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 (זתשע" כסלו' אי) 2016 דצמבר 11מיום  30מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 נוכחים:

 אבנר כרמון יאיר כץ משה לפידות עדנאן עבד אל חלים עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת טוניה ליפשיץ זיו ורהפטיג מיכאל ראטה יואל בן ברוך

 משה ציפורי יה בונצ'וקטנ טלי זייד עופר שלזינגר גלעד דקל מיקה בכר

 דניאל די קסטרו חיים כהן איתי אדמון יריב בן עזר שי יזרעאלי עומר נוביץ

  לימור ירון חיים יזרעאלי ישראל ויזל מרדכי הייזלר גבי בורנשטיין
 

 חסרים, הודיעו:

 דורון מור דניאל קורבולי שאול פינקרפלד יוסי גת חנה פרידמן אפי קידרון

    חגית אבנרי ופיר שדמיא אלי בן סימון
 

 חסרים, לא הודיעו:

    טאהא סוואעד רן יפעה שמעון סויסה
 

 

 ו, מורן ניר, ויקי ליטביננקמירי שריגשגיא וייץ, ליאת מלכה, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 

 

 

 :על סדר היום

 2016נובמבר  20אישור פרוטוקול קודם מיום  .1

  ליך הגישורהיטל כבישים תל עדשים, תה .2

  2015דו"ח ביקורת יובלי העמק לשנת  .3

  2015 לשנת הפנים משרד ביקורת סיכום .4

 )שכונה חדשה( שמות רחובות ומספרי בתים אחוזת ברק .5

 עין דור, שרידלוועדים המקומיים ועדת ביקורת  .6

 אשראי מסגרת( דביטורי חוזר חשבון)מסגרות חח"ד  .7

 2016עדכון תקציב מועצה לשנת  .8

 2017לשנת תקציב מועצה  .9

 (30/06/2016) דו"ח חצי שנתי סקור על ידי משרד הפנים .10

 2017לוועדים המקומיים לשנת האצלת סמכויות  .11

 2017תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .12

 סגירת תב"רים .13

 תב"רים .14

 שונות .15
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 דיווחים: -אייל בצר

נמוך  חקלאות: לצערנו יש גזירות של הממשלה על החקלאות. אנחנו מודאגים מההמשכיות, אחוז

 oecdמהדור הצעיר ממשיך בחקלאות, ישראל מדורגת נמוך ב 

 בנוסף מחירי המים עולים

 דצמבר מתוכננת הפגנה בירושלים.ב 19 -בדצמבר התקיימה הפגנה ו 04ב 

אנחנו   תנאי לתכנון הוא הצגת חלופות.שדה תעופה בינלאומי: שכרנו משרד אסטרטגי לטיפול בנושא. 

עדיף להקים את שדה לדעתנו  להקמת שדה התעופה במקומות אחרים. לופותחוייבחנו דורשים שיוצגו 

 לאזור שלנו.גם חיפה או בדרום. הקמת השדה בחיפה תתרום גם מבחינה כלכלית התעופה ב

 
 

 :201620.11.קודם מיום  אישור פרוטוקול .328

 

 החלטה:

 20.11.2016לאשר את פרוטוקול מישיבת המליאה מיום 

 0 מנע:נ  0נגד:   פה אחדבעד: 

 מאושר 

 

 :היטל כבישים תל עדשים, תהליך הגישור .329

שאמור , התושבים בתל עדשים נכנסו לתהליך גישור 2016אוגוסט  21החלטת המליאה מיום בהתאם ל 

 . 2016סוף שנת היה להסתיים עד 

בו היא מבקשת ארכה למועד  2016נובמבר  29אייל בצר מקריא את בקשת מנהלת מרכז הגישור מיום 

 יעיל ומיטבי.באופן גישור ה מנת למצות את הליכי על מנת  ,2017ינואר  31עד ליום  הסיום

 

 החלטה:

 .2017ינואר  31עד ליום הענות לבקשה ולהאריך את המועד לסיום הליכי הגישור ל

 0 נמנע:  1נגד:   26בעד: 

 מאושר 

 

 :2015דו"ח ביקורת יובלי העמק לשנת  .330

 מצ"ב נספח א' –אלי יהודה מציג את עיקרי הדו"ח 

 אחד הנושאים שנבדקו הוא נושא פחת המים.

