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ט"ו אב תש"ף
 05אוגוסט 2020

נוכחים:
ניצן פלג  –-ראש המועצה
אבשלום חביב  –-ארבל
כרמית ימיני – -הזורעים
אריה אברהם – -כפר חיטים
נועם תבור  -כפר קיש
שלום אשכנזי  –-לביא
יהודה גמליאל  –-מסד
ישראל פרידמן –  -שדה אילן
אהובה שחור – -שדמות דבורה
רחל בן זקן  -שרונה
רוביק סמאג'א – -גבעת אבני
דדי בן דוד  –-מצפה
גלית ארז  -בית קשת
דוד בן אור  –-מצפה נטופה

נעדרים:
אבנר כהן  -כפר זיתים
דודו ברגר  -גבעת אבני
אופיר שיק – -בית רימון
הדס דרי  -אילניה

משתתפים נוספים:
אורטל יצחק ,נפתלי פרידלנדר ,עו"ד שרון דוידסקו ,רונית ויינברג.

מסד
מצפה
מצפה נטופה

על סדר היום:
.1

סקירת ראש המועצה.

.2

אישור תב"רים.

.3

הצגת דוחות כספיים של התאגידים העירוניים (עמותה למען ,עמותה לקידום הספורט ,חכ"ל).

.4

הצגת דו"ח ביקורת של מבקר המועצה על עבודות בית הכנסת בגבעת אבני (התייחסות ועדת
ביקורת).

.5

סטאטוס פעילות החברה הכלכלית.

.6

אישור עקרוני להעברת כספי משרד הדתות לבניית בית כנסת בבית רימון.

שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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אישור העסקת גזבר – מר שלמה אלקחר בחוזה אישי בהתאם לטווח השכר המאושר במשרד
הפנים  95% - 85%משכר מנכ"ל.

חברי המליאה אישרו פה אחד את קיום הישיבה באמצעות התקשרות מרחוק (זום) עקב מגבלות
הקורונה.
.1

סקירת ראש המועצה
במסגרת חופשות הקיץ – מעדכן כי אופיר ואני בחופשה השבוע ,ונפתלי מתוכנן
ניצן פלג
לצאת לחופשה שבוע הבא.
ביחס לגל השני של הקורונה – לאחר עליה מדאיגה במספרים עם פרוץ הגל
השני ,המספרים נבלמו והתייצבו לשמחתנו ,ואנחנו עומדים כרגע על כ 40
מבודדים ועוד כ  15חולים .אין התפרצויות שיוצאות משליטה נכון להיום.
מבחינת פעילות המועצה – אנחנו מקפידים לצמצם פגישות פיזיות ככל שניתן
על מנת למנוע מצב של השבתת המועצה עקב מגע עם חולה.
ערכנו מספר ישיבות מטה מול מטה ביישובים – אך כרגע עצרנו לאור המגבלות
של הקורונה .נבחן אפשרות להמשיך את הישיבות בחודש ספטמבר.
ערכנו מכרז ארוך שבסופו של דבר בחרנו גזבר חדש – שלמה אלקחר .שלמה
צפוי להיכנס לתפקידו ב  1.9בהיקף של חצי משרה ,נוכח ההתחייבויות
הנוכחיות שלו בכפר תבור ,וצפוי להיכנס בנובמבר במשרה מלאה .שמוליק
נכנס לניתוח ומאחלים לו רפואה שלמה.
פתיחת שנת לימודים הצפויה מאד מאתגרת אותנו בעיקר בהיבטי הבינוי  -עם
פתיחה צפויה של בית חינוך גלילי במיקום החדש בקרית החינוך ,שירת הגליל
שתיפתח בסופו של דבר בהודיות ,וזאת אחרי שפיקוד העורף הגמיש את
הדרישות שלו בנוגע לממ"דים ,ובית הספר האנתרופוסופי יפתח זמני בגבעת
אבני (בבניין המתנ"ס) תוך התקדמות של עבודות בכדורי.
ביחס לסכסוך הארנונה עם משרד הביטחון – הגענו איתם לשמחתי להבנה,
ואנחנו צפויים לקבל עוד השנה  2.5מלש"ח וסכום זהה בשנה הבאה .בנוסף,
צפויה תוספת לארנונה של  1.6מלש"ח מדי שנה .הסיכום הנ"ל אינו כולל את
נושא פינוי האשפה (שיבוצע עצמאית על ידי הצבא) ואינו כולל את מחנה נפתלי
 שם אנחנו צפויים לקבל סדר גודל של  300-400אש"ח נוספים כל שנה.במקביל מתבצעות עבודות בבסיס חוות השומר שצפוי להניב הכנסה מהיטלים
נוספים.
קבלנו שיפוי ממשרד הבטחון על הנחת הארנונה שניתנה לעסקים בגין
הקורונה ,וכעת הפער העיקרי הוא נושא שיפוי בגין ארנונת קדמת גליל ,שטרם
התקבל.

