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סיכום ישיבת מליאה מס'  7מן המניין  1108/01/82בשעה 81://
באולם המועצה

מוזמנים:מטיצרפתיהרכבי,אדיגטלובסקי,אילןחביבדיין,איציקקמה,אלוןענבר,אמיר
סנדר,אתילוי,בתיהדנציגר,גליתברקת,חגיתגבאיעמיאל,יואבכהן,יחיעםיוגב,יעקבשרעבי
נחמיה,ירוןנתנאל,מירבגורדון,משהלב-רן,מאשקהליטבק,ניתאיקרן,עופרסלע,עליאל
עזי,קובישטרית,שחרוינוקור,שיבר,שרוןאטנר 
מוזמנים נוספים:דפנהרבינוביץ,אהודאברהמי,הראלנמיר,ליאתרותם,דר'אלוןהברפלד,
עו"דעופרשפיר .

משתתפים:מטיצרפתיהרכבי,אדיגטלובסקי,אילןחביבדיין,אלוןענבר,בתיהדנציגר,גלית
ברקת,יחיעםיוגב,יעקבשרעבינחמיה,ירוןנתנאל,משהלב-רן,מאשקהליטבק,קובי
שטרית,שיבר,שרוןאטנר 

 .8עדכונים
 הוספת סעיף לסדר היום  -התחברותלמט"שנשג"בעבורצפוןהמועצה.
החלטה:המליאהמאשרתהוספתהסעיףלסדרהיום.
 טופס למניעת ניגוד עניינים – במסגרתהרפורמה,חוקקלאחרונהתיקון010לחוק
התכנוןוהבניהונכללוהוראותחדשותגםבכלהנוגעלניגודענייניםאצלחבריהועדה
המקומיתלתכנוןובניה(ועדתהמשנהוהועדההנרחבת).חבריהועדההנרחבת
התבקשולמלאהשאלון.
 אישור העלאת ארנונה  -משרדהפניםאישרהעלאתהארנונהכפישהתקבלהבהחלטת
המליאהב01.00.8101-לגביסיווגיםקיימים.לאאושרההבקשהלשינוייסיווגוהוספת
תתסיווג.
החלטה :ישוםהעלאתתעריפיהארנונהיחלב- .8102
 ועד מקומי סגולה –מושבסגולההחליףשניחבריועדמקומי.
 מכרז יועמ"ש – בעקבותהנחיותחדשותשלמשרדהפניםתצאהמועצהלמכרזיועץ
משפטילמועצה.
 דוברת – כחלקממסקנות"צוקאיתן"לחשיבותדוברתבחירום.סיימהמיכלעבודתה
במועצהובקרובנצאלמכרז.
 מנכ"ל חכ"ל  -אלוןהברפלדמסייםעבודתוכמנכ"להחכ"ל.אלוןימשיךבתפקידועד
אשרתתקבלהחלטהבדירקטוריוןהחברהעלאופןאיושהתפקיד.
המליאהמודהלאלוןעלתרומתולפיתוחההכלכלישלהמועצה .
 תאונת דרכים בכפר מנחם – מליאתהמועצהמרכינהראשומשתתפתבצערמשפחת
רפופורטעםמותוהטרגישליפתחז"ל.
הוקםצוותבדיקהמקצועיבראשותמהנדסהמועצהשיבחןאתהתאונה.אתהחקירה
מנהלתמשטרתישראלוצוותהבדיקהלאיעסוקבהיבטיםהפלילייםשלהאירוע.מטרת
הבדיקהללמודולהמליץמהניתןלעשותהןבהיבטההנדסיוהןבהיבטהפדגוגי.
 נסיעה לחופשה – ראשהמועצהיוצאתלחופשהבחו"לבתחילתדצמבר.אלוןענבר
יחליףמקומהבהעדרה .
 הדפסת חומרים לישיבות מליאה –מתוךרצוןלחסוךבניירמוצעלהדפיסשלושה
עותקיםקשיחיםבלבדלעיוןהחבריםבעתהישיבה.המידעיוצגבאמצעותמקרן.
החלטה:המליאהמאשרתההצעהלהדפסתשלושהעותקיםקשיחיםבלבד .
 אזור תעשיה ורדון–מכרזרשותמקרקעיישראללשיווקמגרשים,באזורהתעשייה
ורדון,הסתייםלפניכחודש.ממשלפניהחגהתפרסמושמותהזוכים.כלהמגרשים
שווקו,ובמחיריםגבוהיםביותר.
