
 

 תשע"ה(  כב' אלול) 06.09.2015מיום  17פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 - 1 - 

 

 (תשע"הלול ' אבכ) ספטמבר 06מיום  71פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 

 נוכחים:

 אבנר כרמון יריב בן עזר עומר נוביץ שאול פינקרפלד עידו דורי אייל בצר

 עמי יעקובסון יוחאי פורת לימור ירון מרדכי הייזלר יוסי גת יואל בן ברוך

 משה ציפורי תי אדמוןאי דניאל קורבולי טניה בונצ'וק יאיר כץ חנה פרידמן

 דורון מור גבי בורנשטיין טוניה ליפשיץ גלעד דקל שי יזרעאלי אלי בן סימון

 צפריר ביכלר שמעון סויסה גתית רינות משה לפידות חיים יזרעאלי מיקה בכר

   שמואל טלאור עדנאן עבד אל חלים חגית אבנרי זיו ורהפטיג
 

 חסרים, הודיעו:

   מיכאל ראטה ניאל די קסטרוד אופיר שדמי אפי קידרון

      
 

 חסרים, לא הודיעו:

   ישראל ויזל טאהא סוואעד טלי זייד רן יפעה
 

 

 ירנמורן מירי שריג, שגיא וויץ, , יעל נורקיןעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 

 

 :על סדר היום

 הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, תשע"ו .1

 אישור פרוטוקול קודם .2

 2016ת תבחינים לתמיכות לשנ .3

 הרכב מועצה דתית .4

 אישור חבר בועדת מכרזים, ועדת ביטחון -שמואל טלאור  .5

 בי"ס דמוקרטי בעמק  -פתיחת חשבון בנק )רשות והורים(  .6

 10.2015מכרז ביטוחי מועצה  –אישור ניהול מו"מ  .7

 )פעילות ספורט לילדים תושבי המועצה(ועדת תמיכות: מועדון הכדורגל מכבי חיפה  .8

 תב"רים  .9

 שונות .10

 

 ראש המועצה, אייל בצר: -מהשבועיים האחרונים עדכונים 

 מסע "דרך ארץ":

 חניכים בוגרי שכבת יא'. 217השנה נרשמו  זו השנה התשיעית בו מתקיים מסע דרך ארץ.

פרויקט דרך ארץ נוסד על ידי צעירים מיישובי המועצה מתוך רצון להנציח את חמשת החברים מהעמק 

 בדרך חיה, בערכים בהם העמק דוגל והם ערכי היסוד לקיומנו במדינה. שנפלו במלחמת לבנון השנייה

, הכנות , פגישות במועצה, בבתי הספר2015התחילו את עבודתם בחודש מרץ  -מובילים )שגם הדריכו(  2

, מלווים לפתיחת מסלול וסגירה 2, צוות מינהלה 15מדריכים,  24לקראת מפגשי מדריכים ועוד, 

 .התנדבותכולם ב - אחראית טקס

ולכל מי  למחלקת הביטחוןעל המסע מטעם המועצה, למחלקת נוער, אחראי  –תודה לדן תנחומא 

 שלקח חלק.
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 חינוך:

יב', גנים כ -תלמידים א' 9,500, מעל תלמידי כיתות א' 760, כ נפתחה בהצלחה שנת הלימודים תשע"ו

 בהם היקפים כאלו גדולים.)לא כולל בגיל הרך(. כמות מרשימה, אין הרבה מועצות שיש  2,000

אגף ההנדסה במועצה  בהובלת מוסדות חינוך שונים ברחבי העמק 20 שיפוצים וחידושים בכהסתיימו 

 בשיתוף אגף החינוך, בהתאם לצרכי מוסדות החינוך, סקרי בטיחות וחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך. 

 תודה לכל השותפים.

