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 (ותשע"כסלו  ' יז) נובמבר 29מיום  91פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 

 נוכחים:

 אבנר כרמון יריב בן עזר עומר נוביץ אפי קידרון עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת טאהא סוואעד מרדכי הייזלר מיכאל ראטה יואל בן ברוך

 שאול פינקרפלד שראל ויזלי דניאל קורבולי טניה בונצ'וק יאיר כץ חנה פרידמן

 דורון מור גבי בורנשטיין איתי אדמון גלעד דקל שי יזרעאלי אופיר שדמי

 לימור ירון שמעון סויסה יוסי גת משה לפידות חיים יזרעאלי מיקה בכר

      זיו ורהפטיג
 

 חסרים, הודיעו:

  אלי בן סימון צפריר ביכלר גתית רינות חגית אבנרי עמי יעקובסון
 

 רים, לא הודיעו:חס

 רן יפעה טוניה ליפשיץ משה ציפורי עדנאן עבד אל חלים טלי זייד דניאל די קסטרו
 

 

 מירי שריגשגיא וויץ, , יעל נורקיןעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול מוקדם .1

 דיווח ראש המועצה –שדה תעופה משלים לנתב"ג  .2

 דיווח –מינחת מגידו  .3

 למועצה אזורית עמק יזרעאל )העמדת רכב וחנייתו( חוק עזר .4

 עקרונות להסדרת תחומי ועדים מקומיים במועצה .5

 הפיכת עמותת הספורט כחול לבן בעמק יזרעאל לעמותה עירונית .6

 שכ"ט יו"ר ועדת ערר .7

 תחנת טרנספורמציה באחוזת ברק .8

 עדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים"ומינוי חברים בו .9

 

 

 :2015אוקטובר  18מיום אישור פרוטוקול קודם  .203

 

 

 החלטה:

 2015אוקטובר  18מיום  18פרוטוקול מספר לאשר את 

 0 -נמנע  0 -נגד  32 -בעד 

 מאושר 
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 דיווח ראש המועצה: –שדה תעופה משלים לנתב"ג בבסיס רמ"ד  .204

 ראש המועצה סוקר את המצב, המועצה מתנגדת להקמת שדה התעופה בעמק יזרעאל.

לבדוק את כל הפרטים באופן תנגדות לשם ההתנגדות ולכן נדרש מהמועצה המשרדים אינם מכירים בה

 יסודי ולהציג התנגדות מנומקת.

ני חלק ממנו. מציע לקיים דיון במליאה אשנים, יש מטה מאבק ש 10יג: לא מדובר בהליך של טזיו ורהפ

ל משרד והמועצה מכירה. בגלל שהתהליכים ש ובמקביל לצוות הבדיקה בהסתמך על בדיקות שנעש

 סניים, אסור לנו להיות מאחור ולאחר את ה"רכבת".התחבורה הם דור

אייל בצר: המליאה התחייבה שהועדה שהוקמה תעשה את עבודתה ותציג את הנתונים בישיבת 

המליאה. הועדה תמשיך לעבוד ותציג את הדברים שמבוססים על בדיקה מעמיקה שתאפשר דיון עומק 

 של המליאה וקבלת החלטות.

 ם יזרעאלי: האם אפשר שעידו ידווח מה קורה עם הועדה שהוקמה?חיי

עידו דורי: הועדה התכנסה בפורום רחב ובפורום מצומצם, הועדה עובדת עם ובעזרת חברה שמתמחה 

בתחום, הועדה הגדירה את מטרותיה ותציג למליאה את המסקנות לאחר כל הבדיקות המקיפות 

 הנדרשות.

ילופי הדברים בעניין שדה תעופה משלים, על המועצה להוציא הודעה ישראל ויזל: אסור להיגרר לח

 ברורה.

אייל בצר: הודעת המועצה היא ברורה, המועצה מתנגדת להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק 

 יזרעאל.

 

 

 :דיווח -נחת מגידו ימ .205

 עדכון סטטוס תכנית שדה תעופה מגידואברהם ברקן: 

ל את המסלול בקו הכחול של התכנית ליזמים ודורשת להכלי הועדה המחוזית החליטה להחזיר את

להקטין את שטח הבינוי. בעקבות ההחלטה נערכה פרוגרמה חדשה, עודכנה התכנית שאושרה התכנית, 

משרד הביטחון טרם התייחס להערות, ההתניות של משרד  גוי שהוקם על ידי המליאה.יעל ידי צוות הה

 הביטחון הן גדולות.

