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 ***חולק לחברים ומצ"ב לפרוטוקול :

 1121/ת לשנת צאודף מסגרת תקציב ההו -

 1121/צו הארנונה לשנת  -

 111611/1 פרוטוקול ועדת תמיכות מיום -

 דף תב"רים לאישור המליאה1 -

 

 

 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה

 

 גזבר המועצה -ג'ואד זועבי  אומן -רמי אמויאל  ראש המועצה –דני עטר 

 רמ"ט המועצה -ארז שטיין  גדעונה -אהרון יהושוע  מוקיבלה –עיד סלים 

 מבקר המועצה -אייל פיינגבוים  גן נר -אליהו ארבל  ברק –רמי אלהרר 

 קב"ט המועצה -משה שלמה גדיש -יעקב פרץ  אביטל -שאול מיכאל 

 יועץ משפטי -עו"ד אילן מירון  דבורה -ארמנד עמוס  בית אלפא -שמחה צלניקר 

 מנהלת הלשכה -שאול  -אלונה סדן חבר -עופר ברזילי  בית השיטה -שמוליק כהן

  מגן שאול -נוח ליאור אברהם  גן נר -ששי יעקב 

  מוקיבלה -מופיד זיאדאת  גבע -דן פלג 

  מיטב -חיים יוסף  חפציבה -יאיר אפשטיין 

  מלאה -מנשה אזרד  טמרה -תייסיר זועבי 

  מולדת -מנחם רון  יזרעאל -קובי לוי 

  אוןרם  -ברוכי מגל  כפר יחזקאל -יצחק שדה חן 
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   מוקיבלה -עותמאן זיאדה 

   ניר יפה -פליקס דה פז 

   נעורה -חאלד חלדי 

   נעורה -מוחמד זועבי 

   סנדלה -עיזאת עומרי 

   עין חרוד איחוד -צביקי נור 

   עין חרוד מאוחד -רמון בן ארי 

   פרזון -רחמים אליה 

   רמת צבי -שניר פרידמן 

   תל יוסף -צבי שחר 

 
    

 : תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
 -  6,6בשל קוצר הזמן מבקש ראש המועצה להוריד מסדר היום נושאים :  -

   -אין התנגדות בקרב הנוכחים  -

 :  לסדר היום 1סעיף 

 מישיבת פרוטוקול קודם אישור

  1 /1111111, מיום /221מליאה 

 

 

 

  -אין הערות לפרוטוקול  -

 // -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

קודם  מאשרת פרוטוקול

 1111111/1מיום  /221מישיבתה 

 ישוביה לרגל היבחרוימבקש לברך את ראש המועצה בשם חברי המליאה ו - חאלד חלדי ברכות חברי המליאה : 

 ברשימת מפלגת העבודה לכנסת. 12במקום 

 מצטרף לברכות. - דני פלג

 -: דיווח שוטף  לסדר היום /סעיף 
 ראש המועצה1

 :  תמצית דברי ראש המועצה

  נציג קיבוץ יזרעאל במליאת המועצה התחלף,  -חילופי גברי במליאת המועצה

ובמקום שלמה לוי, התמנה כחבר מן המניין, קובי לוי. בשם חברי המליאה שולח 

 תודות לחבר המליאה היוצא ומברך את חבר המליאה הנכנס.

  בשבוע שעבר נפטר אלי בן שמעון, ז"ל, חבר לדרך ולעבודה,  -אלי בן שמעון ז"ל

בשנים  , בתפקידים שונים.ויישוביה שתרם שנים רבות מחייו לפיתוח המועצה

האחרונות ניהל את היישוב גדעונה ואת הרחבתו, שזכתה להצלחה רבה, רבות 

ד על כל מכיריו. בביקורי אלי ז"ל, היה אדם ערכי ומיוחד והיה אהוב מאו בזכותו.

 התנחומים בבית משפחתו שמענו על סיפור עלייתו לארץ ותרומתו הרבה למדינה.

המוני המשתתפים מאזור הגלבוע בלווייתו, מעידים על מידת ההערכה והאהבה 
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. משולחן המליאה, בשם חבריה ותושביה, מבקש לשלוח תנחומים שחשו כלפיו באזור

 למשפחתו.

הייתה לי הזכות לעבוד עם אלי ז"ל בשבע השנים האחרונות. היה אדם  - עו"ד אילן מירון

מאוד העריך את המועצה וראה בה עוגן  חרוץ, יסודי ואופטימי מאוד למרות כל הקשיים.

 ומקור סיוע בעבודתו. זכה לכבוד, הערכה ואהבה אליו מצד כל עובדי המשרד.