הותקנה צנרת תת במנשיה זבדה הותקנו מדי מים עם אפשרות לקריאה מרחוק, בסוואעד חמירה 

 תשתית לקויה.עיקר הפחת נובע מבאחוזת ברק  . שתי הפעולות אמורות לצמצם את הפחת.קרקעית

ה אנחנו מבצעים תיקונים שהובילו לשיפור בפחת , הוא יריד11%צחי ורמוס: באחוזת ברק הפחת של 

ובנוסף היו מקרי גניבות עם הצמדת מגנטים לשעון. בסוואעד חמירה אושר תב"ר לתשתית תת 

 קרקעית, התשתית היתה עילית ובוצעו חיבורים לא חוקיים. במנשיה היו גם פיצוצים וגניבות.
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בעקבות הנתונים שהוצגו באחוזת ברק, דני דה קסטרו: מבקש לדעת מה הממוצע הארצי בפחת המים 

 חמירה. וסוואעדמנשיה זבדה 

לאחר  5% - 4%, אנחנו רוצים לרדת ל 8%ז פחת סביר הינו והמים קובע שאחרשות צחי ורמוס: תקנון 

, נתוני מצ"ב נספח ב' –. 1.2%/ 1.1%תיקון הליקויים הגדולים. באזור התעשייה אלון תבור הפחת הוא 

 בחלק מיישובי המועצה.פחת מאגודות המים 

, האחראי בבית לחם אמר שהמדינה נותנת מענק 0-3%יואל בן ברוך: בדקתי בבית לחם שהפחת הוא 

 .הוא פחת סביר 8% -שכך שלא נכון להגיד  4% -לחקלאות למי שהפחת מתחת ל

צחי ורמוס: אתה מדבר על מים לחקלאות ואני מציג את הנתונים על מי שתייה בלבד, אנחנו לא 

 פחת זה סביר. 8%עד טפלים במי השקיה לחקלאות. בתקנון רשות המים רשום מ

יש עלות גבוה  ל בקרה לא טובה שהיתה באחוזת ברק,זיו ורהפטיג: הפחת של המים הוא רע, בגל

אפשר לבוא ולבחון את הפיצוצים מול כמה עלו  למועצה על תיקון הליקויים, צריך לבדוק מה העלויות.

 כדאי להחליף מראש את כל הצנרת?!התיקונים, האם לא 

בהקמת היישוב לא בוצע שנה(,  20תיק של היישוב )ואייל בצר: התקלות באחוזת ברק הם בחלק הו

 הופקו הלקחים. פיקוח צמוד של המועצה, היה נהוג רק פיקוח עליון. הדבר השתנה לפיקוח צמוד.

 ?או שיש חריגה יש עודף ביתרות הקרןיואל בן ברוך: איך ירדו אחוזי הפחת? כי הוחלפה הצנרת, האם 

מחוייבים להפקדה בחשבון אנו , כתובים כקרן שיקום, אגורות 42צחי ורמוס: בתוך מחיר המים יש 

 נפרד עפ"י חוק. המקור למימון הוא הקרן. הקרן היא רק ליישובים שהמועצה אחראית על המים בו.

 יואל בן ברוך: האם יש עודפים בקרן?

 כמשק סגור. תנוהלאייל בצר: הקרן מ

 חיים יזרעאלי: אם רוצים להגיע ליעד ולקבל מענקים, מה נדרש?

דן תנחומא: המענקים זה רק לחקלאות, אין מענקים למי שתייה. אלי יהודה פירט את הפחת ביישובים 

ממוצע , יובלי העמק הם גם ספקי המים של אזורי התעשייה וההרחבות בחלק מהיישובים. םהבעייתיי

 .1.8%עצה הוא הפחת במו

 מה נדרש? -פחת  4%עד  3.5%חיים יזרעאלי: אם רוצים להגיע ליעד של 

צחי ורמוס: יש צורך בהחלפת קווים בעייתיים. אני צופה שבעקבות התיקונים והבדיקות שביצענו 

 בשנה זו, הנתונים בשנה הבאה יהיו טובים יותר.

 יואל בן ברוך: מדוע יש גידול בסתימות ביוב?

