
 

1 

 

 0206..2.02מיום  63 פרוטוקול ישיבת מליאה מס'
 

 נוכחים:
 יריב בן עזר משה ציפורי אבנר לוי רמי יחיא יוחנן מעוז אייל בצר

 דוד דרורי זיו ורהפטיג חנה פרידמן מרדכי פורמן רן יפעה זאב גור

 עידו דורי מיכאל ראטה שאול פינקרפלד ירון גרוסמן ירון אוחיון עמי יעקובסון

 יאיר שלו אמיר כהן אלכס גן סלעית יעקובי דוד חדד שטייןנרגבי בו

    קנריקדן  אבנר כרמון טאהא סוועאד

      

 

 , הודיעו:חסרים

 אמנון שלו ניר שנער יעל לביא אפרת ורד מרקיאר יוסי גת דודו הלפר

      דפנה מאור

      

 

 

 , לא הודיעו:חסרים

 עופר אבירן משה מרקוביץ יםג'אמל עבד אל חל דני פז חיים חמי סלעית גדעון

     אלי בן סימון אליהו גור

      

  משתתפים:

, עמירם דליה איילמורן ניר, דובי וינגרטן, מירי שריג, , ליאת מלכה, דרור רכסדני עייק, דן תנחומא, עו"ד 

 לילך עמיצור, רחל שחורי. הלוי,

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 בית מארנונה הנחה רטרואקטי .2

 נוהל מינוי ועדת ביקורת .3

 אישור עיסקת מכירת מניות פלגי מים .4

 2111עדכון תקציב   -ועד מקומי כפר ברוך  .5

 וועדת ביקורת )גבעת אלה, גבת, הושעיה, כפר ברוך, עדי, עין דור, ציפורי( .6

 הצגת עמותת כחול לבן + דיון .7

 תב"רים .8

 יציאה לחופשה פרטית –עדכון ראש המועצה  .9

 שונות .11

 
 

 



 

2 

 

 דיווחים –אייל בצר 

  מזל טוב! – 00מרדכי פורמן )מומו( בן 

 

 "ועדה מרחבית "יזרעאלים 

 אייל בצר מדווח על עבודת הועדה במתכונת החדשה.

 

 רן יפעה 

 בהצלחה! –אייל בצר מברך את רן יפעה שנבחר לנציג במליאת המועצה מטעם כפר החורש 

 

 

 

 אישור פרוטוקול קודם 3032

 13.15.2112פרוטוקול מליאה מיום 

 
 החלטה

 .2320.2.02לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 0 -נמנע  0 -נגד  3. -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 מתן הנחות רטרואקטיבית מארנונה 3002

פורסמה הנחייתה של הגב' עפרה ברכה, מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק  2112אפריל  19ביום 

צב שהיה קיים עד כה, רשות מקומית תהיה והממונה על החשבונות במשרד הפנים  לפיה , בניגוד למ

רשאית, בהתמלא תנאים מסויימים, להעניק הנחה רטרואקטיבית  מארנונה. על הרשות המקומית 

 לקבוע קריטריונים לשם מתן הנחה כאמור, ובהם קריטריון לפיו הנישום אינו בעל חוב למועצה.  

 וות מקצועי של המועצה; עו"ד דרור רכס מציג את הקריטריונים אשר גובשו על ידי צ

זהו הליך אשר יש לנהוג בו במשורה תן הנחה רטרואקטיבית הנחת המוצא: מ .א

יוצר בין נישום לנישום, ואובדן פוטנציאלי  נוכח האפלייה שהוא  ובמשנה זהירות, 

 . , בדיעבדשל הכנסה לקופת המועצה

 :הקריטריונים המוצעים 2ב

 הנישום אינו בעל חוב ארנונה למועצה;  .1.ב

בין הזמן בו מבוקשת ההנחה לבין המועד בו היה הנישום זכאי להנחה המרחק  .2.ב

 לא יהיה יותר גדול משנה. 

הנחה רטרואקטיבית תינתן לתקופת זמן שלא תעלה  – משך ההנחה המבוקשת .3.ב

 על שלוש שנים אחורה, ממועד הגשת הבקשה על ידי הנישום.