 

 כנס פרישה:

בהובלת עמותת ותיקי עמק  אופק עם זריחה לקראת פרישה -ישה ספטמבר התקיים כנס פר 02ביום 

 יזרעאל והביטוח הלאומי. היה מוצלח, היתה הענות רבה של תושבים לקראת פרישה לגמלאות.

 

 ;2000" באזור התעשייה שגיא 4*4חנוכת מפעל "אספיר 

 ספטמבר התקיים אירוע השקה של המפעל שעבר ממושב תל עדשים. 03ביום רביעי 

 עובדים מועסקים בסניף החדש. 100ל משפחתי, כ מפע

 

 מפגש מנכ"לי מפעלים באזורי התעשייה של המועצה:

מפעל דין דיאגנוסטיקה, אזור תעשייה שגיא ספטמבר התקיים מפגש פורום מנכ"לים ב 04ביום חמישי 

 למנהיג".. הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה והרצאה של האלוף )מיל( יאיר נווה "מה הופך מנהל 2000

 

 :2015קיץ  –גמר גביע ראש המועצה )כדורסל(

 גבת( והסתיים עם ניצחון לתמרת אחרי שתי הארכות. –משחק הגמר התקיים בשמשית )תמרת 

 

 גמר ליגת הקיץ )כדורגל( ע"ש אסף פוקס:

 משחק הגמר התקיים בתמרת והסתיים עם ניצחון למושב מרחביה.

 

 דני סנדרסון, מופע:

מרחבי עמק יזרעאל השתתפו במופע של דני סנדרסון באמפי בנהלל במסגרת בימות  תושבים 2000מעל 

דני סנדרסון העניק לקהל היזרעאלי מופע סוחף, שמח ומהנה. אנו מודים למפעל הפיס על  - 2015פיס 

ציין גם כי המופע  ראש המועצהרועי התרבות כמו גם בפרויקטים נוספים. ישיתוף הפעולה הפורה בא

 חל הצלחה לכל התלמידים שמתחילים השבוע את שנת הלימודים בעמק.יקיץ ואמסכם את ה

 

 

 מאבק החקלאים:

המועצה שותפה במאבק החקלאים שמתנהל מול משרד החקלאות והאוצר בעניין כוונת משרד האוצר 

 לבטל את התכנון בענפי הצאן והפטם וגזרות נוספות שיפגעו בחקלאים.

בשיתוף מטה המאבק המרכזי מקיימים כנס בנושא מאבק העמק ספטמבר מרכז חקלאי  07ביום שני 

החקלאים בהשתתפות מאיר צור )יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים(, אבו וילן 

)מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל(, חיים חבלין )מנהל מח' חקלאות התנועה הקיבוצית, קמב"ץ 

מנכ"ל מרכז חקלאי  –כז חקלאי העמק, משה בן שחר יו"ר מר –אייל בצר  המאבק(. את הכנס יזמו 

 העמק ואיתם בירגר.
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 :2015אוגוסט  10אישור פרוטוקול קודם מיום  .188

 יואל בן ברוך מבקש לקבל התייחסות בעניין תשלומים בבי"ס הדמוקרטי.

בהתאם  מחוייבת להיות כל הגבייה על פי ההסכם ועמדת המועצה עו"ד יעל נורקין משיבה ליואל ש

 תת חוו"דאם להורים תהיה עילת תביעה נגד העמותה, אי אפשר ל ק ומקריאה את נוסח ההחלטה.לחו

אם יתבעו אותה או  במקרה בו העמותה גובה כספים בניגוד לחוק, כיצד ההורים ינהגו מול המועצה,

הורים, אולם ככל שהמועצה תנהג באופן בו היא לא תשתף פעולה ולא תתיר הלא, זו החלטה של 

     בניגוד לחוק, תוכל המועצה להתגונן מפני תביעות הורים, לו יוגשו. ניהולה גבייה  בתחום

(, התקבלה החלטה על ידי 10.08.2015יריב בן עזר אבנר כרמון: התקיים דיון בנושא בישיבת המליאה )

 רוב חברי המליאה ולכן אין סיבה לפתוח את הנושא לדיון חוזר.