 מלצת ועדה מקומית "יזרעאלים" להפקדת התכנית בתנאים.ה: 11/2/2014

החלטת הועדה המחוזית המטילה על המשרד להגנת הסביבה להכין הנחיות                     :2/6/2014

 לתסקיר השפעה על הסביבה. 

הועדה המחוזית מאשרת את הנחיות המשרד להגנת הסביבה להכנת                      : 20/10/2014

 סקיר.הת

 ;עיקרי הנחיות תסקיר השפעה על הסביבה
 'מצב קיים -פרק א 
 חלופות והסיבות להעדפת התכנית  -פרק ב 

 תיאור התכנית המוצעת -פרק ג 

 הערכה על השפעות סביבתיות -פרק ג 
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נערך סיור בשדה בהשתתפות מתכנן המחוז, נציגי רת"א, נציגי חיל האוויר                      :29/10/2014

 טחון, לצורך הצגת התכנית שבהכנה והחלפות המוצעות.ירד הבומש

 טחון.יפגישה עם מנכ"ל משרד הב :25/2/2015

 רת"א אישרו תוספת תקציב להכנת התסקיר. :3/2015

 ניתנה הוראה לחלק מהמתכננים להשלים את חלקם בתסקיר.: 4/2015

ר להתייחס להערות                טחון העביר את עמדתו לגבי שלושת החלופות, אמוימשרד הב :7/2015

 המועצה לגבי עמדתו.

טחון ורשות יהמועצה תגבש את עמדתה לגבי החלופות לאחר קבלת התייחסות משרד הב :11/2015

 התעופה האזרחית.

 מנחת מגידו
התקדמות  שלבי

 התכנית
 לו"ז משוער 

 הערות לוח זמנים משוער שלב   

   18/6/2013 העברת התכנית לועדה המחוזית

   02/06/2014 דיון בועדה המחוזית והנחיות לתסקיר

   20/10/2014 אישור ההנחיות לתסקיר ע"י המשרד להג"ס

   28/10/2014 קבלת הנחיות מעודכנות לתסקיר מהג"ס

      

   12/2014 התחלת הכנת התסקיר

 שינוי מחייב הסכם עם משהב"ט  11/2015 החלטה על חלופה נבחרת 

   02/2016 יוטת התסקיר למזמין העבודההגשת ט

   02/2016 הגשת התסקיר למשרד להג"ס לבדיקה

 חג הפסח 04/2016 קבלת הערות/השלמות לתסקיר ע"י הג"ס

   06/2016 השלמה ותיקוני התסקיר

   07/2016 הגשת תסקיר מתוקן להג"ס

 08/2016 קבלת אישור הג"ס
ייתכן ויתקבלו הערות/השלמות נוספות 

 סקירלת

 יתכן וידרשו דיונים נוספים 09/2016 דיון בועדה המחוזית לאישור התסקיר וממצאיו

 חגי תשרי 09/2016 קבלת החלטת הועדה המחוזית ביחס לתסקיר וחלופה נבחרת

   10/2016 דיון בועדה המחוזית להפקדת התכנית

השלמות ותיקונים של מסמכי התכנית לקראת הפקדתה בועדה 

 המחוזית
11/2016   

   01/2017 הגשת תכניות מוכנות להפקדה בועדה המחוזית

 יום 60 -התכנית מופקדת ל  01/2017 הפקדת התכנית

   02/2017 קבלת התנגדויות והכנת התיחסות להתנגדויות

 ייתכן ויתקיימו דיונים נוספים בהתנגדויות 05/2017 דיון בועדת המשנה להתנגדויות

 לאחר חופשת הקיץ 07/2017 להתנגדויות לאישור התכניתקבלת החלטת ועדת המשנה 

השלמות/תיקוני מסמכי התכנית בהתאם להחלטות ועדת המשנה 

 להתנגדויות
09/2017   

 חגי תשרי 10/2017 בדיקת מסמכי התכנית בועדה המחוזית

   11/2017 החלטת  הועדה המחוזית לאשר את התכנית + קבלת נוסח פרסום

   12/2017 ן תוקףפרסום התכנית למת

   12/2017 תכנית מאושרת
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 יוחאי פורת: מה הן החלופות?