 ס: כמות גדולה יותר של תושבים ויישובים, אין סיבה מיוחדת, זה נתון שמשתנה, עולה ויורד.צחי ורמו

בשנה והגידול במספר הפניות למוקד  3%-2%יואל בן ברוך: זה לא הסבר, כי הגידול באוכלוסייה הוא 

 , זה מראה על כשל.60%גדל ב 

 ת שנזרקת לביוב, יש רפתות.יש יותר תושבים, יותר פסול -צחי ורמוס: זה לא מראה על כשל 

 אייל בצר: הנושא ייבדק.

 יואל בן ברוך: איך החברה נערכת למחירי המים?

כבר תוקצב בהתאם וכך יהיה  2016לא צפינו ולכן יש ירידה בהכנסות, בשנת  2015צחי ורמוס: בשנת 

 .2017גם בשנת 

נת שיהיה יתרון בקבלת אייל בצר: חברת יובלי העמק הוקמה כפיילוט לתאגיד ביוב ברשות על מ

מענקים. החברה פועלת בשיתוף מלא עם אגף ההנדסה במועצה. רוב היישובים הם ספקי המים של 
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עצמם. חברת יובלי העמק מטפלת במיעוט של יישובים ובאזורי התעשייה. אני דרשתי שההרחבות יהיו 

תכנית פנסיה ", תיותקרן שיקום לתש צבורת חדשות ויכולת של המועצה לובאחריות מועצה עם תשתי

חלק מהישובים העבירו את האחריות על ההרחבות . הוקמה קרןלא  , בעבררוב היישוביםב, "לתשתיות

 משק סגור, המגמה שכל משק המים יפעל כמשק סגור.כהביוב מנוהל למועצה. 

 

 החלטה:

 2015לאשר את דו"ח ביקורת יובלי העמק לשנת 

 0 נמנע:  0נגד:   25בעד: 

 מאושר 

 
 

 :2015ום ביקורת משרד הפנים לשנת סיכ .331

 מצ"ב נספח ג'. –אלי יהודה מציג את עיקרי סיכום הביקורת 

 אלש"ח. 200בגרעון זניח של כ  2015המועצה סיימה את שנת 

 .2015לא נמצאו ממצאים מהותיים לשנת 

 הסבר לסעיף תב"רים בדו"ח. – נספח ד'מירי שריג מציגה את 

 ועדים הגישו. 34מתוך  32ם, אלי יהודה: הגשת דו"חות כספיי

 שלא הגישו? הם שני הוועדיםיואל בן ברוך: מי 

 ליאת מלכה: עדי וכפר החורש.

 אלי יהודה: הוועדות הלא מאוישות, הן לא רלוונטיות למועצה.

יואל בן ברוך: בעניין הפרוגרמה לשטחי הציבור, בבית לחם הגלילית אין פרוגרמה לשטחי הציבור. 

 המועצה היא נכונה.תגובת  האםהשאלה 

הוא דיברתי עם מבקר משרד הפנים בכדי להבין מה מהנדס המועצה מסר שיש. בנוסף, אלי יהודה: 

מתכוון, הוא נתן לי דוגמא של פרוגרמה לשטחי ציבור בראשל"צ, בדקתי ביחידה האסטרטגית של 

בפניו  קר בדק את הדברים לא הצגהשלמה ומעודכנת, כשהמבהמועצה ויש למועצה פרוגרמה 

  .משרד הפניםההערה לדעתי תימחק, מאחר והמידע נשלח למבקר  2016שנת בהפרוגרמה, 

 יואל בן ברוך: האם אתה מתכוון שהפרוגרמה של המועצה כוללת את השטחים ביישובים?

  ליישוב זו או אחר.למועצה ולא מתייחסת משרד הפנים התכוון פרוגרמה לשטחי ציבור שאלי יהודה: 

 

 החלטה:

כפי שהוצג על ידי מבקר  2015לשנת סיכום ביקורת משרד הפנים את  לאשר

 .המועצה

 0 נמנע:  0נגד:   25בעד: 

 מאושר 
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 שמות רחובות ומספרי בתים, אחוזת ברק )שכונה חדשה(: .332

לפקודה ולפיו  1א'  24לפקודת המועצות המקומיות שנכנס לתוקף, הוסף סעיף  56על פי תיקון מס' 

ית חובה לקרוא שמות "לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות", הוטלה על מועצה מקומ

 לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במספרים. 