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כיתות א'–בזכותמאמציםרביםהתקבלאישורמשרדהחינוךלפיצולכיתותא'. 
יו"ר ועד הנהלה צפית–גיוראמרקרנאותלבקשתנולהיותיו"רועדההנהלהשלצפית .
החלטה:המליאהמאשרתאתגיוראמרקרכיו"רועדהנהלהבצפית,ומאחלתלו
הצלחה.
פצלי שמן–הישגאדירלמאבקשלנוושלשותפיםרבים-הוועדההמחוזיתלתכנון
ובנייהבירושליםהחליטהלדחותאתהפיילוטלהפקתנפטמפצלישמןברובמדהים,01
נגד0,בעד,8נמנעים.
מט"ש רבדים–לצערנובחודשיםהאחרוניםסובליםתושבירבדיםממטרדריחחמור
בעקבותקריסתהפעילותהאירוביתשלמט"שרבדים.תהליך תיקון מט"ש ובכך מניעת
מפגע הריח הינו ארוך,מורכב וכרוך בפעולות רבות ומצטברותשהמועצה מבצעת ואשר
עם סיומן יחזור המט"ש לתפקוד ומפגע הריח יפסק .המועצה עושה כל שלאל ידה,
שתהליך זה יהיה קצר ככל האפשר.אנו מצרים על הסבל שנגרם לתושבים ועושים
ונעשה ככל שביכולתנו על מנת להקטין את הסבל שנגרם .
דלילה – לצערנוהוועדההמחוזיתלתכנוןובנייהבירושליםהחליטהלדחותאת
ההתנגדותשלהמועצהושלהישוביםשלנו.המועצההגישהעררלהחלטה.


 .1התחברות למט"ש נשג"ב עבור צפון המועצה
כחלקמבחינתפתרונותהמט"שהנדרשיםבמועצהע"פהדרישותהרגולטוריותבדברטיהור
שלישוני,הוגשההצעהלאישורהמליאהבדברקידוםפיתרוןלצפוןהמועצה.המדובר
בהתחברותלמט"שנשג"בדרךמ.א.נחלשורקכאשרהתנאיםהעקרונייםשסוכמוהינם:המחיר
לקוביהיהזההלמחיראשרישולםע"ימ.אנחלשורקלמט"שעצמו(.)B.O.Tתבוצע
התחשבנותשנתיתכאשרמ.א.נחלשורקתחייבאתמ.איואבע"פכמותהשפכיםשנזרים
ויגרמולחיוביםלנחלשורקע"ימט"שנשג"בעקבצריכתקובביובמעלחלקההיחסיבהשקעה
בשותפות.לחיוביתווספודמיניהול.
המשךהתהליךמותנהבאישורעקרונישלמ.א.נחלשורקואזחתימהעלהסכםבין8המועצות .
באחתהישיבותהקרובותיוצגפתרוןהביובהמוצעלכללהמועצהושםיוצגובפירוטכללהעלויות
והמשמעויות(כוללחיבורקוויהביוב)שלתכניתהביובהחדשהבמ.א.יואב .
החלטה:המליאהמאשרתאתעקרונותההתקשרותמולמ.א.נחלשורקעבורפתרוןביובלצפון
המועצהבמט"שנשג"בומאשרתלנציגיהמועצהלנהלהמו"מולקדםההתקשרותוהביצוע .
 .3אישרור החלטות מליאה קודמת 11./1.82
עקבמעוטמשתתפיבמליאתאוגוסטמאשררתהמליאהאתההחלטותשהתקבלו .
החלטה:המליאהמאשררתאתההחלטותשהתקבלובמליאתאוגוסט :8102
 המליאהמאשרתפרוטוקולמליאהקודםמתאריך 81.1..8102
 המליאהמברכתאתהמשתתפיםבהיגויוהכנתתוכניתאבאסטרטגיתלצפיתומאחלת
הצלחהביישוםהתהליך .
 המליאהמאשרתעדכוןתב"ר0122ופתיחתתב"ר 0211
 המליאהמאשרתפתיחתחשבוןבנקייעודילניהולעצמיבכלבי"ס:שדותיואבוהאלה.
 המליאהמברכתעלהשלמתהרפורמהלרישויעסקיםומאשרתאתיישוםהרפורמהעל
מסמכיהוהטפסיםהנלוויםהמפורטיםבאתרהמועצה .