שרונה
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בנוסף ,קבלנו בשבוע שעבר פיצוי מחברת הביטוח של  1.5מלש"ח בגין הנזקים
של רעידת האדמה בבית הספר היסודי בכדורי.
אגף כספים מכין בימים אלו את הדוח החציוני שעתיד להתקבל בימים
הקרובים.

אילניה
ארבל
בית קשת

.2

אישור תב"רים
מסוף  +סובה  +כביש גישה לביה"ס לביא  -תב"ר 1290
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב  ₪ 5,600השתתפות הרשות וב ₪ 8,400 -השתתפות משרד
החינוך ,ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
תכנית אב ומתאר קיבוץ לביא  -תב"ר 1380
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר,ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
בנימין רוטמן -בי"ס לאוטיסטים כדורי תב"ר 1403
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב  172אש"ח תרומה מעומתת אלומות אור עבור הקמת פינת
חי ,ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
ה.כביש וחניה באזור גנ"י  -בית קשת
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב  105אש"ח מקרן חלף היטל השבחה ,ברוב של  14בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.
שיפוצי קיץ מוסד"ח  - 2020תב"ר 1662
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב  ,₪ 5,090השתתפות יישובים בתב"ר ,ברוב של  14בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

.3

הצגת דוחות כספיים של התאגידים העירוניים
מציגה את הדוחות הכספיים של העמותה למען הגליל התחתון ,נכון ליום
אורטל יצחק
 .31.12.2019מציגה את מחזור הפעילויות ,עלות הפעילויות ,הכנסות והוצאות
נטו מפעילויות ,הוצאות הנהלה וכלליות ,הוצאות מימון ,והשתתפות המועצה
בגרעון מצטבר .בסיכומו של דבר הוצג כי הדו"ח משקף הכנסות נטו לשנה של
. ₪ 40,453
מציגה את הדוחות הכספיים של העמותה לקידום הספורט בגליל התחתון,
נכון ליום  .31.12.2019מציגה את מחזור הפעילויות ,עלות הפעילויות ,הכנסות
והוצאות נטו מפעילויות ,הוצאות הנהלה וכלליות ,הוצאות מימון ,
והשתתפות המועצה בגרעון מצטבר .בסיכומו של דבר הוצג כי הדו"ח משקף
גרעון נטו לשנת  2019של  ,₪ 172,951הגרעון המצטבר הוא .₪ 51,408
המועצה תכסה את הגרעון במהלך .2020
מציגה את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון,
נכון ליום .31.12.2019
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מציגה את סך ההכנסות וההוצאות ,הרווח הגולמי ,הוצאות הנהלה וכלליות,
רווח לפני הוצאות מימון  ,רווח לפני הפרשה למיסים על הכנסה .בסיכומו של
דבר הוצג כי הדו"ח משקף רווח נקי לשנה של . ₪ 252,167

