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  1108/' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס

 
  .משרדי המועצה המקומית  :מיקום

  
  .20:30שעה , 18/05/2011יום רביעי     :מועד

  
  .מוטי חטיאל  :המזכיר

  
יעל , הדסה בן הרצל, פנינה שורץ, עודד אילת, )ר"יו(אביהוד רסקי   :נוכחים

  .דקל
  

  .גדי בן שימול, עמית הרפז  :נעדרים
  

  . יועצת משפטית למועצה–ד ורדה גילה "עו  :משתתפים
  

  :על סדר היום
  

  

  .דיון במספור בתים .1

  .העלאת תעריפי כניסה לבריכת השחייה .2

  .דיווח .3

  
  

  דיון במספור בתים .1
פ נוהל משרד הפנים "הוכנה תוכנית מספור בתים ומגרשים ע  :המזכיר

  .י אדריכל אשר הכין תוכנית כזו לישובים נוספים"ע
  :נדרש לדיון  

  .אופן ידוע הציבור  .א

  פניות , האם יש צורך בהקמת ועדה שתטפל בהסתייגויות תושבים  .ב
  .'וכד

יש לבצע בדיקה יסודית של חגית באילו אזורים ניתן להחליט שלא   :ר"היו
  .ושכונות נוספות' ג', ב', לבצע שינויים כגון הרחבות א

יש להוציא מכתב לתושבים אשר מודיע , באזורים בהן קיימת בעייה
  .על השינויים שיבוצעו ברחובות
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יש לבדוק מול המתכנן האם ניתן להחליט בתוך המגרשים על סימון 
באם ניתן המלצת המועצה . נוספים במגרשלבתים ', ב', בצורת א

פנימי ', חזית א, משמאל' יהיה מימין וב' לקבוע במבט מהכביש כי א
  .'ב

  .בשכונות החדשות לתת כבר מספור בתים לפי התוכנית
  

  .מאושר פה אחד
  

  העלאת תעריפי כניסה לבריכת השחיה .2
ישנה בקשה של מפעיל הבריכה מר נתן ממן להעלות   : המזכיר

  .פ הטבלה המצורפת"י בריכת השחייה עאת מחיר
לא מוצאת כל סיבה בשינוי , אני מתנגדת לכל עלייה במחירים  : יעל

מבקשת לציין כי במקומות שבהם המחירים גבוהים יותר . המחירים
  . 'הדברה וכו, חשמל, הזכיינים משלמים מים

כמו כן לא רואה מקום . חושבת שאין מקום לכל שינוי במחיר
  .ים לתושבי חוץלהעלאת המחיר

לא רואה בעיה . מסכימה עם דברי יעל בבקשה לתושבי מקום  : דוסי
  .בהעלאת המחירים לתושבי חוץ

לאור עליית מדד המחירים בשלוש שנים האחרונות חושב  שיש מקום   :עודד
  .10%  –להעלות את מחירי המנויים לתושבי חוץ ב 

  .עודד, פנינה, דוסי, אביהוד: בעד הצעת עודד
  .יעל: הצעת עודדנגדר 

  
  .ההצעה מתקבלת ברוב קולות

  
  דיווח. 3

  . בוצע מכרז להמשך פיתוח התשתיות בשכונה הדרומית  .א
  .נקבע סיור קבלנים

  .א"א צריכה להיקבע פגישה בנושא עם נציגות אנ"בנושא אנ  .ב
  
  
  

  
  .22:00הישיבה ננעלה בשעה 

  
  
  

                                          __________________________           
  ר"          היו                    המזכיר

  