 המליאהמאשרתפרסוםקריטריוניםנמשכים(אותםהקריטריוניםמשנהשעברה)
לקבלתתמיכות.
 המליאהמאשרתלקבלהצעתמחירלביטוחתאונותאישיותלתלמידיםבפטורממכרז
זוטאבכפוףלאישורהיועץהמשפטי.
 .2אישור פרוטוקול מליאה קודם 11./1.82
החלטה:המליאהמאשרתפרוטוקולמליאהקודםמתאריך 81.2.8102
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 .5דגשים לתכנית עבודה 1/85
המליאהעודכנהבדגשיםשלראשהמועצהלתכניתהעבודהשלהמועצהכפישגובשוע"י
הצוותיםהמקצועייםונדונובהנהלה.היעדיםיוטמעוויתוקצבובמסגרתהערכותלתכניותעבודה
8102ויובאולדיוןואישורהמליאה .
המליאהמבקשתלהוסיףכיעדפרוייקטקהילתישלמתןשמותלרחובותבישובים .
החלטה:המליאהמאמצתאתהדגשיםלתכניתהעבודה8102והוספתיעדשלשיוםרחובות
בישובים .
 .1הנחה בארנונה – שנת שמיטה
תשע"ההינהשנתשמיטה.משרדהפניםהנחהאתהרשויותהמקומיותלאשרבמליאההנחות
()11%-011%ארנונהבגיןשמיטתהקרקע.ההנחהתינתןרקלקרקעותחקלאיותשאינן
מעובדותמטעמישמירתשמיטהועובדובפועלבשנתייםמתוךשלוששניםשקדמולשמיטה. 
ההנחהתינתןבגיןשנת8102בלבד .
החלטה:המליאהמאשרתהנחהבגובה011%בגיןארנונהבסיווגאדמהחקלאיתובתנאישלא
נעשהבהשימושמטעמיםשלשמירתשמיטה.
 .7דיווח רבעוני /1082
הגזברהציגאתהדו"חהרבעוני1102למליאהוהסביראתהנתונים .
המליאהמודהלגזברעלהצגתהדו"ח .
החלטה:המליאהמאשרתאתהדו"חהרבעוני .1102
 .1דו"חות כספיים מבוקרים של היישובים הבאים 
הגזברהציגאתהדו"חהכספיהמבוקרשלהישובורדוןוקיבוץגלאוןלשנת .8101
המליאהקוראתלישוביםלהקפידלהגישהדו"חהכספיבמועד.
החלטה:המליאהמאשרתהדו"חותהכספייםשלורדוןוגלאוןלשנת .8101

 .9דו"ח כספי מבוקר  1/83של עמותת אשכולות יואב
הוצגועיקריהדוחעלידירואהחשבוןאהודאברהמי. 
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהדו"חהכספיהמבוקרלשנת8101שלעמותת
אשכולותיואב. 

דיון ואישור חוקי עזר
.8/
עו"דעופרשפירסקראתחוקיהעזרוהרציונלהחוקי,הכלכליוהמוניציפאליהעומדבעניינם.
עו"דשפירחידדאתאיההתאמהשביןהמחויבותהמוניציפאליתשלהמועצהלביןהמצב
הקנייני.תחילההתקייםדיוןבאשרלתכליתםומהותםשלחוקיהעזרלחניה,סלילהולשצ"פ
ובהמשכוהתקייםדיוןפרטניבנוגע לדרךהפעלתםשלחוקיהעזרלסלילהולשצ"פבתוךיישובים
וותיקיםולגביביצועעבודותתשתיתבשטחהוותיקשבישובים,במסגרתדיוןזההתגבשהמתווה
הבאעליוהוחלט: 
א .המועצהתחלבעבודותפיתוחשצ"פיםו1אוסלילתכבישיםומדרכותבתחומיהיישוב
הוותיקשביישובים,ותקבלהחלטהעלביצועעבודותכנ"לוחיובבתשלומיהיטלים,
לאחרשתקייםלשםכךהיוועצותעםהועדהמקומיועםהאגודההשיתופיתהפועלים
בתחוםהיישוב,ותאפשרלהםלהשמיעעמדתםבאשרלפרויקטהמיועד.ההיוועצות
תתקייםלגביעצםנחיצותהפרויקט,עיתויווהיקפו .