, הקרקע היא חקלאית. טייסת הכיבוי מוסדרתנחת מגידו לא יאייל בצר: כל הפעילות שמתקיימת המ

 שצריך להסדיר את התכניות.של המדינה הוצבה בידיעה 

בעייתית כביש, כניסת המבנים מערבה המבנים מה להקטין את נצפותאלכס שפול )מתכנן המחוז( דורש 

 שטח צבאי. הומאחר שז

 ?4חיים יזרעאלי: מהו דרג 

 לחו"ל ומחו"ל לארץ.מטוסים גדולים ת וכולל טיסלא  4אייל בצר: הסדרת מצב קיים, דרג 

 .אלש"ח בשנה 400הארנונה מהמינחת כ שגיא וייץ מעדכן כי 

 

 

 :ב וחנייתו(חוק העזר למועצה האזורית עמק יזרעאל )העמדת רכ .206

, אושר על ידי שר התחבורה ואילו משרד הפנים 2014יוני  29חוק העזר אושר במליאת המועצה ביום 

 סירב לאשרו ממספר טעמים.

 מעיר לגבי שני עניינים:משרד הפנים 

משרד הפנים מוכן לכך שהמועצה תהיה רשאית להנפיק תו חנייה אזורי בתחום מבנה המועצה רק  .1

בע עובדים בבניין המועצה, ולא לעובדים אחרים של המועצה או למבקרים דרך לעובדים אשר דרך ק

   קבע.

לא ניתן לקבוע  -קבעה הגבלה מסויימת בתחום הישובים המליאה  –לחוק העזר  2לגבי סעיף  .2

משרד הפנים אינו מוכן לכך, הוא טוען שיש פה  הסדרי תשלום עבור חנייה בתחום ישוב.

 שש לאפלייה אל מול אזורים אחרים בתחום המועצה.הגבלה של סמכות המועצה וח

. 19:00במקום  16:00חברי ההנהלה המליצו לשנות את שעות החנייה שנדרש עבורם תשלום עד שעה 

 ובכך לאפשר חנייה ללא תשלום לבאי המועצה בשעות אחה"צ. 

ור חנייה, ביישובים על פי עמדת משרד הפנים, החלת חוק העזר בעניין סימון כחול לבן וגביית תשלום עב

יהיה רק באישור מליאה. סימון אדום לבן בהתאם לאישור ועדת תימרור אפשרי, פקחי המועצה יוכלו 

 לבצע אכיפה.

 

 החלטה:

ולשנות את השעות עבורן נדרש  כנספח א'לאשר את חוק העזר בהתאם לנוסח הרצ"ב  .א

 . 16:00עד  07:00התשלום 

 0נמנע:    2נגד:   25בעד: 

 מאושר 

 

לת הסדרי חנייה כחול לבן שטח ישובים תהיה באישור מליאה, לאחר שמיעת הח

 עמדת הועד המקומי של הישוב, בעניין. 

 0נמנע:    0נגד:   27בעד: 

 מאושר 
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 במועצה: ועדים מקומיים נות להסדרת תחומיועקר .207

ים, לאחר ישיבת הנהלת המועצה עם הוועדים המקומיים, נציגי האגודות והתייעצות עם משרד הפנ

ולאחר הוצגו לחברי ההנהלה עקרונות הגבולות ואושרו בישיבת ההנהלה, המועצה מבקשת לבטל את 

לעקרונות מטעם היותו מיותר ויוצר פרשנות רחבה שאינה מקובלת על המועצה ומשרד הפנים,  2סעיף 

 ;2ולכן מוצגים לחברי המליאה העקרונות, ללא סעיף 

של הישוב, תחום התב"ע אשר מסדירה את שטח  תחום ועד מקומי יכלול את שטח המשבצת .א

מבני המגורים בתחומו, מבני חקלאות, שטחי חקלאות ושטחי מבני העסקים אשר מנוהלים 

 .2בו, למעט אתרים אשר מחוץ לתב"ע והמצוינים בסעיף 

תחום שיפוט ועד מקומי לא יכלול אתרים, נכסים ומבנים אשר אינם מקושרים אליו באופן  .ב

טבעי והמיועדים לשימוש של הציבור הרחב, שהוא לאו דווקא תושבי המועצה, או אשר הינם 

מתקני מדינה או רשות מקומית ו/או מתקנים ציבוריים המשרתים את כלל תושבי המועצה 

נה צבאי, קניון, מתחם מסחרי, מכללה, אזור תעשיה, בית מלון, ו/או מחוצה לה, כגון: מח

 מסעדות.