לתקנות  2ינתנו הנחות רטרואקטיבית אך ורק לזכאים להנחות מכח תקנה  .4.ב

 . 1993 –הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג 

מהשיעור לו היה זכאי הנישום, לו היה מגיש את  75%שיעור ההנחה יהיה  .5.ב

 הבקשה להנחה במועד. 
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יובאו בפני ועדה שתמנה את גזבר המועצה, מנהל מחלקת גבייה, מנהלת  .6.ב

)להלן: "ועדת  ויועץ משפטי  )או מי מטעמה(  הבדיקה"(, כל מחלקת רווחה 

 הנתונים והראיות המעידים כי הנישום היה זכאי במועד הרלוונטי להנחה.

תן הנחה רטרואקטיבית תהיה שמורה הזכות להחליט על מבדיקה לועדת ה .ג

 חריגים במיוחד, מנימוקים לתקופה ארוכה יותר, אך לא יותר מחמש שנים,

 .וינומקו ובכפוף לאישור ועדת ההנחות של המועצה שירשמו

 

 

 החלטה  

לאשר את מתן הנחה רטרואקטיבית מארנונה עפ"י הקריטריונים הבאים )לאחר 

 2 ;26, ב2.2,ב32שינויים בסעיפים ב2

 2 הנישום אינו בעל חוב ארנונה למועצה; 2ב2

2 המרחק בין הזמן בו מבוקשת ההנחה לבין המועד בו היה הנישום .ב2

יותר גדול משנה2   זכאי להנחה לא יהיה 

הנחה רטרואקטיבית תינתן לתקופת זמן  – ההנחה המבוקשת 2 משך3ב2

אחורה, ממועד הגשת הבקשה על ידי  חמש שניםשלא תעלה על 

 הנישום2

ורק לזכאים להנחות מכח תקנה 0ב2  .2 ינתנו הנחות רטרואקטיבית אך 

 2 2993 –לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג 

מהשיעור לו היה זכאי  )מאה אחוז( 2%200 שיעור ההנחה יהיה .ב2

 הנישום, לו היה מגיש את הבקשה להנחה במועד2 

2 יובאו בפני ועדה שתמנה את גזבר המועצה, מנהל מחלקת גבייה, 6ב2

ונציג ציבור  מנהלת מחלקת רווחה )או מי מטעמה(, יועץ משפטי 

, כל הנתונים והראיות המעידים כי הנישום  )להלן: "ועדת הבדיקה"(

 זכאי במועד הרלוונטי להנחה2היה 

תן הנחה תהיה שמורה הזכות להחליט על מבדיקה לועדת הג2

משבע שנים )מה אך לא יותר רטרואקטיבית לתקופה ארוכה יותר, 

וינומקו ובכפוף  שירשמו חריגים במיוחד, מנימוקים ,שהחוק מאפשר(

ועדת ההנחות של המועצה  2לאישור 

 

 0 -נמנע  0 -נגד  3. -בעד 

 רמאוש 
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 נוהל מינוי ועדת ביקורת )ועדים מקומיים( 30.2

מוצע לעגן תנאי סף למינוי חברי ועדת ביקורת לועד המקומי )זאת עקב היעדר תנאי סף בחוק 

ובעייתיות משפטית שעלולה להיווצר עקב כך(, וכן לעגן את סמכות המועצה לחייב קיום ביקורת על 

 ג את הנושא;הועד המקומי, בהחלטת מליאה. עו"ד דרור רכס מצי

 קביעת תנאי סף למינוי חברי ועדת ביקורת: .א

 כי המועצהקובע,  29.0-א)א( לצו המועצות מקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 230ס'  .1.א

, אשר אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב

 שיציעו את מועמדותם.

)תושב הישוב אשר אינו חבר בועד המקומי(, הצו אינו קובע  פרט לקריטריונים המובאים לעיל .2.א

 כשירויות נוספות לכהונה בועדת הביקורת. 

במצב זה, יתכן וחברי ועדת ביקורת יהיו קרובי משפחה של חברי הועד המקומי, בעלי חובות 

ארנונה לועד המקומי וכיוצ"ב, עניינים העשויים להביא לניגוד עניינים ולפגיעה בעבודת 

 יקורת.הב

. כיוון שלמועצה סמכות לבחור את הצו קובע כי המועצה היא שתבחר את חברי ועדת הביקורת .3.א

החברים, יש לה גם סמכות לקבוע קריטריונים לבחירתם, ובכלל זה לקבוע תנאי סף להגשת 

 מועמדות. לאור הלקונה בצו, מומלץ כי המועצה תקבע תנאי סף לכהונה בועדת הביקורת.