ב .המועצהאינהמתנגדתבעיקרוןלביצועעבודותפיתוחבתחומיהישובהוותיקבאמצעות
האגודההשיתופיתהחקלאית,ברם,לנוכחהמצבהמשפטיופסיקתבית המשפטהעליון
הדבר בעייתי .במקרים רלוונטיים המועצה תפעל לקבלת אישור שר הפנים באשר
להתקשרותשכזו. 
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ראשהמועצהמסרהסקירהלגביחוקיהעזר,נחיצותםוהחשיבותשלהם.סקרהאתהליך
שיתוףהציבורשנערךבענייןזהואשרזכהלהתייחסותמחבריהנהלה,מליאהומכללהציבור.
מסרההערכתהלנבחריהציבורולשותפיםהנוספיםבהכנתחוקיהעזר.התקייםדיוןפרטניבכל
אחדמשלושתחוקיהעזר .
חוק עזר ליואב (העמדת רכב וחנייתו) ,התשע"ה1/82-
בהתאםלדבריההסברשנמסרולחברימליאתהמועצה :
מתוקףסמכותהלפיסעיפים02ו-88לפקודתהמועצותהמקומיותוסעיף..לפקודת
התעבורה[נוסחחדש],תשכ"א,0110-מוסמכתואףמחויבתהמועצהלהתקיןחוקעזרהנועד
להסדירהעמדתרכבוחניהבתחומההמוניציפאלי. 
חוקעזרהמוצענועדלהסמיךאתהמועצהלקבועהסדריחניהותנועהבתחומה,וביןהיתר,
מסדירנוסחהחוקהמוצעאתהטמעתהמדחניםככליעזרבהסדרתהחניה,שמירתהסדר
הציבוריואכיפתחוקיהתנועהברחביהמועצה.נוסףעלהאמור,נוסחחוקהעזרהמוצעמאפשר
למועצהלגבותאגרותבגיןחניהבשטחיה .
יודגש,כיברמההנורמטיביתאיןכלהצדקלקבועהסדרחניהרקלאזורמסוים,אלאראוילקבוע
נורמותכלליותעםיכולתהחלהבאזוריםמסוימים.לפיכך,החוקהחדשהינוחוקכללמועצתי
שתכליתולקבועהסדריםשיכוליםלהיותמיושמיםעלכללמקומותהחניהבשטחיהמועצהאשר
בהםמתעוררהרצוןוהצורךלקבועאותםכמקוםחניהמוסדר.
נוסיףונציין,כיבמצבהדבריםדהיוםהמועצהאינהמחזיקהבחוקעזרהמסדירהעמדתרכב
וחנייתו,ובשלכךהנחיצותהרבהבחקיקתושלחוקהעזרשבכותרת.מןהראוילהדגישכינוסח
החוקהמוצעמותאםלהתפתחותהרבהשחלהבחוקיהעזרלהעמדתרכבוחנייתושלהרשויות
השונות,ומתבססהואעלנוסחחוקהעזרהמומלץעלידימשרדהתחבורהומשרדהפנים.
להלןיפורטועיקריהנושאיםהנכלליםבהצעתהחוק :
 .0לשםבהירותחוקהעזר,יוחדהסעיףהראשוןבולהגדרתהמונחיםהרביםבהםנעשה
שימושבחוקהעזרהמוצע(סעיף0לחוקהעזר) .
 .8נקבעוהוראותהמסדירותהסדריתנועהומקומותחניהמוסדרים(סעיפים8-2לחוק
העזר).
 .1חוקהעזרנוקבגםבתשלוםאגרתחניהבמקוםחנייהמוסדר(הקרויבעגההמקובלת
"כחול-לבן"),שהינהכמקובלאגרהלפיתעריףשעתי.תעריףהאגרהאינוטעוןתחשיב
ולפיכךנקבעבהתאםלתעריפיםמקובליםברשויותמקומיותאחרותוכןעלבסיסחוק
העזרהמומלץעלידימשרדהפניםומשרדהתחבורה(סעיף2לחוקהעזר).
 .2נקבעהסדרלפיורכבהנושאבתוחניהאזורייהאפטורמתשלוםאגרתהחניההמצוינת
בתו,תוךהגדרתהטעמיםבעטייםתפקעזכותהשימושבתוהחניההאזורי(סעיף1
לחוקהעזר).