איתי אדמון: אין זהות בין האגודה החקלאית לועד המקומי, הרבה יותר הגיוני שגבולות הועד המקומי 

 יהיו התב"ע ולא המשבצת.

ולים לגבות אייל בצר: הגבולות הן היסטוריה של עשרות שנים, מדיניות משרד הפנים הינה שועדים יכ

ארנונה רק על מגורים. משרד הפנים נותן למועצה אפשרות לקבל החלטות בשיתוף פעולה ולא חד צדדי 

 מצד משרד הפנים.

 בין הישובים. עקרונות שווים מיםיבדוק אם קייאף משרד הפנים חייב לקבוע עקרונות שווים ו

אם המליאה תאשר אזי לחלק  2סעיף מעולה, בעניין  1מיטל פריג' )חבר ועד מקומי תל עדשים(: סעיף 

אלש"ח מתקציבים שגם ככה קטנים מאוד וזה הרבה כסף  30אלש"ח עד  15מהוועדים מדובר בכ 

עבורם. העיקרון יפגע ביכולת של הוועדים להתקיים ובנוסף להחלטה יש משמעות גם בנושא היטלי 

 ההשבחה.

 ים?פגיעה בכל הישובלמתחמים מובילים  4מיטל פריג': מדוע כ 

אייל בצר: ניתן לקבל החלטה בעניין היטלי ההשבחה והאפשרות להשאיר לפי הסימון לפני שינוי 

 הגבולות. הזכות של הועד להיטלי השבחה לא יפגע מההחלטה על שינוי הגבולות.

זיו ורהפטיג: מבקש להכניס לעקרונות שאם ביישוב יוקם בעתיד מלון או משהו דומה שהיישוב יהנה 

 מהארנונה.

הארנונה תגבה עפ"י  ,ייל בצר: לא רשום שלא, אם המבנה קשור באופן טבעי ליישוב הוא חלק ממנוא

 גם העתיד יקבע לפי העקרונות. כללי משרד הפנים.

 החלטה:

 לאשר את העקרונות המפורטים לעיל.

תתקיים ישיבה עם כל יישוב )ועד מקומי ואגודה חקלאית( לאחר הכנת המפות, 

 .לצורך הבנות

 2נמנע:   6נגד:   19בעד: 

 מאושר 
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  או  היטל השבחהחלקו בזכות הועד המקומי לקבלת  בענייןמתוקנת החלטת המליאה

: ממועד אישור תיקון גבולות הועדים, ייחשב שטח היישוב כשטח בחלף היטל השבחה

לפני שינוי הגבולות. היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה כפי שאושרו  הישוב כפי שהיה 

הישוב כפי  יישארו בתוקף בתחום  מועצה,  45%ועד מקומי,  45%ת המועצה, על ידי מליא

 .שהיה לפני תיקון הגבולות

 עד ועד מקומי ארנונה שהיא תגבה עקב העברת נכס מתחום שיפוט הווהמועצה תשיב לו

לתחום אזור ח' של המועצה, בשיעור שנגרע ממנו עקב ההעברה, החל ממועד אישור 

  .31.12.2020משרד הפנים ועד  שינוי הגבולות על ידי

 0נמנע:   0נגד:   24בעד: 

 מאושר 

 

 

 הפיכת עמותת הספורט כחול לבן בעמק יזרעאל לעמותה עירונית: .208

 .ה עירוניתתממעבר מעמותה פרטית לעמו המהלך הנדרששל ארז ביטמן מציג את עקרונות 

 ;העמותה מפעילה תחתיה באופן ישיר מגוון של ענפי ספורט

 שחקנים ושחקניות( 850)כדור סל  .א

 שחקנים ושחקניות( 100)כדור עף  .ב

 שחיינים ושחייניות( 290)  שחייה .ג

 סייפים וסיפיות( 80) סייף  .ד

 שחקניות( 120)כדור רשת נשים  .ה

 )מאות משתתפים(ניווט ספורטיבי   .ו

 

  ;בנוסף מסייעת העמותה במתקנים, רישום וסיוע כספי לענפים המופעלים בצורה פרטית

 , מכשירים, אקרובטיקה, גלגלי ענק(התעמלות )קרקע •

 הוקי  גלגליות •

 טריאתלון •

 חץ וקשת •

 טניס •

בעקבות שינוי בנוהל ההקצבות מהטוטו )העברה ישירה במקום דרך הרשות( יהיה צורך לפתוח מספר 

 עמותות.