אילניה
ארבל
.4
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הצגת דו"ח ביקורת של מבקר המועצה על עבודות בית הכנסת בגבעת אבני
מציג דו"ח בנושא מכרזים ביחס לפרויקט בית הכנסת בגבעת אבני .המבקר
אלי דהאן
הציג רקע כללי ,פירוט לגבי פעולות הביקורת ,עיקרי הממצאים ,סיכום
והמלצות .מטרות הביקורת היו לבחון את דרכי פעולתה של ועדת המכרזים,
ואת קיום עקרונות דיני המכרזים והחוקים במועצה האזורית גליל תחתון
בשלושה מכרזים :מכרז מס'  – 55/2017מכרז המיזוג ,מכרז מס'  – 6/2017גג
בית הכנסת ,ומכרז מס' .42/2016
הממצאים העיקריים בדו"ח :במכרז  - 6/2017המועצה לא הקפידה על כך
שכאשר יש שינוי בסכום העבודות החורג מהיקף המכרז – צריך לקבל אישור
בכתב של ראש המועצה וגזבר המועצה לביצוע העבודות .במכרז הנ"ל,
המועצה נתבעה לשלם סכומים מעבר לסכום הזכייה של המציע רק עקב
ישיבה רגילה שנכח בה מהנדס הרשות  ,וזאת ללא החתימות המחייבות בחוק.
ליקוי נוסף שנמצא  -במכרז  55/2017המועצה נתנה לקבלן עדי טל להתקין
תעלות מיזוג עוד לפני היציאה למכרז ,שבו במקרה או שלא במקרה זכה אותו
קבלן עדי טל דבר שפגע אנושות בשוויון בין המציעים .בנוסף אותו מציע שהיה
אמנם הכי זול – לא פירט את המערכת שבכוונתו לתת ולא כלל בה רכיבים
מסוימים – גם זה מהווה ליקוי מהותי המפלה לרעה את יתר המציעים.
מי שהתיימר לייצג את המועצה בפרויקט בשטח ,היה יושב ראש המועצה
הדתית שנתן הנחיות לביצוע בשטח ,וזה על אף שהקבלנים מחויבים בהתאם
להסכם ובהתאם לחוק לאישור בכתב של ראש המועצה וגזבר המועצה לכל
שינוי בסכום.
לא מעניין אם ראש המועצה הדתית התיימר לייצג את המועצה ,אלא מי בפועל
דדי בן דוד
הוא המורשה .בנוסף העמותה של גבעת אבני נתנה חצי מיליון שקל ששולם
באופן ישיר לקבלן ולא דרך הקבלן.
הדברים חמורים ואינם תקינים .מבקשת לדעת איפה הנושא עומד מבחינה
רחלי בן זקן
משפטית.
יהודה גמליאל מבקש לדעת מי בפועל כרת הסכם עם הקבלנים? והאם היו מכרזים מסודרים
עם זוכים במכרז.
אריה אברהם הנושא צריך לעבור לבדיקה של היועצת המשפטית.

שדמות דבורה
שרונה
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נפתלי פרידלנדר מזכיר כי המליאה בזמנו נדרשה לאשר תשלום של סכום לקבלן ש .מלמה
בהתאם לצו שיפוטי והמליאה ביקשה שלא לאשר פעילויות נוספות בתב"ר,
אלא לאחר דוח בדיקה של מבקר המועצה .אנחנו כרגע בנקודת הזמן הזאת
ונפעל בהתאם להנחיות המליאה
מבקר המועצה הכין לבקשתנו דו"ח בנושא – בהתאם לדיון פה נחליט אם
ניצן פלג
ברצוננו להעמיק את הדו"ח ,להעביר אותו הלאה לבדיקה ,או להסתפק בזה –
בכל אופן ,אין בכוונתו לטייח או למסמס את הדו"ח.
שרון דוידסקו הדוח מתייחס למקרים בשנת  ,2017כאשר מרבית בעלי התפקידים שמכהנים
כיום לא היו באותה העת .התרשמותי מבעלי התפקידים כיום שהם מעוניינים
לפעול בהתאם למינהל תקין ופנו אליי מספר פעמים על מנת לחדד את הנהלים
ואופן הפעילות ביחס למכרזים במועצה .לי חסר בדו"ח – התייחסות של בעלי
התפקידים הנוכחיים ולשמוע מה תוקן מההערות שהוצפו בדו"ח.
נפתלי פרידלנדר יש שני תהליכים שצריכים להתקדם במקביל .מה עושים עם הדו"ח מכאן
ואילך – זה לשיקול דעת של מליאת המועצה .במקביל  -אנחנו נמצאים מזה
תקופה בעבודה יסודית של הסדרת נהלים בנושאים שונים ובכלל זה בנושאי
מכרזים .במסגרת זו – חדדנו נהלים והכנו פורמטים לפעילות שפורטים את
הוראות החוק לסדר פעולות בשטח.
מבקשת להתייחס לדברים של שרון .האירוע לא הסתיים בשנת  ,2017הוא
רחלי בן זקן
עדיין מתגלגל ויש לו השלכות כספיות גם כיום על המועצה.
יהודה גמליאל מציע להקים וועדה עם בעלי תפקידים ונציגים על מנת לבדוק מה עושים
הלאה.
מבקש להבין משפטית מה החבות של המועצה ברגע שמישהו שאינו מוסמך,
דוד בן אור
מתחייב בשמה להוצאת כספים.
שרון דוידסקו באופן כללי – אם משהו נחזה להיות בשם המועצה ולצד השני לא היתה סיבה
לחשוב שזה לא בשם המועצה – בקנה מידה אובייקטיבי ,זה יכול לחייב את
המועצה .זה כמובן תלוי נסיבות ולא דין חברה שעובדת הרבה עם רשות
מקומיות לחברה שלא מכירה את נהלי החתימה ברשות מקומית .היבט נוסף
הוא שגם אם פרויקט נולד בחטא  ,אך בשטח הקבלן ביצע את כל העבודות,
בית משפט ייטה לקבוע שיש לשלם לו .ייתכן ויופחתו סכומים ,אבל לא סביר
שבית משפט עבור עבודה שבוצעה – לא יכיר בחובה לשלם ולו באופן חלקי.
ברור שהנושא כולו מריח לא טוב .כדאי שהיועצת המשפטית תלמד לעומק את
גלית ארז
הנושא ותמליץ למליאת המועצה בהתאם.
מצטרפת לגלית – צריכים התייחסות משפטית לרמת הסיכונים.
רחלי בן זקן