 ים:תנאי הסף המוצע 202א

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .4.1.א

המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה של אחד  .4.2.א

 מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .4.3.א

( לפקודת העיריות 11)121למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לועד המקומי כהגדרתו בס'  .4.4.א

חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ]נוסח חדש[. )

חוב, שחלף לגביו המועד להגשת  –ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

לאחר מתן פסק דין  –השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 ערעור עוד(.חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת ל

 לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.  .4.5.א

 "קרוב משפחה" הינו הורה, צאצא, אח, אחות או בני זוגם2

 מינוי מבקר פנימי בישוב בו לא מונתה ועדת ביקורת: .ב

בשנים האחרונות, נתקלת המועצה בתופעה לפיה, במספר ישובים לא נמצאו שלושה מועמדים  .1.ב

ים המוכנים לכהן בועדת הביקורת, גם לאחר פניות חוזרות ונשנות. כתוצאה מכך, פעלו כשיר

 ועדים מקומיים ללא ועדת ביקורת לצדם, למשך תקופות ארוכות.

לועד מקומי אין סמכויות, זולת הסמכויות שהמועצה האזורית מחליטה לאצול לו. המועצה  .2.ב

יצוען בתנאים, ואף רשאית לבטל רשאית להתנות את האצלת הסמכויות לועד המקומי וב

האצלת סמכויות מקום בו היא סבורה כי הועד אינו מבצע את סמכויותיו כראוי או כנדרש. בין 

היתר, המועצה רשאית לדרוש כי יתקיים פיקוח על ביצוע הסמכויות, כתנאי להאצלת 

 הסמכויות, הכל מתוקף היותה הגוף אשר נקבע בדין כמאציל הסמכות.
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בהתאם לכך, המועצה . ציבורי העוסק בכספי ציבור פועל ללא ביקורת, אינו תקיןמצב בו גוף  .3.ב

האזורית אינה יכולה להשלים עם מצב לפיו ועד מקומי בתחומה, פועל ללא פיקוח2 אין זה 

 ראוי מבחינת הניהול הציבורי ואף אין זה עומד בדרישות החוק2 

ום בו לא ניתן למנות ועדת ביקורת, דרך המלך הינה מינוי ועדת ביקורת. יחד עם זאת, במק .4.ב

מוצע כי ימונה מבקר המועצה כמבקר גם לועד המקומי. עבודת המבקר הפנימי תמומן מתקציב 

הועד המקומי, היות ואין זה ראוי כי ישובים אחרים יממנו עבודת ביקורת עבור ועד מקומי 

 מסויים.

 

 החלטה  

ם המקומיים, המצ"ב לפרוטוקול לאשר את הנוהל למינוי וניהול ועדת ביקורת לועדי

 2 כנספח א'

 

 2 -נמנע  0 -נגד  .. -בעד 

 מאושר 

 

 

 אישור עיסקת מכירת מניות פלגי מים 3062

דיווח בעניין התקדמות מכירת מניות פלגי מים: משקי עמק יזרעאל אושר כזוכה במכרז, והצדדים 

 מקיימים את הליך לגילוי בדיקת הנאותות.

קשת לאשר את עסקת מכירת מניות המועצה בחברת מליאת המועצה מתב -כמו כן 

פלגי מים בע"מ, למשקי עמק יזרעאל אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ, 

 כמפורט להלן:

כזכור, מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל החליטה לפעול למכירת מניות  .א

המועצה בחברת פלגי מים בע"מ, באמצעות מכרז פומבי, אשר יכלול מחיר 

 ם למניה. מ.א. מגידו קיבלה החלטה זהה.מינימו

לאחר קבלת אישור משרד הפנים להליך, פורסם מכרז משותף למכירת מניות  .ב

המועצה והמועצה האזורית מגידו בחברת פלגי מים. במכרז נקבע מחיר מינימום 

המבוסס על הערכת שווי שנערכה ₪,  4,997,111לרכישת מניות המועצות, בסך 

 לחברה. 