 

 החלטה:

 2015אוגוסט  10מיום  16ר פרוטוקול מספלאשר את 

 0 -נמנע  0 -נגד  28 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 :מועצה אזורית עמק יזרעאל 2016תבחינים למתן תמיכות לשנת  .189

 '.אמצ"ב נספח  – 2016לתמיכות לשנת  תבחיניםה

, 2016היועצים המשפטיים של המועצה מאשרים כי נוסח התבחינים לתמיכה למוסדות ציבור לשנת 

 '.במצ"ב נספח  –לעניין השמירה על עקרון השוויון  אות כל דין, לרבותהנם בהתאם להור

 חיים יזרעאלי מבקש להוסיף לסוגי הפעילות; איכות הסביבה.

 

 החלטה:

כפי שמופיעים בנספח ב' המתוקן )כולל  2016לאשר את התבחינים לתמיכות לשנת 

 איכות הסביבה(.

 0 -נמנע  0 -נגד  34 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :ה דתיתהרכב מועצ .190

 אייל בצר מסביר את הנושא;

 .2000משרדי המועצה הדתית עמק יזרעאל נמצאים בשדה יעקב, המועצה קיימת משנת 

  .העובדים הם עובדי המועצה הדתית, המשרד לשירותי דת מתקצב את שכרם

 בעמק יזרעאל לא מונה יו"ר בשכר כמקובל ברשויות אחרות עפ"י דרישת המשרד לשירותי דת.

 )כמחצית ממנו מגיע מהמועצה האזורית(. מלש"ח לשנה. 2מועצה הדתית עומד על כ תקציב ה

הרכב הועדה הא לצורך ועדה ציבורית לפי דרישת המשרד לשירותי דת. חנה פרידמן, סגנית ראש 

 המועצה היא הממונה על תיק הדתות במועצה.

 )לאחר שאישרו השתתפותם(:להלן רשימת המומלצים 
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  הושעיה –מנו הרטוב 

  שדה יעקב –אבי עמרני 

  כפר יהושע –אילנה עזר 

  כפר גדעון –שרונה שטיגליץ 

  שריד –אלדד בלאיס 

  שמשית –משה אסולין 

  נהלל -אלי לוין 

 

 החלטה:

 הרכב המועצה הדתית כפי שהוצגהלאשר את 

 4 -נמנע  1 -נגד  22 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :שמואל טלאור –אישור חבר בועדת מכרזים ובועדת בטחון  .191

 –ואל טלאור נציג מליאה חדש מטעם גבעת אלה, מבקש להיות חבר בועדת מכרזים ובועדת בטחון שמ

 בשתי הועדות יש מקום לחבר נוסף לאחר בדיקה של דן תנחומא.

 

 החלטה:

 לאשר את חברותו של שמואל טלאור בועדת מכרזים ובועדת בטחון

 0 -נמנע  0 -נגד  28 -בעד 

 מאושר 

 

 

 חשבון הורים: –ס דמוקרטי בעמק פתיחת חשבון בנק בי" .192

מנהלת בי"ס הנושא מובא לאישור חדש כיוון שחלה טעות בשם מנהל ביה"ס, בהחלטה הקודמת: 

 כפי שנרשם בפרוטוקול הנהלה ומליאה קודמים. ,דמוקרטי בעמק: גלי שירן רייפר ולא אורי אלסר

 

חייב כאמור בבקשה לפתיחת ולהתבסניף מגדל העמק  הבנק(-ן בבנק הפועלים בע"מ )להלן-לפתוח ח

בית ספר דמוקרטי,  עבור כספי . חשבון ע"ש חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים בבנק

 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק. הורים

 מינוי מורשי חתימה 

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת חשבון, לחתום על כל 

הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה  ל ידיו עהמסמכים שידרש

 .להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 29280674בי"ס ת.ז.  ת, מנהלגלי שירן רייפר 

  .013200605שגיא וויץ, נציג המועצה, גזברות ת.ז 

  .025520222איריס רויזן, נציגת ההורים ת.ז 



 

 תשע"ה(  כב' אלול) 06.09.2015מיום  17פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 - 5 - 

מנהל ביה"ס ובעל זכות חתימה נוסף בצירוף חותמת בית  –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 הספר "דמוקרטי בעמק".

