניים ב

  .נוספות
  .ועתה נעבור לדיון בסעיפים שעל סדר היום  

  

 18' אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס .1
  

מועצה אישור תקציב ה. 5בסעיף , אני מבקשת לתקן את הפרוטוקול  :דליה
אופיר אתה : "ולמחוק את המשפט ,שורה אחרונה 7' עמ, 2010לשנת 

  .מאחר ולא נאמר על ידי, לחלוטין" לא מגלה אחריות ציבורית
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מאשרים פה אחד לתקן את פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין   :החלטה
  .כמבוקש ולאשרו 18' מס

  

 שאילתות .2
  .אין שאילתות

  

 הצעות לסדר .3
  .אין הצעות לסדר

  

 מהנדס המועצה –של בוריס גרינברג  ואישור תנאי העסקת .4
  

, המועצה מתבקשת לאשר את תנאי העסקתו של בוריס גרינברג  :חסדאי
  :כדלקמן, מהנדס המועצה החדש

  100% – ף מישרהקיה    
  .שכר בכיריםמ 85% –היקף שכר     
אך קודם לכן הנני מקדם בברכה את בוריס גרינברג ומעביר אליו את     

    .ניסיונו והאני מאמין שלו, יבור על מנת שיציג את עצמודה רשות
  

כיהנתי . ילדים בוגרים ומתגורר בתל אביב 4-נשוי ואב ל, 59הנני בן   :בוריס
במשך שנים רבות כמנהל מחוז מרכז של משרד השיכון בתחום 

ולאחר מכן הייתה לי חברה פרטית בתחום ההנדסה , הבנייה הכפרית
  .ל"פרויקטים רחבי היקף בארץ ובחוהאזרחית אשר ביצעה 

. בשנה האחרונה כיהנתי בתפקיד של מהנדס מועצה מקומית עמנואל    
אני מכיר היטב את עבודתם של הרשויות המקומיות ומשרדי 

משרד התחבורה , משרד הבינוי והשיכון(עים בדבר גהממשלה הנו
  ).ב"וכיוצ

  
בוריס חוות דעת  לאך קיבלנו ע, אין אומרים שבחו של אדם בפניו  :חסדאי

  .יסודי ומקצועי, ישר, נות המתארות אדם נאמןמצויי
כמוביל , מועמדים מצויינים 6מוריס נבחר למהנדס המועצה מבין     

  .נכנס בוריס מהר וחלק לנעליו של לאוניד, לאחר בחירתו. שביניהם
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  .אני רוצה לשאול את בוריס שאלה מכשילה  :אופיר
  

  .ריס כבר התקבל לעבודה ואנו לא בראיון עבודהבו! אני מתנגד לכך  :אודי
  

  ?ביישוב יניךמהו האתגר הגדול בע, מהיכרותך הקצרה את המערכת  :אופיר
  

, אני הגעתי ליישוב על מנת לקדם פרויקטים מרכזיים בתחום הפיתוח  :בוריס
בניית מוסדות חינוך והגדלת , הרחבת אזורי התעסוקה והמסחר

  .מקורות ההכנסה
  

  .עצה מאחלת לבוריס הצלחה במילוי תפקידוהמו  :חסדאי
  

מהנדס  –מאשרים פה אחד את תנאי העסקתו של בוריס גרינברג   :החלטה
  : כדלקמן, המועצה

  .משכר בכירים 85% –היקף השכר , 100% –היקף המשרה     
  

 מנהלת מחלקת חינוך –אישור תנאי העסקתה של שולה רונן  .5
  

מנהלת , סקתה של שולה רונןהמועצה מתבקשת לאשר את תנאי הע  :חסדאי
  :כדלקמן, מחלקת חינוך

  .לפי דירוג מנהלי מחלקות חינוך –היקף השכר , 50% –היקף משרה        
  

מנהלת מחלקת , מאשרים פה אחד את תנאי העסקתה של שולה רונן  :החלטה
  :כדלקמן, חינוך

  .לפי דירוג מנהלי מחלקות חינוך –היקף שכר , 50% –היקף מישרה       
  

 הסכם מפורט בין המועצה לחברה הכלכליתאישור  .6
  

ההסכם הקודם שאושר בישיבה המועצה האחרונה הינו הסכם   :אמנון
בעוד שההסכם שמובא היום לאישור המועצה עוסק בהעברת , מסגרת