מניות החברה אשר בבעלות מועצה אזורית  88,411במסגרת המכרז, הוצעו למכירה  .ג

מניות החברה אשר בבעלות מועצה אזורית מגידו )סה"כ  44,217 -עמק יזרעאל ו

26% .  ממניות החברה(

את מסמכי המכרז רכשו שני מציעים פוטנציאליים2 ברם, בסופו של דבר הוגשה  2ד

זרעאל אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות הצעה אחת בלבד, מטעם משקי עמק י

  בע"מ )"משקי עמק יזרעאל"(2 

 2   ההצעה נבחנה ונמצא כי היא עומדת בתנאי המכרז

ההצעה הייתה לרכישת מניות המועצות בחברת פלגי מים בע"מ תמורת סך של 

סכום הגבוה מהסכום המינימאלי שנקבע במכרז2 עבור מניות ₪,  0.0,000,.

 2₪  3,033,333ל המועצה ישולם סך ש
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דנה ועדת המכרזים המשותפת של המועצות בהצעה והחליטה  11.15.2112ביום  .ה

להמליץ על הצעתה של משקי עמק יזרעאל כזוכה במכרז. ראשי המועצות אישרו 

 את המלצת הועדה.

, שלחו המועצות הצעה 14.12.2115בהתאם להתחייבויות המועצות בהסכם מיום  .ו

יועצים בע"מ ולחברת אלקו למימוש זכות לסירוב שני ל חברת תה"ל מהנדסים 

"( לרכישת מניות המועצות בחברת קבוצת תה"ל( בע"מ )"1973התקנות ושירותים )

הודיעה  23.15.2112פלגי מים בע"מ, בתנאי ההצעה של משקי עמק יזרעאל. ביום 

 קבוצת תה"ל כי היא מוותרת על הזכות לרכוש המניות.

בחברת פלגי מים בע"מ, נחתם על ידי משקי עמק  ההסכם למכירת מניות המועצות .ז

כניסתו  יזרעאל ומורשי החתימה של המועצות והועבר לחתימת חברת פלגי מים.

של ההסכם לתוקף מותנית באישור המליאה של כל אחת מהמועצות ואישור 

  דירקטוריון פלגי מים2

אישור היועצת המשפטית של המועצה אישרה כי המכרז נערך כדין ולאחר קבלת  .ח

משרד הפנים, ההצעה הזוכה נבחרה בהתאם לכללי המכרזים החלים על רשות 

 מקומית, ואין מניעה להתקשרות בעסקה הנדונה. 

 

 החלטה:

את מכירת מניות חברת פלגי מים בע"מ  202202.020בהמשך להחלטת המליאה מיום לאשר, 

בחברת פלגי מים שבהחזקת המועצה באמצעות מכרז פומבי, לאשר מכירת מניות המועצה 

,   .0.0.02בע"מ למשקי עמק יזרעאל אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ, הזוכה במכרז 

 בהתאם לתנאי המכרז וההצעה הזוכה2 

 

 2 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 

 

 

 הצגת עמותת כחול לבן + דיון 3002

 מצ"ב נספח ב' –מינהלן העמותה מציג את פעילות העמותה  –עמירם הלוי 

 נף השחייה מציג מאמן השחייה אנדריי טוט יובל ספרא )שחיין(ע 

 מועדון הניט מציגה רוני דה קוסטה 

 ד"ר דובי לופי חבר בעמותה מציג את החשיבות של שילוב חינוך וספורט 

 קיימים ענפים נוספים בעמק שמקבלים תמיכה: כדור עף, כדורגל, טניס, הקי גלגילית 

 סל מתן בירנבאום מציג את ענף הכדור 

 

  של העמותה בגמר הבדיקה יוצג הנושא.המועצה בודקת על ידי כלכלן בימים אלו את הצד הכספי 

 411מבקש כי המועצה תמשיך לתמוך בקבוצת הבוגרים ב אילן זזון מציג את נושא כדורסל בוגרים, 

 .2111יולי  11בישיבת המליאה מיום אלש"ח כפי שהוחלט 
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 החלטה )קבצת כדורסל בוגרים(:

להחלטה, הוספת  ג'אשרים עקרונית בקריאה ראשונה, ובכפוף לאמור בסעיף מ 2א

 02.2.לשנת ₪  230,000

מאשרים עקרונית בקריאה ראשונה, בכפוף להצגת תכנית לאיחוד הקבוצה עם  2ב

ג' קבוצה אחרת לאחר הפירוד מטבעון, בכפוף להמלצת ועדת התמיכות ובכפוף לסעיף 

חצי השנה פעילות הקבוצה הבוגרת בל₪  00,000.מסגרת של עד  –להחלטה 

 0232.שנת הראשונה של 

נושא המשך פעילות הקבוצה הבוגרת יובא לדיון מפורט ולהחלטה מחייבת בישיבת  2ג

           המליאה הבאה וכן תובא לישיבת המליאה המלצת ועדת התמיכות בנדון2

טת מותנים וכפופים להחל א', ב'כל האישורים והסכומים האמורים בסעיפים 

 המליאה הבאה ולא יהיה להם תוקף אלא בהתאם להחלטת המליאה הבאה2

 