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

 הנזכרים לעיל:

 ערוצי שירות:                 תחומי פעילות:
 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(              )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 ענה קולי/פקס/טלפקסמ      

 

 

 החלטה:

חשבון בנק לבית ספר דמוקרטי בעמק,  עבור כספי הורים וכן את לאשר פתיחת 

 .זכויות החתימה וחתימה על המסמכים שידרוש הבנק

 1 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 

 

 

 חשבון רשות: –פתיחת חשבון בנק בי"ס דמוקרטי בעמק  .193

ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת בסניף מגדל העמק  הבנק(-ןן בבנק הפועלים בע"מ )להל-לפתוח ח

בית ספר דמוקרטי,  עבור כספי . חשבון ע"ש חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים בבנק

 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק. רשות

 מינוי מורשי חתימה

לחתום על כל  על טופס פתיחת חשבון, המועצהלהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם 

הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה  ל ידיהמסמכים שידרשו ע

 .להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 29280674בי"ס ת.ז.  ת, מנהלגלי שירן רייפר 

  .013200605שגיא וויץ, נציג המועצה, גזברות ת.ז 

ושגיא ווייץ  בצירוף חותמת בית הספר  שירן רייפרגלי  –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 "דמוקרטי בעמק".

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

 הנזכרים לעיל:

 ערוצי שירות:                 תחומי פעילות:
 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(              נמחקו()יחולו כל התחומים שלהלן שלא 

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      
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 החלטה:

ון בנק לבית ספר דמוקרטי בעמק,  עבור כספי רשות וכן את זכויות חשבלאשר פתיחת 

 .החתימה וחתימה על המסמכים שידרוש הבנק

 1 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 

 

 

 עריכת ביטוחי מועצה: 10.2015מכרז  –אישור ניהול מו"מ  .194

. התקבלו שלוש 1/9/15( לרכישת ביטוחים שתחילתם ביום 10/2015המועצה פרסמה מכרז פומבי )מס' 

הצעות מחיר )כלל, ביטוח חקלאי ואיילון( שכללו מספר הסתייגויות, אשר עמדו בניגוד לתנאי המכרז. 

, לפסול את שלוש ההצעות. 27/8/15אי לכך, החליטה ועדת המכרזים של המועצה, בישיבתה מיום 

חודש נוסף, עד במצב שנוצר, לא נותרה ברירה אלא להאריך את הביטוחים הקיימים בחב' כלל ל

, ועד אז עלינו להשלים את הליך בחירת החברה הזוכה, כאשר לנוכח הזמן הדוחק 30/9/15לתאריך 

ותקופת החגים שבפתח, אין מקום, אין טעם ואין זה ריאלי לפרסם מכרז חדש. אי לכך, מליאת 

ר את תנאי המועצה מתבקשת לאשר ניהול מו"מ ישיר מול חברות הביטוח )ללא מכרז( על מנת להסדי

 פוליסות הביטוח והפרמיות שתשלם המועצה.

 חברי המליאה מציעים לאשר נציג נוסף מחברי המליאה, מוצע לצרף את חנה פרידמן.