  .פרויקטים לטיפולה של החברה הכלכלית 6
  ה עמלה לחברה הכלכלית בשיעור עהסכם המסגרת נקבב, כן-כמו      
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שההסכם הנוכחי הפחית את שיעור העמלה והותיר בעוד , 5%של 
  .בלבד 2%בידי החברה עמלה בשיעור של 

  
ההסכם הנוכחי מעביר לחברה הכלכלית את מרבית , למעשה  :אופיר

  .הייתי מעונין שכל פרויקט ידון ויאושר בנפרד. הפרויקטים ביישוב
  

  .פרויקטים רחבי היקף 13-הפרק נמצאים כ על. אתה טועה  :אמנון
  
בנפרד מאחר וזו חבילת ולאשרו אין טעם לדון בכל פרויקט   :דאיחס

י מנהל הפרויקטים ששוכרת החברה "לקידום ע תהפרויקטים המועבר
  .הכלכלית

  
  .הגיעה השעה למנף את החברה הכלכלית ולהעצים את פעילותה     :זיו
  

מועצה מקומית אלפי שבין המפורט מאשרים פה אחד את ההסכם   :החלטה 
  .ב"מ שהעתקו רצ"בע) 1987(הכלכלית לאלפי מנשה  לחברהמנשה 

  

 בחירת אמנון כרמי לסגן ראש המועצה .7
  

פנינה רום ביקשה ממני לשחרר אותה מתפקידה בשל עומס עבודה   :חסדאי
פנינה ממשיכה לתפקד בהתנדבות כמחזיקת תיק חינוך . ומטלות
  .וקהילה

אני סבור שאמנון כרמי ראוי לכהן כסגן ראש מועצה בשל 
  .זמינותו ונכונותו לסייע ולתרום לעבודת המועצה, צועיותומק

  
מאשרים פה אחד את בחירתו של אמנון כרמי לסגן ראש המועצה   :החלטה

בחירת ראש הרשות וסגניו (לחוק הרשויות המקומיות  15לפי סעיף 
  .1975- ה ה"התשל, )וכהונתם

  

 ס צופה שרון"ר חידוש מבנים שינויים והתאמות בבי"אישור תב .8
  

 שנה והמבנים 25 -מוסדות החינוך ביישוב ניבנו לפני כ, כידוע  :חסדאי
  .מיושנים ומחייבים תחזוקה וחידוש

  . ח"אלש 350ס "ר מתאים ע"המועצה מתבקשת לאשר תב      
  : מקורות המימון      
  ).100%(מינהל הפיתוח  –משרד החינוך       
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ס צופה "מות בביר חידוש מבנים שינויים והתא"מאשרים פה אחד תב  :החלטה
  . ח"אלש 350ס "שרון ע

  :מקורות המימון    
  ).100%(מינהל הפיתוח  –משרד החינוך     

  

 רגל בגבעת טל- ר להקמת מגרש קט"אישור תב .9
  

. אנו ערים למחסור ההולך וגובר במגרש משחקים לילדי גבעת טל   :חסדאי
ווינר "בדעתנו לייעד את התקציב הדרוש להקמתו במסגרת , לפיכך
הקהילתי –על מנת ליתן מענה לצורכי הספורט העממי " הלקהיל

  .בשכונה
  

  .אני מבקש לקבל פירוט של אגרות מבנה ציבור  : אופיר
  

  .ח של יתרות אגרות מבנה ציבור"הגזבר מתבקש ליתן לאופיר דו  :חסדאי
רגל בגבעת טל -ר להקמת מגרש קט"המועצה מתבקשת לאשר תב

  .ח"אלש 500ס "ע
  ח"אלש 170 –" לקהילה ווינר" :מקורות המימון      
  .ח"אלש 330 – קרנות הרשות                

  
  רגל בגבעת טל - ר להקמת מגרש קט"מאשרים פה אחד תב  :החלטה

  .ח"אלש 500ס "ע      
  ח"אלש 170 –" לקהילה ווינר: "מקורות המימון      
  .ח"אלש 330 –קרנות הרשות                 

  

  גלבוע' הסעות ברחונועה ת, ר לביצוע תכנית הסדרי בטיחות"אישור תב .10
משרד התחבורה אישר בימים אלה את השתתפותו במימון תכנית   :חסדאי

 600בטיחות והסעות ברחוב גלבוע בהיקף כספי של , להסדרי תנועה
  .ח"אלש

המונה " צופה שרון"ס "גלבוע מהווה כביש הגישה העיקרי לבי' רח
  .תלמידים 950- למעלה מ
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תנועה , בעיקר בשעות השיא של הבוקר והצהריים, בכביש זה קיימת
  .כלי רכב של הורים והסעות תלמידים, ערה ומעורבת של הולכי רגל