 3 -נמנע  . -נגד  20 -בעד 

 מאושר 

 

 

 022.עידכון תקציב  –ועד מקומי כפר ברוך  3002

 ₪. 1,151,965לסך ₪  882,475מ:  2111ועד מקומי כפר ברוך מבקש לעדכן את תקציבו לשנת 

 ל בתשלומי הורים מול ההוצאות.הגידול נובע כתוצאה ממערכת החינוך, גידו

 

 החלטה: 

 0222.לאשר את עידכון תקציב ועד מקומי כפר ברוך לשנת 

 

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 

 

 ועדות ביקורת )גבעת אלה, גבת, כפר ברוך, עדי, עין דור, ציפורי( 3092

 ועצה עד ליום זה.דן תנחומא מציג את רשימת חברי ועדות הביקורת ביישובים שלא אושרו במליאת המ

 שם יישוב
עמידה בתנאי 

 הסף
 

 שם יישוב
עמידה בתנאי 

 הסף

 מור כנרי גבת
אושר על ידי 

 רפי צור
 

  ולדי מורג עין דור
אושר על ידי 

 פאולה גלוזמן

 יהודית ארד  
אושר על ידי 

 רפי צור
 

 מרים סמו  
אושר על ידי 

 פאולה גלוזמן

 צור ישראלי עמית  
אושר על ידי 

 רפי צור
 

 עזרא אלמוג  
אושר על ידי 

 פאולה גלוזמן

 נורית שמרון גבעת אלה
אושר על ידי 
 שאול הלפרין

 
 קלמן אברמוביץ  

אושר על ידי 
 פאולה גלוזמן

 אהוד כרמי  
אושר על ידי 
 שאול הלפרין

 
 תמר שרווה  

אושר על ידי 
 פאולה גלוזמן

 גבריאל קנץ  
אושר על ידי 
 שאול הלפרין

 
 הנתן ארי ציפורי

אושר על ידי 
 אברום מיכאלי

 ראבי  אורלי כפר ברוך
אושר על ידי 

 דוד קובליו
 

 אזולאי נדב  
אושר על ידי 

 אברום מיכאלי

 היבל שימרית  
אושר על ידי 

 דוד קובליו
 

 עקביה רועי  
אושר על ידי 

 אברום מיכאלי

 ישראל ליבוביץ עדי
אושר על ידי 
 עירית בוטנרו
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 החלטה: 

לעיל, העומדים בתנאי הסף ברי ועדות הביקורת בישובים עפ"י הרשימה המוצגת חאת לאשר 

 ונבדקו על ידי מינהל הכנסות במועצה שאין להם חוב סופי ארנונה2

 

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 

 תב"רים 3202

 דני עייק מציג את התב"רים;

מספר 
 הערות   גורם מממן סה"כ באלש"ח שם תב"ר תב"ר

2600 

תשתיות בישובים שיקום 
 כפריים 

1,441 ₪  721, כפר ברוך  721גבת   
  

גבת + כפר ברוך העברת כספים 
 למועצה  

 ₪ ( 5,751) משרד החקלאות 

2609 
שדרוג כביש גישה הושעיה 

 ציפורי 
71 ₪    משרד הבטחון 

  

2600 
תכנון מרכז הסעים בי"ס 

 כפר יהושע
257  ₪ תקציב פיתוח ₪ ,  181תחבורה  

77  ₪   
  

20.9 

פיתוח שטח  -חומש תמרת 
 וגנים 

121 ₪  
 61הלוואת חומש ₪ ,  61ישוב 

 ₪ 
 הגדלה 

 2,851   -סה"כ חומש מצרפי תמרת 
 2,591 -בוצע עד היום )מצרפי ( ₪  
 ₪  261 -יתרה מצרפית ₪ 

2602 

חומש היוגב הכשרת חדר 
 לצהרון 

111  ₪  55הלוואת חומש ₪  ,   55ישוב  
 ₪ 

  