שדמות דבורה
שרונה
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אריה אברהם אם תיעשה בדיקה באמצעות וועדה ,מומלץ שתחליט בסופו של יום שכדאי
לשלם סכום פשרה כלשהו ולא את כל הסכום הנדרש .בכל אופן – ההתנהלות
חמורה מאד.
אבשלום חביב הדברים לא נעשו ביום אחד ,ההנהלה הקודמת לדעתי ידעו ממה שקורה ,הם
הרי ראו שנבנה בשטח בית כנסת .לא מאמין שאדם אחד הוביל את הכל בלי
שבעלי תפקידים אחרים ידעו מזה.
ישראל פרידמן מבקש לחדד את מה שאבשלום אמר .בין אם במישור הכספי או במישור
האישי – אם מישהו פעל בצורה לא תקינה ,הוא צריך לתת את הדין על מה
שעשה.
וועדת ביקורת נפגשה ולמדה את הדו"ח .ניתוח מסקנות אלה מביא את חברי
נועם תבור
הועדה להעיר ולהמליץ בשני מישורים .מישור אחד הוא לעצם גופו של המכרז
הנדון ,מישור שני נוגע לתחומים מחוץ למכרז הנדון בתחום עבודת הביקורת
 2018וכן .2019
חשוב לציין ,כי מה שלא נאמר זה שבמסגרת הביקורת נמצאו הפרות בוטות
של תהליכי בטיחות בעבודה .בנוסף  -מדגיש את החשיבות של קביעת נהלי
עבודה לכל מחלקה במועצה.
נפתלי פרידלנדר ציינתי קודם כי מבחינתנו ,אנחנו לוקחים את הדוח ,לומדים את עיקרי
הלקחים ומנסים לשפר וליישם נהלים חדשים בתהליכי העבודה של המועצה.
חלק מהנושאים ממילא היינו בעיצומו של תהליך וחלק מהתהליכים בעקבות
הדו"ח – אנחנו פועלים להטמיע.
אהובה שחור ברגע שפתחנו את העניין ,יש לנו אחריות ולא נוכל להגיד שלא ידענו .צריך
למצוא את הדרך איך להגיע לשורה התחתונה ,על מנת שלא יכוונו בעתיד
אצבע מאשימה גם אלינו .בנוסף – צריך לקחת בחשבון שגרשון לוי – יו"ר
מועצה הדתית ,אכן היה הנציג של המועצה בשטח ,מניחה שהנהלת המועצה
הכירה את זה ,וזה לא היה רק על דעתו של גרשון.
שלום אשכנזי צריך לחלק את הפעולות לצעדים משפטיים והתנהלות מול הקבלנים .מבחינת
עבודות שבוצעו על ידי ספקים – צריך לשלם ולהפשיר את הקפאת התשלומים
שהחלטנו עליה בעבר .במקביל היועצת המשפטית תחליט אם יש צורך לבצע
פעולות נוספות לאחר שתלמד את הדו"ח.
חשוב להדגיש להשלמת התמונה ,כי כל העבודות שבוצעו בפועל ,קיבלו את
אורטל יצחק
אישור המפקח מטעם המועצה לביצועם.
נפתלי פרידלנדר מסכם כי בהתאם לדעות שנשמעו פה הוחלט על שני צעדים אופרטיביים:
אנחנו נעביר את הדוח לעיון של היועצת המשפטית ,אשר תמליץ בהתאם איך
נכון להתקדם מבחינתה.
בנוסף כל סכום שנידרש להוציא בתב"ר של בית הכנסת – נביא לאישור
המליאה.

אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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סטאטוס פעילות החברה הכלכלית
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים

.6

.7

אישור העסקת גזבר
נפתלי פרידלנדר כפי שניצן עדכן בתחילת הישיבה – מר שלמה אלקחר נבחר לגזבר המועצה
הבא .שלמה יועסק בחוזה אישי בהתאם לטווח השכר המאושר במשרד הפנים
 95% - 85%משכר מנכ"ל.
הוחלט לאשר את מינויו של שלמה אלקחר לגזבר המועצה ,והעסקה בחוזה
אישי בהתאם לטווח השכר המאושר במשרד הפנים  95% - 85%משכר מנכ"ל,
ברוב של  14בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

כפר קיש
לביא

מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן

מציג את הפעילות השוטפת של החברה הכלכלית לשנת  2019ואת הפעילות
השוטפת של החברה לחציון הראשון של שנת  .2020מציג פרויקטים עתידיים
מרכזיים ובכלל זה :הקמת חווה סולארית בקדמת גליל כ  -80דונם ,בניית נכס
באזור התעשייה קדמת גליל כ 3000 -מ"ר ,בחינת פרויקטים תיירותיים
במועצה ,ביצוע הרחבות נוספות ביישובי המועצה ,והקמת מכרזי מסגרת
בתחום הפיתוח ,הבניה והתשתיות.
מציג את סטאטוס ההרחבות המנוהלות כיום על ידי החברה הכלכלית בכפר
קיש ,הזורעים ,מסד ושדה אילן ,ובכלל זה :עלות מגרש ,מספר מגרשים
ששווקו ,סטאטוס ביצוע עבודות פיזיות בשטח ולוחות זמנים לביצוע ,הקבלן
המבצע ותוכניות לפרויקטים נוספים לביצוע ביישובים במסגרת יתרות תקציב
שעתידות להיוותר בפרויקט.
מציג את המצב הפיננסי של החברה ודו"ח כספי בסיסי המשקף רווח (לפני
מס) לשנת  2019של כ  500אש"ח ,ורווח של  750אש"ח לחציון ראשון של .2020
רוביק הדגיש כי בהתאם למדיניות החכ"ל יתרות הכספים מהרחבות אלו
יושקעו חזרה בשיקום תשתיות הישוב .בנוסף ניהול רזה ויעיל תרם לחסכון
בהוצאות הקבועות והגדלת הרווחיות של החכ״ל.

אישור עקרוני להעברת כספי משרד הדתות לבניית בית כנסת בבית רימון
נפתלי פרידלנדר בית הכנסת בבית רימון נבנה על ידי עמותת רימונים ושקדים ,וממומן ברובו
על ידי השתתפות תושבי היישוב (כ  20אש"ח למשפחה) .ישנה הרשאה
תקציבית עקרונית בסך  300אש"ח ,של משרד הדתות שטרם מומשה וניתן
לנייד לטובת הקמת בית הכנסת בבית רימון .מבוקש אישור עקרוני לכך כי עם
העברת הכסף ממשרד הדתות הוא ייועד לתמיכה בהקמת בית הכנסת בבית
רימון .הנושא יובא לאישור בהמשך במסגרת תב"ר שייפתח לכך.