במידה ולא יהיה מעבר לעמותה עירונית המאגדת בתוכה  את ענפי הספורט לא תוכל מחלקת הספורט 

 עזור למפעילים הפרטיים בהבאת כספים חיצונים )טוטו/מנהל הספורט/אתנה(.והמועצה ל

 בעלי זכות חתימה. 4נציגים )בהתנדבות( ומתוכם  9התנהלות טכנית  נוחה יותר, כיום העמותה מונה 
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 צמצום בעלי זכות החתימה והתנהלות שוטפת דרך המועצה תקל מאד על ניהול העמותה בתפעול היומי. 

 בן והנהלת המועצה אישרו את המהלך. עמותת כחול ל

בכדי לסיים את מהלך ההעברה לעמותה עירונית, יש לקבל את אישור המליאה ומכתב בקשה רשמי 

 מראש הרשות.

 הרכב הדירקטוריון המוצע:

 3 אייל בצר, לימור ירון, אבנר כרמוןציבור( בחרי ציבורחברי מליאה )נ : 

 3  חן זרצקי : דן תנחומא, דליה אייל,עובדי מועצה 

 3 נציגי ציבור: גדעון ברטל, ד"ר דובי לופי, ענת דרורי 

הספורט בטבעון מנוהל על ידי עמותות. עד לפני שנה ניהלתי את קבוצת הכדורסל. יואל בן ברוך: 

 בטבעון חברי העמותה דואגים לספונסרים. ברגע שהעמותה תהיה עירונית, תהיה בעיה לגייס כספים.

 ר את העמותה כעמותה עירונית.אני סבור שלא צריך לאש

הדרך הטובה, ענפי הספורט נוהלו בעבר כעמותה פרטית כי  ויריב בן עזר: ניהול כעמותה עירונית ז

 משרד הפנים לא איפשר.

 500מלש"ח מהטוטו, כמעט  1.0ארז ביטמן: כל שנה העמותה מקבלת אישור ניהול תקין ובזכות זה כ 

 ם המועצה לתחומי הספורט.אלש"ח מקבלים גורמים מפעילים בתחו

ראוי שכספי ציבור יממנו גירעון של עמותה פרטית לא  אלש"ח? 170יואל בן ברוך: מה עם הגרעון של 

ועל בעלי/מנהלי העמותה לדאוג לכיסוי הגירעון לפני המעבר של עמותת כחול לבן לתצורה משפטית של 

 עמותה עירונית.

אלש"ח לפני כשלוש שנים והיום אנחנו לפני סגירה של הגירעון  700ארז ביטמן: הגירעון היה כ 

 אלש"ח, בקצב הזה, בתוך שנה לא יהיה גירעון. 170ועומדים על כ 

 זיו ורהפטיג: העמותה צריכה לעבור ללא גירעון.

ל בצר: עמותה פרטית הופכת להיות עמותה עירונית במשק כספי סגור, המועצה לא נדרשת לסגור איי

 הציג. זאת הגירעון, התנהלות העמותה תוביל לסגירת הגירעון כפי שאר

תה כעירונית הוגשו לחברי חוו"ד יועמ"ש גזבר ומנכ"ל המועצה והתכנית האסטרטגית לאסדרת העמו

 המליאה.

 

 החלטה:

צטרפות מ.א. עמק יזרעאל לעמותת הספורט כחול לבן בעמק הלאשר את  .א

 יזרעאל )ע"ר( ואסדרת העמותה כעירונית.