הכביש הוגדר כנקודת תורפה בטיחותית ומוקד לתאונות וכמעט 
  .תאונות אשר התנועה בו כרוכה בסכנת חיים ממש

ם ית של כבישעבודות פיתוח ותשתי, בין היתר, התכנית כוללת
מסוף , מפרדות ואי תנועה, הסדרת צמתים, ומדרכות לאורך הרחוב

תחנות מוסדרות להורדת תלמידים (תחבורה להסעות תלמידים 
מעברי חצייה , הצרת כבישים(הסדרים למיתון תנועה , )והעלאתם
  .גינון ונוף ועוד, התקני בטיחות, )ב"פסי האטה וכיוצ, מוגבהים

יים המשתלב עם מדיניות המועצה להגברת מדובר בפרויקט מציל ח
הבטיחות בדרכים ביישוב בכלל וליצירת סביבה לימודית בטוחה 

  .ומוגנת לילדינו בפרט
  

בטיחות , ר לביצוע תכנית להסדרי תנועה"מאשרים פה אחד תב  :החלטה
  .ח"אלש 600ס "והסעות ברחוב גלבוע ע

  :מקורות המימון     
  ח"אלש 420 –משרד התחבורה     
  ח"אלש 180 –נות הרשות     קר    

  

 )גבעת טל(כנרת ' ר להקמת כיתת מעון ברח"אישור תב .11
  

גן (כנרת ' דחוף להוסיף כיתת מעון למעונות הפועלים ברחקיים צורך   :חסדאי
  ).התחלה חכמה/ ניצנים

נציגות הורים אשר הגישו לי כתב  3גשתי עם לאחרונה אף נפ    
ים להכניס את ילדיהם המעוניינבתי אב חדשים  27התחייבות של 

  .למעון
לצורך קידום תכנונו ת פגישת עבודה "קיימתי עם שר התמ, כן-כמו    

  .בגבעת טל, במבנה של קבע, כיתות 3, והקמתו של מעון יום נוסף
  .ת בענין זה"מטעם משרד התמ" קול קורא"אנו ממתינים לפרסום     

  
) גבעת טל(כנרת ' ר להקמת כיתת מעון ברח"מאשרים פה אחד תב  :החלטה

   ).100%(קרנות הרשות : מקור המימון. ח"אלש 300ס "ע
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 ר תכנון ומדידות"אישור תב .12
  

מקור מימוני זמין ומקצר הליכים לקידום  ר שנועד להוות"מדובר בתב  :חסדאי
ממשרדי  יםעודפי תקציבוכן מנוף וכלי לגיוס , תוכניות מגירה ביישוב

  .יםלביצוע פרויקטים זמינהממשלה השונים 
  

  .ח "אלש 150ס "ר תכנון ומדידות ע"מאשרים פה אחד תב  :החלטה
  .)100%( קרנות הרשות:   מקור המימון    

  

 2010- ע "התש, )העמדת רכב וחנייתו(אישור חוק עזר לאלפי מנשה  .13
  

  הינו  1991 –ב "התשנ, )העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר לאלפי מנשה    :אוחיון
המקום ולניהול מערך מודרני ישן ואינו מתאים לצורכי השעה ו

  .ביישובומתקדם של הסדרת החנייה 
אשר , מוצע לעדכן את החוק הקיים על דרך חקיקת חוק עזר חדש

יסדיר באופן כולל את תחום החניה ביישוב וייתן מענה כולל לבעיות 
ההסדרים     י ניצול מיטבי של מיגוון האמצעים ו"לרבות ע ,המתעוררות
  .העומדים כיום לרשותנו והמודרנייםהמתקדמים 

  
  ?ברחבי היישובהאם יש כוונה להנהיג חניה בתשלום     :אופיר

  
בבוא העת , חוק העזר החדש צופה פני עתיד ומאפשר. לא בשלב זה  :חסדאי

לרבות , להפעיל הסדרי חניה שונים, ובד בבד עם התפתחות היישוב
על מנת לייצר מקומות חניה זמינים ותחלופת חניה , בתשלום

  .קומות מתאימיםבמ
  
לחוק העזר החדש מקנה את הזכות לרשות תמרור ) א( 3הוראת סעיף   :ד חייקין"עו

  .מקומית לקבוע הסדרי חניה בתשלום או חניה אזורית
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של  הסדרי חניה בתשלום ביישוב תובא אני ממליץ שהנהגת מדיניות   :אוחיון