 .2עודעוגנוהוראותבדברהסדרתנסיעהמקוםבונתקלקלרכבקלקולהמונעאתהמשך
נסיעתו,עומדאוחונהרכבבאופןהמפריעלהסדרתהתנועהו1אוהמסכןאתבטיחות
התנועהו1אוהציבור(סעיפים1-01לחוקהעזר).
 .1שולבוהוראותוכלליםבדברסמכויותיושלהפקח(סעיף00לחוקהעזר). 
מליאתהמועצהמתבקשתבזאתלאשרלפרסוםולהחלהאתהצעתחוקהעזרליואב(העמדת
רכבוחנייתו)התשע"ה.8102- 
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד את חוק עזר ליואב (העמדת רכב וחנייתו) ,התשע"ה-
 1/82כפי שהוצג למליאה.

הצעת חוק עזר ליואב (שטחים ציבוריים פתוחים) ,תשע"ד 1/82-
בהתאםלדבריההסברשנמסרולחברימליאתהמועצה :
מכחהוראותפקודתהמועצותהמקומיות(נוסחחדש)מוסמכתואףמחויבתהמועצהלהתקין
ולטפלבתשתיותציבוריותשבתחוםשיפוטה.מערכותתשתיתאלוכוללותלצידןשלמערכות
הרחובותוהניקוזגםאתפיתוחהשטחיםהציבורייםהפתוחים(להלן:"שצ"פ").המדובר
בשטחיםציבורייםהמיועדיםלשמשכגינותמשחקלילדיםוגינותנויואתרינוףובילוילרווחת
התושבים.
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זהלאמכבר,אישרומשרדיהפניםוהאוצרלרשויותהמקומיותלהתקיןחוקיעזרשמכוחםיוטלו
היטליפיתוחלמימוןפיתוחםשלשטחיםציבורייםפתוחים. 
לצורךזהערךמשרדהפניםמודלתחשיבילפיויקבעותעריפיההיטל.יצוין,כימתכונת
תחשיביתזותואמתאתהמתכונתהנהוגהמשכברהימיםלגביכלהיטליהפיתוחהאחרים,והיא
משקפתתפיסהלפיהישלםאדםהיטלהמבטאאתחלקוהיחסילפישטחנכסובכללהשקעותיה
שלהרשותהמקומיתבתשתיתהרלוונטיתולרבותהשקעותעתידיות .
לפיהנחיותמשרדהפנים,יוטלחיובמלאבהיטלעבורמרכיביהקרקעוהבניהבגיןכלנכס
הכלולבאזורשטרםפותח.המועצההחליטהעלהטלתהיטלזהרקבמקומותאשרבכוונתה
לפתחשצ"פבשניםהקרובות,קריבאזוריהתעסוקהבתחוםהמועצהובקיבוץרבדים.לפיכך,
נערכותחשיביםלהיטלזהבמקומותאלובלבד .
תעריפיההיטלשבחוקהעזרהמוצעתוחשבולפיהמודלהמאושר,באמצעותחברתאורבניקס,
ששכרההמועצהלתכליתזו,והםאושרוע"יחברתג'יגהשהינההגוףהמוסמךע"ימשרדהפנים
לבדיקתהתעריפיםואישורם .
חוקהעזרעצמומנוסחבמתכונתדומהלזושלחוקיהעזרהאחריםהעוסקיםבהיטליפיתוח .
להלןפירוטעיקריהחוק :
 .0החוקקובעשתיעילותחיובבסיסיות:חיוביזוםבהיטלעוברלתחילתביצועשלעבודות
הקמתשצ"פ,ולצידוחיובבהיטלבשלתוספתבניה(סעיף8לחוקהעזר).
 .8נקבעופטוריםמחבותלאדמהחקלאיתולשטחיציבורהמיועדיםלהפקעה(סעיפים2-2
לחוקהעזר).
 .1נקבעועקרונותחיובבהיטלעבורבנייהחורגת(סעיף1לחוקהעזר).
 .2נקבעוהוראותבדברמסירתדרישתתשלום,שערוךחיובים,הצמדהלמדד,דרכיהודעה
וכיו"ב(סעיפים.-02לחוקהעזר) .
 .2נקבעחיובלהפקדתתקבוליההיטלבקרןיעודית(סעיף01לחוקהעזר) .