 

 

 החלטה:

מו"מ ישיר מול חברות הביטוח )ללא מכרז(, על מנת להסדרי את תנאי  לאשר ניהול

ועץ הביטוח של פוליסות הביטוח והפרמיות שתשלם המועצה. המו"מ יתנהל ע"י י

 –וחנה פרידמן  סגן גזבר המועצה –המועצה עו"ד מירון זוצקי, בפיקוח שגיא וויץ 

)ח( לתוספת השנייה של צו המועצות 22סעיף  –. המקור החוקי יו"ר ועדת מכרזים

האזוריות, אשר קובע כי אם ועדת המכרזים לא המליצה על אף הצעה, רשאית 

לאחר שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה המועצה "להתקשר בחוזה ללא מכרז, 

 ולאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת".

 1 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 מועדון הכדורגל מכבי חיפה בנהלל: –ועדת תמיכות  .195

 עילות במגרש הכדורגל בנהלל מוחזק על ידי מכבי חיפה.הפ

 עצה לאורך השנים על פי הסכמים היסטוריים דרך ויצו נהלל. מועדון הכדורגל קיבל תמיכה מהמו

 הוחלט להעביר את הכספים באמצעות נוהל תמיכות. 2015מינואר לגבי שנת הכספים 

אלש"ח מנימוקים  100אלש"ח, ועדת תמיכות ממליצה על תמיכה בסך  600הוגשה בקשה לתמיכה בסך 

 אלש"ח. 75חברי ההנהלה ממליצים לאשר מיוחדים המצויינים בפרוטוקול של ועדת התמיכות, 

 70מספר הילדים תושבי המועצה שמשחקים בנהלל: 
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 2015בשנת  יואל בן ברוך: הסכום עבור ילד הוא גבוה, מציע לא לתמוך

  התמיכה התבקשה עבור הסגמנט של בית ספר לכדורגל בו יש רוב לילדים מהעמק. בסגמנט זה

יש רווח או עודף הכנסה על הוצאה ולכן אין הצדקה לתת תמיכה מכספי ציבור בפעילות 

 היוצרת ממילא רווח לאגודת מכבי חיפה ושלא תיתן כול הנחה בתשלום לתושבי המועצה.

  ( לגבי הסגמנט הכנסות והוצאותנפרד )  יים ממכבי חיפה דוח כספיתנחומא ביקש לפני חודשדן

 של בית ספר לכדורגל ולא קיבל.

  פעילים בבית ספר לכדורגל אינה פרופורציונלית  ילדים 65 אלף שקל לכ 75התמיכה של

ים מהעמק תמיכה ילד 103 -לתמיכה בפעילויות אחרות כמו הוקי גלגליות שם הומלץ לתת ל

 אלף שקל. 100אלף שקל בלבד לאחר שביקשו  20של 

 מסיבות אלה אין הגיון ואין סיבה לתת תמיכה כספית לפעילות זו.

 

 אלש"ח כפי שהמליצה ועדת התמיכות של המועצה 100זיו ורהפטיג: מציע לתמוך ב 

  200מהחומר שנשלח לאחת הישיבות הקודמות, אני מבין שהמועצה התחייבה לתמיכה ע"ס 

 ויצ"ו נהלל. ש"ח. בעבר הועברו הכספים דרךלא

  אני רואה בפעילות הספורט נדבך נוסף בחינוך בני הנוער ולכן הייתי מבקש שהמועצה תעמוד

בהתחייבות שלה. במקרה שלא ניתן אני מציע להעניק את התמיכה בהתאם להמלצת ועדת 

 התמיכות.

 

 הצעות להחלטה:

 :)הנהלה( 1הצעה 

אלש"ח אך ורק לביה"ס לכדורגל בנהלל, לגביו יש רוב לילדים  75ך לאשר תמיכה בס

 תושבי המועצה.

   23 -בעד 

 
 

 :)יואל בן ברוך( 2הצעה 

 לא לאשר תמיכה למועדון הכדורגל מכבי חיפה לפעילות ביה"ב לכדורגל בנהלל

   3 -בעד 

 

 :)זיו ורהפטיג( 3הצעה 

 מיכות של המועצהכפי שהמליצה ועדת תאלש"ח  100לאשר תמיכה בסך 

   3 -בעד 

 

  מליאה אחד נמנע בשלושת ההצעות.חבר 

 

 החלטה:

אלש"ח אך ורק לביה"ס לכדורגל בנהלל, לגביו יש רוב לילדים  75לאשר תמיכה בסך 

 תושבי המועצה.