  -עדים המקומיים והסמכות למתן שמות לרחובות הואצלה לו 10.7.2011בהתאם להחלטת מליאה מיום 

 הוועדים המקומיים נדרשים להעביר לאישרור המליאה.

בקשה כולל מפה כנדרש לאישור הרחובות בשכונה החדשה: רימונים, סחלב, לילך,  והגישאחוזת ברק 

 חצב, סייפן.

 החלטה:

 לאשר את שמות הרחובות; רימונים, סחלב, לילך, חצב, סייפן.

 0 נמנע:  0נגד:   25בעד: 

 מאושר 

 

 

 ועדת ביקורת ועד מקומי קיבוץ עין דור, קיבוץ שריד: .333

הלותו ופעולותיו של הועד המקומי, חייב המחוקק ב"צו המועצות לשמירה על מנהל תקין בהתנ

א לצו 130בסעיף  מינוי ועדת ביקורת בישובים.", 1958 –המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

מבין  ,ועדת ביקורת לועד המקומיבחר המועצה תמועצות אזוריות נקבע ש –המועצות המקומיות 

  חברים. 3 – 5ועדת הביקורת תכלול בין . יציעו מועמדותתושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר 

ועדת  עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

  הפנימית. כת הביקורתאהביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מל

 :אשר נקבעו במועצה תנאי סף 

 שפחה של חבר הועד המקומי. המועמד אינו קרוב מ .א

המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה מדרגה  .ב

 ראשונה של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

( לפקודת העיריות ]נוסח 10) 120עד המקומי כהגדרתו בס' ולמועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לו .ד

י בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך חדש[. )חוב סופ

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

לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה  –ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 וד(.סופית שאינה ניתנת לערעור ע

 לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.  .ה

 המועצה בדקה את תנאי הסף: ד' )בעניין חוב סופי(, ורישום במרשם התושבים ביישוב.
 

 החלטה

 את ה"ה: ועד מקומי עין דור ת ביקורתלמנות לועד
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 22846893 ת.ז.עינב נצר 

 רג, עמיר שרון, שירי שחף אופקמצטרף לחברים: גיא רובינשטיין, ולדי מו

 את ה"ה:ועד מקומי שריד  ת ביקורתלמנות לועד

 24282725ת.ז.  הילה עובדיה פרסקו, 25560020 ת.ז.דנה בוק הראל 

 ארנון פרסאימצטרפות לחבר: 

 0 נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 
 
 

ימסגרת חח"ד )חשבון חוזר  .334 יטוֹרִּ  מסגרות אשראי;  –7201( ֶדבִּ

 בבנקים, על פי הנסחים שהובאו על ידי הבנקים; 2017שר מסגרות אשראי לשנת מבקשים לא

  :500,000בנק הפועלים ₪ 

  600,000לאומי לישראל )ב.ל.ל(: בנק ₪ 

  :1,400,000בנק דקסיה ₪ 

 

 החלטה:

 ;2017את מסגרות חח"ד לשנת לאשר 

  :500,000בנק הפועלים ₪ 

  :)600,000בנק לאומי לישראל )ב.ל.ל ₪ 

 1,400,000יה: בנק דקס ₪ 

 0 נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 

 :2017 המועצה לשנת + תקציב 2016 המועצה לשנת עדכון תקציב .335

 .'המצ"ב נספח  – 2017והצעת התקציב לשנת  2016עדכון תקציב המועצה לשנת דן תנחומא מציג את 

ה לחינוך הפורמאלי תקציב המועצה מופנמ 51%מעל מלש"ח,  302הינו  2017תקציב המועצה לשנת 

 בתקציב.  8בפרק  והבלתי פורמאלי. ניתן לראות

 דן מסביר שוב את משמעות ביטול "עיר עולים" לשנים הקרובות.