 .1נקבעהמגבלתתוקףשלההיטלבאופןשזהלאיגבהלאחריום10דצמבר,,8102אלא
באישורמליאתהמועצהושרהפנים.תכליתהשלמגבלהזוהינהלגרוםלמועצהלערוך
מידיתקופהשלמספרשניםתחשובמחדששלתעריפיההיטלבכדילוודאאת
התאמתםלנתוניםהעדכנייםוהרלוונטיים(סעיף01לחוקהעזר) .
מליאתהמועצהמתבקשת,לפיכך,לקבלאתהצעתחוקעזרליואב(שטחיםציבורייםפתוחים),
תשע"ה8102-בנוסחועל-פיהצעתחוקהעזרהמצ"ב .
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד את חוק עזר ליואב (שטחים ציבוריים פתוחים),
התשע"ה 1/82-כפי שהוצג למליאה.
חוק העזר ליואב (סלילת כבישים ומדרכות)(תיקון) ,תשע"ה1/82-
בהתאםלדבריההסברשנמסרולחברימליאתהמועצה :
מכחהוראותפקודתהמועצותהמקומיות(נוסחחדש)מוסמכתואףמחויבתהמועצהלהתקין
ולטפלבתשתיותציבוריותשבתחוםשיפוטה.כיוםמחזיקההמועצההאזוריתיואבבחוקעזר
ליואב(סלילתכבישיםומדרכות),התשס"ח .8112-
חוקעזרזהנוקבבתעריפיהיטללמ"רקרקע,ותעריפיהיטללמ"רשטחמבונהלמגורים,שיוטלו
עלבעליהנכסיםלמימוןעבודותסלילתהכבישיםוהמדרכותברחביהמועצה,וזאתעלבסיס
העילותשנקבעובחוקהעזר .
תעריפיההיטלמבוססיםעלתחשיבכלכלישמבוססבעיקרועלנוסחאותחילוק,שבמוניהןמוצב
סךעלותהשלמערכתהכבישיםוהמדרכותבמועצה,לרבותהשקעותעתידיות,ובמכניהןמוצב
סךשטחיהקרקעוהבניהבעבורןמבקשתהמועצהלהטילהיטל .
אלאשנתוניםאלו,מטבעהדברים,נוטיםלהשתנותהןבמישורהעלויותהןבמישורהשטחים
ובפרטבשטחיהבנייההמותריםלהקמהבתחוםהמועצה.שינוייםשכאלוגורריםמטבעםגם
שינויבתעריפיםולפיכך,הורהמשרדהפניםבחוזרמנכ"לשפרסםבשנת8111–הואחוזרמס'
,118111כיבכלחוקעזרהמטילתשלומיחובהמבוססיתחשיב,תכללהוראהלפיהבחלוף
מועדמסויםהנקובבחוקהעזר,לאניתןיהאלגבותתשלומיםאלומכוחחוקהעזר,אלאבאישור
מליאתהמועצהושרהפנים. 
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תכליתהשלהוראהזוהינהלחייבאתהמועצהלערוךרה-תחשובלתעריפיההיטליםולשנותם,
ככלשכךיעלהמהתחשיבהמעודכן.הוראהכזושולבהגםבסע'02לחוקהעזרדנן,ותוקנה
לשקףאתהכנסתהתעריפיםעבורהמתחמיםהחדשיםשהוספולחוק .
חוקהעזרהמקורימשנת8112עברתיקוןראשוןב8108-שמטרתוהיחידההיתהרה-תחשוב.
במהלךהשנההאחרונההתעוררהצורךלהוסיףלגדרתחולתושלחוקהעזריישוביםנוספים
שלאנכללובחוקהמקורי. 
עיקריהתיקוןבתמצית: 
 .0סעיף0הרחבתההגדרהשלאזוריהתעשיהלכלולגםמתחמיתעסוקהנוספיםלפי
המפורטבטבלה.
 .8תיקוןהתוספתלחוקלהוסיףאתהיישובים,גלאון,חמייואבוסגולתיואב,שדהיואב
ואזוריתעסוקה .
מליאתהמועצהמתבקשת,לפיכך,לקבלאתחוקעזרליואב(סלילתכבישיםומדרכות)(תיקון),
תשע"ה8102-בנוסחוהמצ"ב .
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד את חוק עזר ליואב (סלילת כבישים ומדרכות) (תיקון),
התשע"ה 1/82-כפי שהוצג למליאה.
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