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                                                  סיכום דיון בנושא: 

 54מליאת מועצה מס' 

 

 17/9/17: תאריך

 

  והחלטות דיון  :הדיון מטרת

 נורית הסיכום: מתרוש

נתוני אגרת מצגת  לדיון: מסמכים

 . הסבר עדכון תקציבביוב

 
, יצחק  אליה משה טויטו,מנחם מועלם ,   ,כהן שושן, יו"ר -עידאן תמיר משתתפים ה"ה:

יואל  ,דקל חדדעמוס ברט,  אסי אלמסי, אלבז יהודה,,  רחמים חליליאלי הנגבי,  קובי צור,
 .חיים לויחדד, 

 
 .אלי  מוגרביניסים אוזן,  ,אבי דהן פנחס דדון, :חסרים

 
 מזכירת המועצה. -חדד-כהן נורית גזבר,  -אורן חדד  אייל זמיר, אלוף פיקוד דרום,: נוכחים

 

 הישיבהתוכן 

 אייל זמיר, אלוף פיקוד דרום. –וסקירה ביטחונית דיווח  1

 הרמת כוסית לשנה החדשהברכות ו 2

על פעולותיו לטובת המועצה ולרווחתה. האירוע  אישור אזרחות כבוד לשר כץ 3

 פה אחד מאושר -יתקיים ביום סיכום שנה

פעולות  הן  המועצה מס'לצורך איזון התקציב השוטף ביצעה  -2017עדכון תקציב  4

פירוט  .אשר יקטינו בצורה משמעותית את הגרעוןבצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, 

סך  " ומצ"ב.2017השינויים אשר בוצעו בתקציב מפורטים בנספח "עדכון תקציב 

 . ₪ 112,845התקציב עומד ע"ס 
 

 מאושר פה אחד –עדכון התקציב 

 

 בהתאם להחלטת מליאה אחרונה -נתוני אגרת ביוב 5

נושא אופן החיוב של אגרת הביוב הוצג במליאה הקודמת. לאור בקשת   -אורן

מצ"ב מצגת מפרטת הסוקרת את המצב כיום  ,החברים לקבלת הסבר מקיף ומפורט

 ואת השינוי הנדרש.

בישוב  השל ההשפעה על חיוב התושב כדוגמ החברי המליאה מבקשים לקבל דוגמ

 .לפני שינוי אופן החיוב עפ"י צריכה בפועל בודד
 

עקב סכנה  ,אסור לנו להמתין עם שינוי אופן החיוב מבהיר כי , אולםאורן יגיש דוגמה

 שאינו עפ"י חוק.בשל העדר גביה " ו "חיוב אישי" ייצוגית"תביעה  ב

בדק מול יועמ"ש המועצה ויוחלט מועד השינוי של אופן יהנושא י -החלטה

 החיוב.
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 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך

 לביצוע

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

  נורית  דוח ראש המועצה מאושר   .1

 והדוברות נורית  אישור אזרחות כבוד  .2

  אורן  מאושר -2017עדכון תקציב   .3

  אורן  לבדיקה מול יועמ"ש -נתוני אגרת ביוב  .4

  אורן  תברי"ם  .5

 

 

 בכבוד רב, 

 

          _____________             _____________ 

 חדד-נורית כהן           תמיר עידאן            

 מזכירת המועצה          אש המועצהר                  

 

הצעות מחיר לחברות המבצעות את איסוף, עיבוד והפקת חיובים  אורן יבקש -בנוסף

 עבור אגרת הביוב במתכונתה החדשה .

 

מס'  6
 פעולה גורם מממן סכום נושא תב"ר

1710 
פיתוח 
     גבעולים

תב"ר  -איחוד תברי"ם  
 912עם תב"ר  1710

 1710וסגירת תב"ר 

     שצ"פ זמרת 1712

תב"ר  - איחוד תברי"ם
 1523עם תב"ר  1712

 1712וסגירת תב"ר 

1545 
טיפול 

  7,235,952    באסבסט

המשרד 
להגנת 

 הגדלה הסביבה 

 הגדלה מפעל הפיס  100,000       שיפוץ מוס"ח 1751

      7,335,952  סה"כ

 

 תברי"ם מאושרים

 