בהם היו קיימות ישובים,   ."עלייה הגדולה", הממשלה החליטה לפתור את עצמה מארנונהב ,50 -שנות הב

מה בהם ארנונה מלאה בגין נכסיה )בישובים שאינם "עיר והמדינה שיל, "עיר עולים"לדוגמא, הוגדרו כ ,מעברות

בשל מחנה רמת דוד ומעלול הוגדרה המועצה האזורית מבחינה היסטרית,  ארנונה(. 30%עולים" המדינה משלמת 

אוחדה המועצה האזורית קישון עם המועצה האזורית יזרעאל והשטחים  80 -קישון כ"עיר עולים". בשנות ה

  .עולים" עדיין מוגדרים כ"עיר

מלש"ח מההכנסות  13 -המשמעות הכספית של ביטול הסטטוס של "עיר עולים" היא הפחתה של כ

, הנחת העבודה שלנומהארנונה בגין נכסי המדינה ובכלל זה מחנות צה"ל(.  70%) מועצההשנתיות של ה
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בהכנת ן, לכ שנים.  4לאחר שיחות עם משרד הפנים, שביטול הסטטוס של עיר עולים יתפרש על פני 

 מצוא מקורותמלש"ח. אנחנו בוחנים אפשרויות ל 3 הופחתו הכנסות בשיעור 2017התקציב לשנת 

. התקציב נידון ביסודיות תקציביים חלופיים, כדי להימנע מהחובה לקצץ את התקציב באופן משמעותי

 בוועדת תקציב.

ויבוצע עדכון  2017ר ינוא 01יש התחייבות לוועדה לבחינת סל השירותים שכל החלטה תוחל מה 

 אלש"ח.  200 -כאנו מעריכים שנסיים בעודף של  2016את שנת תקציב. 

 

מלש"ח ולא היה עודף לכן  3יואל בן ברוך: אילולא עיר עולים, ההוצאות של המועצה היו גדלות ב 

מלש"ח ניתנים לביצוע. המועצה סיימה תהליך התייעלות  2-3 מלש"ח, 302בתקציב של  ברמה הזאת

 מלש"ח שהובטחו. 2חים הירוקים ללא החיסכון של כ בפ

, כמה מתוך מה מהארנונהנכנס אני שואל מה בחינוך,  50%זיו ורהפטיג: דן אמר שהמועצה משקיעה 

 ?שנכנס מארנונה יוצא לחינוך

 ח בחינוך הפורמאלי."מלש 10ו  ח בחינוך הפורמאלי"מלש 35דן תנחומא: 

 .50%אז זה לא  :ורהפטיגזיו 

מלש"ח  155כ מלש"ח(  19מלש"ח +  136) המועצה משקיעהזה כן, תיקח את הנתונים,  :תנחומאדן 

 .51%זה  –מלש"ח  302בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי מתקציב של 

בסך זה גם מה שמקבלים ממשרדי הממשלה, בסוף מה שראש המועצה צה תקציב המוע :ורהפטיגזיו 

 .50%וההנהלה יכולים לשחק בו זה מה שנכנס מארנונה, שם יש לנו את ההשפעה וזה לא 

 יש סל שירותים שלם שאין לו מקורות אחרים. :שריגמירי 

ככה מסתכלים  -סך כל ההכנסות מול סך כל ההוצאות  תייחסות היא לתקציב הכולל,הה :תנחומאדן 

 נסות הארנונה חוזר ליישובים.גדול מהכלק חעל תקציב. 

 

 החלטה:

 2017ותקציב המועצה לשנת  2016את עדכון תקציב המועצה לשנת אשר ל

  הועדה לבחינת סל השירותים והאצלת החלטות המליאה בעניין המלצות

 במידה ויידרש. 2017ינואר  01הסמכויות יחולו מה 

 0 נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

ת חומש והתוכנית השלישית אייל בצר: בעשר שנות הכהונה שלי כראש מועצה, הפעלנו שתי תכניו

 בדרך. בנוסף הגדרנו "תקציב ירוק" ליישובים שהחישוב הוא מהקטנת מספר הפחים הירוקים.

 

 

 (:30/06/2016משרד הפנים )דו"ח חצי שנתי סקור,  .336

 '.ומצ"ב נספח  –דן תנחומא מציג את הדו"ח שנתי סקור שבוצע על ידי משרד הפנים 

 אלש"ח. 200עם עודף של כ אנו מעריכים שנסיים  2016את שנת 

 



 

 ( זתשע" כסלו' אי) 11.12.2016מיום  30מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה

 - 8 - 

 החלטה:

 את הדו"ח החצי שנתי סקור שבוצע על ידי משרד הפנים.לאשר 

 0 נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 האצלת סמכויות: .337

 'זמצ"ב נספח  –דן תנחומא מקריא ומציג את סעיפי האצלת הסמכויות 

דה לבחינת סל השירותים, , במידה ויהיה שינוי בעקבות המלצות הוע2זוהי ההאצלה הרגילה למודל 

 .2017ינואר  01העדכון יוחל מיום 

 2מודל תפעול רק בתחום הקהילה והתרבות,  –וועד עם סמכויות מצומצמות מאד  – 1מודל תפעול 

 מלוא הסמכויות, בהתאם להחלטת המליאה בעניין מודלי התפעול.