 5נמנע:   2נגד:   23בעד: 

 מאושר 

 

 לפרוטוקול. כנספח ב'תיקון תקנון העמותה על פי  הנוסח המצ"ב  .ב

 4נמנע:   0נגד:   21בעד: 

 מאושר 
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ן )עמותה לאשר את החברים שלהלן כדירקטורים בעמותה כחול לב .ג

 עירונית(;

 3 חברי מליאה )נבחרי ציבור ציבור(: אייל בצר, לימור ירון, אבנר כרמון 

 3  עובדי מועצה: דן תנחומא, דליה אייל, חן זרצקי 

 3 נציגי ציבור: גדעון ברטל, ד"ר דובי לופי, ענת דרורי 

 

 0נמנע:   3נגד:   23בעד: 

 מאושר 

 

 

 שכר טירחה יו"ר ועדת ערר: .209

חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה ועדת ערר לענייני ארנונה, מכח  במועצה פועלת

חברי הוועדה הם שלושה: יו"ר הוועדה, עו"ד במקצועו, ושני חברים נוספים,  .1976-כללית(, תשלו

 תושבי המועצה, אשר מונו כחברי הוועדה על ידי מליאת המועצה.

רים כנגד תשובת מנהל הארנונה, על השגות שמוגשות הוועדה מתכנסת, כל אימת שמוגשים למועצה ער

 בעניין שומות הארנונה השנתיות.

עבודת חברי הוועדה נעשית עד כה בהתנדבות, אך משרד הפנים מאפשר תשלום שכר לחברי הוועדה, 

 עבור שעות עבודתם בפועל בעת התכנסות הוועדה, ככל שהמליאה מאשרת זאת.

, ניתן לשלם לחברי הוועדה שכר הכולל את כיסוי הוצאות 5/2012בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 

 החברים עבור זמן עבודתם ונסיעות לצרכי הוועדה, לפי הכללים הקבועים על ידי משרד הפנים.

 גובה השכר נקבע על פי הוראות החשב הכללי של משרד האוצר.

 נה וללא ניגוד עניינים. יו"ר הועדה חייב להיות תושב המועצה, עו"ד במקצועו עם הבנה בתחום הארנו

 בשנה, שכר ליו"ר הועדה.₪  ₪2,000  1,000 -מדובר על כ

 

 החלטה:

₪ +  194וועדת הערר לענייני ארנונה במועצה. גובה השכר יהא יו"ר לאשר שכר ל

 מע"מ לשעת עבודה, עבור יו"ר הוועדה. 

בד התשלום יהיה עבור ישיבות הוועדה בפועל, וכן על שעות הכנת הוועדה, ובל

ששעות ההכנה נעשו במשרדי המועצה, בסמוך לישיבת וועדת הערר ובכפוף להמצאת 

 דיווח על כך, לידי מנכ"ל המועצה.

לא ישולם שכר עבור שעות נסיעה או שעות שלא הוקדשו בפועל לדיוני הוועדה או 

 הכנה לדיון, כמפורט לעיל.

 .1.1.18עד מיום ההחלטה  –מוצע שההחלטה על השכר תהיה בתוקף לכשנתיים 

  

 0נמנע:   0נגד:   21בעד: 

 מאושר 
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 תחנת טרנספורמציה, אחוזת ברק: .210

החכרת שטח של המועצה לחברת חשמל ומתן זיקת הנאה )זכות מעבר ואפשרות להניח כבלים, צינורות 

מ"ר,  16.8וכו( לחח"י, עבור חדר טרנספורמציה שנבנה על ידי הקבלן )חכשורי(, מדובר על שטח של 

 מע"מ, תשלום חד פעמי.₪ +  8,511.30ברק.  חברת חשמל תשלם למועצה באחוזת 

 המועצה הינה בעלת הקרקע, מדובר בשטח ציבורי.

 

 

 החלטה:

מ"ר לחברת חשמל עבור תחנת טרנספורמציה בחברת  16.8החכרת שטח של לאשר 

 חשמל.

 0נמנע:   0נגד:   26בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 עאלים":מינוי חברים בועדה לתכנון ובנייה "יזר .211

 2יאיר שלו ז"ל עמי מירון ז"ל היו חברים בועדה לתכנון בנייה "יזרעאלים", המליאה נדרשת לאשר 

 חברים חדשים ב"יזרעאלים".

 מוצע לאשר את חנה פרידמן )הושעיה( ומשה לפידות )מזרע(. 

 

 החלטה:

 חנה פרידמן ומשה לפידות בועדה לתכנון בנייה "יזרעאלים" לאשר את 

 0נמנע:   0ד: נג  24בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 רשמה: מורן ניר

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  המועצהוגזבר מנכ"ל 