 מאושר 
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 תב"רים: .196

 'גנספח  –את רשימת התב"רים  דן תנחומא מציג

 

 החלטה:

 '.גלאשר את התב"רים בנספח 

 0 -נמנע  0 -נגד  34 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 שונות: .197

 שאילתא יואל בן ברוך;

הישובים נכון  16מבקש לקבל עדכון כמה פחים נחסך לגביהם תשלום דמי הנפה, כמה ירדו מהמצבה ב 

 למועד המליאה ביוני ומה השיעור שלהם באחוזים?

 :)נמסר באמצעות דן תנחומא( תשובת אסי אליה

והאיסוף לפעם בשבוע )כל זאת בפרק זמן של כחצי  1100צפרדעים לפחי ה בקיבוצים בוצע מעבר מ

 שנה(. המהלך בוצע במקביל להכנסת הפחים הכתומים.

ירוקים ואחד נוסף כתום ובנוסף האיסוף עבר לפעם  1100קוב הוחלפה בשני פחי  3.5למעשה צפרדע של 

 ליטר פעם בשבוע. 1100*2קוב שנאספו פעמיים בשבוע אנו אוספי  3.5כך שבמקום  בשבוע.

 

 ;ומיקה בכר גיתית רינות - ותשאילת

מהו ההסכם הקיים בין המועצה לבין תנועת בני המושבים בכל הנוגע להקצאת גרעינים לישובי  .א

 .(, מתי אושר ההסכם ומי תיקף אותו לאחרונה'המועצה )כמות, תשלום, מגורים וכו

להם בשלילה. באילו ישובים מדובר כמה ישובים פנו לקבל גרעינר השנה והמועצה השיבה  .ב

האם מעורבים בכך שיקולים כלכליים של המועצה ואם כן  - ומדוע נדחתה בקשת ישובים אלה

 .בכמה כסף מדובר, כנ״ל לגבי מקום המגורים של הגרעינרים -

את כל הגרעינרים  אילו פעולות בכוונת המועצה לנקוט על מנת שכל ישובי המועצה יקבלו .ג

 המבוקשים.

  

 

 לשאילתות: )מנהלת מחלקת הנוער(ומיה בירמן  )ממונה על תיק הנוער במועצה(שובת חנה פרידמן ת

אין הסכם לגבי מספר הגרעינרים המשובצים למועצות. יש מכסות ש"ש הניתנות מהצבא ומשרד 

 קומונות.להחינוך, יש בקשות של המועצות, ויש ילדים מתמיינים. בסוף עושים שיבוץ ארצי 

אנחנו מתחייבים על תנאי מגורים וליווי,  - בגדול –לגבי פעילות הגרעינרים לאורך השנה ההסכם הוא 

 .התנועה מתחייבים על הכשרה וכו'

כלומר כל מי , בהחלטה אסטרטגית אנחנו משבצים גרעינרים בכל ישוב שמבקש )כבר שלוש שנים בערך(

שיקולים גם ברור שמעורבים  שמבקש מקבל גרעינר לא כולם מקבלים את מה שהם מבקשים בדיוק.

 כלכליים של הישובים. 
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אדם שלנו אנחנו לא יכולים ללוות הח וגרעינרים כי בכ 12היום אנחנו לא מבקשים מהתנועה יותר מ 

יכולים  ,בהסתכלות קדימה והמבנה המקסים שהשקענו בו .אותם כראוי. לא משיקולים תקציביים 

 על סדר היום של המחלקה.  גרעינרים , ובהחלט הנושא נמצא 15לגור גם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  המועצהוגזבר מנכ"ל 