תמרור י רשות "בעתיד לדיון ולאישור המועצה קודם לאישורה ע
  .מקומית

  
ניתן לשלמם רק . חות החניה"יש לנו בעיה אקוטית עם טפסי דו  :דליה

באלפי מנשה ולא ניתן לשלמם באינטרנט אלא רק בדואר אלפי 
  .מנשה

      
בד בבד עם אישור החוק החדש ותיקון שיעורי הקנס נדאג להנפיק   :חסדאי

  .חות חדשים ומתאימים"פנקסי דו
  

, )העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר לאלפי מנשה מאשרים פה אחד את   :החלטה
  .ב"שהעתקו רצ 2010 –ע "התש

מוסכם בזאת שהנהגת הסדרי חניה בתשלום ביישוב תובא , כן-כמו    
  .קודם להחלתה לדיון ואישור המועצה

  

  2010 –ע "התש, )רוכלות(אישור חוק עזר לאלפי מנשה  .14
  

הינו חוק עזר  1985 –ה "התשמ, )רוכלות(חוק העזר לאלפי מנשה   :אוחיון
ברחבי היישוב באופן כולל ישן ומוצע להסדיר את העיסוק ברוכלות 

  .על דרך חקיקת חוק עזר חדש
, העיסוק ברוכלות עלול לפגוע באיכות החיים של כלל תושבי היישוב    

ומכאן החשיבות בהסדרתו באופן שירתיע רוכלים פוטנציאלים 
  .וקניגוד לחבלעשות דין לעצמם ולעסוק ברוכלות 

  
  ?האם זה עיסוק ברוכלות –אם מישהו פותח חנות יינות בביתו   :אופיר

  
במכירה או , עיסוק בקנייה –" רוכלות"לחוק החדש מגדיר  1 סעיף  :ד חייקין"עו

  ".בהצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא במבנה קבע
  

אתן הנחיה לפיקוח העירוני לפעול כנגד השימוש החורג בבית   :חסדאי
  .ולהביא לסגירתו המיידית של עסק זה מגורים זה

  
כגון ירקות , מרכולתםבאזור התעשייה יש סוחרים שמוציאים את   :אופיר

  .ופירות
  ?האם פועלים נגדם    
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אנו פועלים בתקיפות כנגד עסקים ללא רישוי באיזור  התעשיה   :אוחיון
ובמרכז המסחרי ולאחרונה אף הוצאנו צווי סגירה מנהליים לעסקים 

  .כאלה
  

  2010 –ע "התש, )רוכלות(מאשרים פה אחד חוק עזר לאלפי מנשה   :החלטה
  .ב"שהעתקו מצ    

  

 2010 –ע "התש, )שילוט ופרסום(אישור חוק עזר לאלפי מנשה   .15
  

מודעות (נושא השילוט מוסדר כיום בחוק עזר לאלפי מנשה   :אוחיון
 אינו תואם, שהינו חוק ישן ולא מעודכן, 1987 –ח "התשמ, )ושלטים

את המצב והשינויים שהתפתחו במשך השנים האחרונות ברחבי 
היישוב ואינו כולל בתוכו נושאים בשילוט באופן שמותיר תחומים 

  .אפלים בחוק
שהיה צורך בחקיקתו של חוק עזר חדש ובקביעת קריטריונים , מכאן

מסחריים לסוגיהם ברחבי  –אחידים וברורים להצבת שלטים עסקיים 
ושמירה על האופי , מחד, ות בצורכי המסחרתוך התחשב, היישוב

שלום , חזות היישוב ,הארכיטקטוני של חוצות היישוב והמבנים שבה
   .מאידך, הציבור ואיכות הסביבה

  
  .לא ראיתי בחוק העזר החדש התייחסות לשלטי בחירות    :אופיר

 
  .קיימים חיקוקים מיוחדים בחקיקה ראשית המסדירים שלטי בחירות  :ד חייקין"עו
  

  ?האם על כל שלט שמוצב בעסק גובים אגרה    : אופיר

 
  .על כל סוג של שלט יש חיוב באגרת שילוט    :אוחיון

  
מה פשר החיוב באגרת שילוט של מודעות בעד מודעה שאינה   :אופיר

  ?)לתוספת' חלק ב(נשקפת לרחוב 
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חלק זה עוסק במודעות ושלטים המוצבים בשטח ציבורי אם כי אינם   :אוחיון
  .קפים לרחובנש