 לוועדים את הסמכויות.עפ"י צו המועצות כל הסמכויות בידי המועצה אלא אם המועצה האצילה 

 בתקציב הועד יש סעיפי מינימום מוגדרים.

: אחוזת ברק, אלוני אבא, אלונים, בית לחם הגלילית, בית שערים, גבעת אלה, גבת, 2מודל תפעול 

נהלל, עדי, ציפורי, שדה *מנשיה זבדה, יפעת, כפר יהושע, מרחביה קיבוץ, מרחביה מושב, חנתון, דברת, 

 שים, תמרת. יעקב, שריד, תל עד

 ללא סמכויות כספיות. 2דן תנחומא: *מנשיה זבדה במודל תפעול 

 

 החלטה:

 ועדים המקומיים הבאים;לו 2017לאשר את האצלת סמכויות לשנת 

: אחוזת ברק, אלוני אבא, אלונים, בית לחם הגלילית, בית שערים, גבעת אלה, 2מודל תפעול 

נהלל, * מנשיה זבדה, ה קיבוץ, מרחביה מושב, גבת, דברת, חנתון, יפעת, כפר יהושע, מרחבי

 עדי, ציפורי, שדה יעקב, שריד, תל עדשים, תמרת. 

ללא סמכויות כספיות, כל התחייבות מטעם הועד המקומי  2מודל תפעול  –מנשיית זבדה * 

 בעלת משמעות כספית מחוייבת בקבלת אישור גזבר המועצה, בטרם קבלת ההתחייבות.

 במידה ויהיה שינוי בעקבות המלצות הועדה לבחינת סל 2ה למודל זוהי ההאצלה הרגיל ,

 .2017ינואר  01השירותים, העדכון יוחל מיום 

 

 0נמנע:  0נגד:   23בעד: 

 מאושר 

 

 

 :2017תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .338

לאחר בדיקת המועצה שהתקציב הוגש לפי כללי את תקציבי הוועדים המקומיים  דן תנחומא מציג

 .'חמצ"ב נספח  –ניםמשרד הפ
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אחוזת ברק, אלוני אבא, אלונים, בית לחם הגלילית, בית שערים, גבעת אלה, גבת, דברת, חנתון, יפעת, 

כפר יהושע, מרחביה קיבוץ, מרחביה מושב, * מנשיה זבדה, נהלל, עדי, ציפורי, שדה יעקב, שריד, תל 

 עדשים, תמרת. 

 בים שטרם העבירו את התקציב לבדיקה.בישיבת המליאה הקרובה יובאו לאישור שאר הישו 

 

 החלטה:

 עדים המקומיים;ואת תקציבי הולאשר 

אחוזת ברק, אלוני אבא, אלונים, בית לחם הגלילית, בית שערים, גבעת אלה, גבת, 

דברת, חנתון, יפעת, כפר יהושע, מרחביה קיבוץ, מרחביה מושב, * מנשיה זבדה, 

 עדשים, תמרת.  נהלל, עדי, ציפורי, שדה יעקב, שריד, תל

 1נמנע:  0נגד:   25עד: ב

 מאושר 

 

 

 סגירת תב"רים: .339

 '.טנספח מצ"ב  –דן תנחומא מציג את רשימת התב"רים לסגירה 

אחת לתקופה יש לסגור תב"רים שלא היתה בהם פעילות. העודף חוזר לקרנות הפיתוח לטובת תב"רים 

 חדשים.

 החלטה:

 ;'טבנספח את רשימת התב"רים לסגירה המפורטים לאשר 

 0 נמנע:  0נגד:   23בעד: 

 מאושר 

 

 

 תב"רים: .340

  .'י מצ"ב נספח –אחוזת ברק  1935דן תנחומא מציג את תב"ר 

 החלטה:

 ;'יאת רשימת התב"רים לסגירה המפורטים בנספח לאשר 

 0 נמנע:  0נגד:   24בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

_________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