 1,531 -פי היוגב  סה"כ חומש מצר
 -בוצע עד היום )מצרפי (     ₪  

1,411  ₪ 
 ₪  131 -יתרה מצרפית

260. 
שיפוץ  -בית לחם הגלילית   

 מועדן נוער 
31  ₪    מימון פיתוח  

  

26.0 

בטיחות ופתיחת שנת 
 הלימודים 

1,111  ₪  

מתוך הבצ"מ   1111הגדלה של 
 2112/2113תוכנית פיתוח 

משרד )מקורות מועצה ( ,  
 הגדלה ₪  215החינוך 

לשנים ₪  6,111נפתח תב"ר ע"ס 
מועצה ,  5,411, מקורות  2112-2113

 חינוך  611

2603 
 - 2112הלוואת פיתוח 
 2112לתקציב פיתוח 

8,111  ₪    הלוואה דקסיה  
  

2600 
הלוואה חיבור מזרע למט"ש 

 תל עדשים 
3,111  ₪  בנק לאומי  

  
  

260. 

לבני מבנה הנצחה  -גבת  
גבת ולמשוררת פניה 

 ברגשטיין 
251  ₪  הלוואת פיתוח  

  

 בוצע ע"י הישוב  
 ₪  111מ.הבטחון  

 ₪  251מועצה 
 ₪  311ישוב 

2606 
העתקת קו ביוב חניות 

 שמשית 
251  ₪  היטלי ביוב  

  
  

      

2.03 
הכנת תבע לתוכנית בינוי 

 בי"ס אחוזת ברק 
51  ₪  הגדלה קרן פיתוח )זמני ( 

  

20.. 
תכנון ובניית  -חומש ציפורי 

 מועדון נוער לחבר 
2,111  ₪-  

₪ ,  1,187ציפורי   -בעלים 
 שינוי  ₪  913הלוואת מועצה 

  

20.. 

₪  1,621 בית העם  -ציפורי   
הלוואת חומש ,  611מועצה 

 ₪  1,111בעלים )ציפורי ( 

 שינוי 

 511אישור ערבות מועצה להלוואה 
 של הישוב .₪ 

 ₪  1,571ש ציפורי  סה"כ חומ
 ₪  511בוצע עד היום 

 ₪  1,171יתרת חומש מצרפית  

2633 
-₪  2,111 מועדון נוער חנתון   

חטיבה ₪ ,  511ישוב 
מפעל ₪ ,  311להתיישבות 

   ₪  1,211הפייס 
  

2633 
₪  1,761 מועדון נוער חנתון  , מפעל  311חטיבה להתיישבות  

   ₪  1,461הפייס 
 כולל הצטיידות 

2600 
ביצוע תשתיות למבני ציבור 

 במרכז החדש בחנתון 
511  ₪  

חנתון  )העברה מתב"ר  -בעלים 
 חדש ( 1633

 בהליך תכנון בלבד

₪ 20,3.0 סה"כ          

 

מלש"ח מתוך הבצ"מ  תוכנית  1.1הגדלה של ) 1657לאשר את התב"ר  לאחברי המליאה מבקשים ש

 ט.(, זאת מכיוון שחסר פירו2112/2113פיתוח 

 ובנוסף לדון בנושא השקעה בבית הספר שדה יעקב השייך לעד המקומי ולא למועצה.
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 החלטה

 26.0לאשר את התב"רים למעט תב"ר 

  חברי המליאה מסמיכים את חברי ההנהלה וועדת תקציב לדון ולהחליט : 26.0תב"ר

 בנושא התוספת2

 . -נמנע  0 -נגד  2. -בעד 

 מאושר 

 

 

 י ציפוריאישור ערבות לועד מקומ 3222

 להקמת שנים 10 ל בהלוואה אלש"ח, מדובר 500 ע"ס  לערבות למועצה בקשה ועד מקומי ציפורי העביר

 .בית העם

 

 החלטה

 לאשר ערבות לועד מקומי ציפורי  להלוואת פיתוח להקמת בית העם2
 

 0 -נמנע  0 -נגד  0. -בעד 

 מאושר 

 

 

 יציאה לחופשה פרטית –עדכון ראש המעצה  32.2

 .12-31/17/2112ווח על יציאתו לחופשה פרטית בין התאריכים מדאייל בצר 

 חנה פרידמן סגנית ראש המועצה תמלא את מקומו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________  ______________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 מנכ"ל  המועצה
 

 

 ראש    המועצה 