  
האם בעקבות החוק החדש ישלם הציבור על תליית מודעות בלוחות   :אופיר

  ?המודעות המוצבים כיום ברחבי היישוב
  

יימים היום ימשיכו לעמוד לרשותם של תושבי לוחות המודעות הק  :חסדאי
  .אלפי מנשה ללא תמורה

  .החוק החדש עוסק בלוחות מודעות עירוניים גדולים שיוקמו בעתיד    
  

אני מבקשת שהמועצה תשקול איסור שתיית אלכוהול בפומבי בחוק   :דליה
  .עזר

  
  .אין לנו חוק ראשי מסמיך שמכוחו ניתן לחוקק חוק עזר בענין זה  :ד חייקין"עו
  

גם אני בעבר ביקשתי למצוא דרך לאסור שתיית אלכוהול בפארקים   :חסדאי
חוק מסמיך אבל קיבלתי חוות דעת שבהעדר , ובשטחי ציבור בכל גיל

  .לא ניתן לחוקק חוק עזר עירוני בענין זה
  

אני סבורה שצריך להסדיר את הענין במסגרת אמנה יישובית של   :פנינה
  ".עיר ללא אלימות"

  
  .רעיון נהדר  :חסדאי

  
 -  ע"התש, )שילוט ופרסום(מאשרים פה אחד חוק עזר לאלפי מנשה   :החלטה

  .ב"שהעתקו מצ 2010
  
  
  
  
  
  
  



 

13 

 

  
  
  
  
  

 להכנת תכנית אב יישובית לביוב ר"אישור תב  .16
 ולהכנת מפה פוטוגרמטרית ומיחשוב תשתיות עירוניות  .17

  
המועצה יוזמת ומקדמת תוכנית אב יישובית לביוב אשר תתווה   :חסדאי

מדיניות ותקבע אבני דרך לפיתוח מערכת הביוב בתחום השיפוט של 
  .המועצה וסביבתה והתאמתה לצורכי הפיתוח העתידי של היישוב

מ על "י הנדסה בע.ד.מ.עצה שכרה את שירותיו של המשרד ההמו
מנת להכין תכנית אב יישובית לביוב בהתאם להנחיות ולנהלים של 

  .המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ומים
, "פוטוגרפיק נשיונל", אנו שוכרים שירותיו של משרד נוסף, כן-כמו

ת רית למיחשוב תשתיות עירוניות אשר מהוולהכנת מפה פוטוגרמט
  .את הבסיס להכנת תכנית אב לביוב

פוי מצב קיים של היישוב שמתבצע מתוך יגמטרי הוא מרפוי פוטומי
, ביוב, תשתיות מים(המיפוי ממוחשב בשכבות . תצלומי אוויר

ומקושר לרשת קו אורדינאטות ארצית ומשמש שיכבת  )עות ועוד"תב
  .בסיס לתכנון עירוני

בסיס (ים בתהליכי התכנון מיפוי ומחשוב תשתיות עירוניות מסייע
ובתהליכי קבלת החלטות ברשות ומקצר ) נתונים זמין ומעודכן

, קבלנים, מודדים(תהליכי עבודה ותיאום מול גורמים חיצוניים 
  .ויחידות המועצה) אדריכלים ועוד

  
ר להכנת תכנית אב יישובית "מאשרים פה אחד תב  :החלטה

י ומיחשוב תשתיות רלביוב ולמיפוי פוטוגרמט
  .ח"אלש 100ס "עירוניות ע

     המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ומים : מקורות המימון           
  )60%(ח "אלש 60 –                  
  .)40%(ח "אלש 40 –קרנות הרשות         
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 לאיכות הסביבה הביטול הועדה לחזות פני היישוב ומיזוגה בועד .18
  

ידים ובמשימות של ועדות אלה ואין בתפק, קיימת חפיפה בסמכויות  :חסדאי
י שני גופים "כל טעם לקיים דיונים כפולים ולקבל החלטות ע

  . שהמנדט שלהם זהה לחלוטין
  

מאשרים פה אחד לבטל את הועדה לחזות פני היישוב ולמזגה עם   :החלטה
  .הועדה לאיכות הסביבה

  
  

 
  

_____________________    ____________________  
  יעקב אוחיון             ליעזר חסדאיא           

  מזכיר המועצה            ראש המועצה            
  
  
  
  

  קרן הרדוף: רשמה              
  19:30: שעת התחלה              
  21:35: שעת סיום              
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