כפר חיטים

מסד

כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל

הוגשו שלוש שאילתות על ידי חברי מליאה בנושאים שונים.

שדמות דבורה
שרונה

שרון דוידסקו

מחדדת את הליך הגשת השאילתות בהתאם לצו המועצות האזוריות .יש
להגיש לא יאוחר משבעה ימים לפני תחילת הישיבה מן המניין הקרובה,
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אילניה
ארבל

יהודה גמליאל
בית קשת
בית רימון

שאילתה בכתב על עניין עובדתי שבתחום תפקידי המועצה האזורית ,והיא
תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד; ראש המועצה או חבר מועצה שנאצלה לו
הסמכות בעניין ,ישיב בכתב ובקצרה לשאילתה ויקרא את התשובה באותה
ישיבה.
ביקש התייחסות לתקצוב הקמת בית ספר אנתרופוסופי בכדורי .לדעתו של
יהודה מדובר על בזבוז כסף מיותר ויש למצוא פתרון אחר לילדי בית הספר
האנתרופוסופי שאינו כרוך בהוצאה כספית משמעותית כל כך .ובפרט שכלל
לא ברור שלאחר שבית הספר יעבור למקום הקבע שלו ,ההוצאה לא "תלך
לפח" ,ואיזה שימוש ייעשה בה.

גבעת אבני

ניצן פלג
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא

הציג כי בבית הספר האנתרופוסופי לומדים כ  150ילדי גליל תחתון .מזה 8
שנים נמצאים כאורחים ,על כל המשתמע מכך ובתנאים מאתגרים עד בלתי
אפשריים תחת סמל מוסד של בי"ס בעל אופי פדגוגי רגיל ביבנאל .קיימת כיום
הכרה של משרד החינוך והמועצה שאין אפשרות להמשיך בתנאים אלו.
ניצן פרט כי נכון להיום לא קיימת אופציה להשארת הכיתות ביבנאל ממספר
סיבות:
בית הספר נפתלי ביבנאל קולט השנה שני זרמים חינוכיים נוספים לזה הקיים
(שתי כיתות של הזרם המונטסורי ופתיחת כיתת יער) ,האמור אינו משאיר
מרחבים לשבע כיתות נוספות של האנתרופוסופי.
סמל המוסד של בי"ס נפתלי הוא לכיתות א-ו בעוד סמל המוסד של בית הספר
האנתרופוסופי הוא א-ח ( שנה הבאה בית הספר האנתרופוסופי עומד על
כיתות א-ז).
ניצן הדגיש כי החזרת ילדי גליל תחתון ופתיחת בי"ס אנתרופוסופי זמני הנו
חלק ממהלך אסטרטגי רחב בתחום החינוך של המועצה ,ובהמשך
להתחייבויות שלו ושל ראש המועצה הקודם לקהילת בית הספר.

מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן

נפתלי פרידלנדר מבקש לציין ולדייק כי הנושא עלה  3פעמים בעבר במסגרת ישיבות מליאה.
במליאה מס'  – 13/2019אושר פתיחת תב"ר לנושא וגלית ארז הציגה את
מתווה הקמת בית הספר האנתרופוסופי בגליל תחתון ,כולל הצגה של מקורות
המימון להקמת מתחם מבנים יבילים .במליאה מס'  – 4/2020אושרה הגדלה
של התב"ר ( 600אש"ח  -השתתפות כספי עמותת חץ וקשת) ,ובמליאה מס'
 – 5/2020אושרה הגדלה נוספת של התב"ר 1.32( .מלש"ח).

שדמות דבורה
שרונה

ישראל פרידמן
יהודה גמליאל

ביקש התייחסות במסגרת שאילתא לנושא המפטמות במועצה.
ביקש התייחסות במסגרת שאילתא לנושא פיקוח רישוי עסקים במועצה.
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אילניה

נפתלי פרידלנדר עקב קוצר זמן ,הנושאים יועברו לישיבת המליאה הבאה כנושאים בסדר
היום.

ארבל

סוגר את הישיבה בשעה20:15 :

בית קשת
נפתלי פרידלנדר

נועל את הישיבה ב 20:30

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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