כרו של אלי בן שמעון ז"ל מצטרף לדברים. מציע לשקול להנציח את ז - חאלד חלדי

 ולקרוא אלמנט כלשהו בגדעונה על שמו, לנוכח פועלו הרב למען היישוב ולמען הרחבתו.

מצטרף לדברים. מציע לקרוא על שמו של אלי בן שמעון ז"ל רחוב ביישוב  - רחמים אליה

 גדעונה.

א ויעדכן המחשבה על הנצחה, נכונה. יתייעץ עם וועד היישוב גדעונה בנוש - ראש המועצה

 את חברי המליאה.

מבקש עדכון לגבי התנית הרב שנתית שהציג ראש המועצה בפני חברי  - צביקי נור

 המליאה בתחילת השנה.

שמחה צלניקר שאל על כך בישיבת ועדת הנהלה. יפרט בנושא בהמשך  - ראש המועצה

 הישיבה.

דיון בתקציב :  לסדר היום 2סעיף 

 1 112/המועצה לשנת 

 

 : דברי ראש המועצהתמצית 

  מזכיר כי בישיבה .  7113מובאת בפני חברי המליאה מסגרת תקציב ההוצאות לשנת

עפ"י הנתונים  7113הקודמת אושרה מסגרת תקציב ההכנסות של המועצה לשנת 

 שהיו ידועים בעיתה.

 לבתי  חבישיבת המליאה הבאה יאושר ספר התקציב המלא והמפורט, שיישל

התושבים כעשרה ימים לפני מועד הישיבה. פרק זמן זה יאפשר לחברי המליאה, 

כבכל שנה, לעיין בתקציב המפורט, להיפגש או לשאול את גזבר המועצה והמנהלים 

 אודות התקציב, טרם הישיבה המיועדת.

 

 :  דגשים לדברי גזבר המועצה

  שאושרה בישיבת המליאה הקודמת עומדת על  7113מסגרת תקציב ההכנסות לשנת

 ₪. מיליון  141 -ס"כ כ

  המובאת בפני חברי המליאה, מחולקת לפי 7113מסגרת תקציב ההוצאות לשנת ,

מינהלים ומחלקות. אישור המליאה למסגרת מהווה למעשה אישור למועצה להמשיך 

 לבנות את התקציב המתכונת המוצעת.

  ההוצאות נעדר שינויים דרמטיים. השינוי הבולט הוא באיגום סעיפי האחזקה תקציב

מכלל המינהלים והמחלקות לתוך יחידת האחזקה שהוקמה במועצה. בנוסף על כך, 

 עדכוני שכר, גידול בפירעון מלוות ועוד מספר ניודים קטנים בתקציב.

 התקציב ויובאו בפני  פרטי התקציב ידונו עם ראשי המינהלים, טרם יכנסו לספר

 חברי המליאה.

  כפי שציין ראש המועצה, פרק הזמן בין חלוקת ספר התקציב לחברי המליאה ועד
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לישיבת המליאה הבאה יעמוד לרשות חברי המליאה לקבל הבהרות והסברים 

 לתקציב.

 

  -זמן שאלות ותשובות  -

 

המליאה מאשרת את המסגרת התקציבית. הדיון התקציבי יתמקד בסעיפים  - צביקי נור

 , כשתזוזות קטנות פתוחות לשינוי.גופם

מקבל את שנאמר, אולם לגבי שינויים גדולים בתקציב, כמו האחזקה, יש  - דני פלג

 להסביר השינוי מראש.

באשר לסעיף האחזקה : בשנים האחרונות יותר מתקנים ומוסדות,  - ראש המועצה

קיימים ושניבנו, עוברים לאחריות המועצה. לרובם בעבר לא הייתה בעלות1אחריות 

במסת המתקנים  מוגדרת, ועל כן גם הטיפול בהם ואחזקתם לא הייתה עקבית ומובנה.

שנתית, תוך  רת תכנית עבודההקיימת לא ניתן להמשיך ולטפל באופן זה, ויש לפעול במסג

לשם כך, אגמנו את כל סעיפי האחזקה מן  מיפוי הצרכים וקביעת סדרי קדימויות.

עובדי המועצה  והקמנו יחידת אחזקה שתפעל חלקה באמצעות המחלקות והמנהלים

וחלקה באמצעות קבלנים שיתמודדו במכרזים. פעולה זו באה אך כדי להסדיר את עבודת 

 המערכת.

 האם נראה את ההפחתות האלה בתקציבי היחידות ? - רצביקי נו

כן, אולם לא בטוח שבהכרח בסעיף התקציבי הספציפי שהקראת. כמעט  - ראש המועצה

יב מחלקת האחזקה בנוי מאיגום סעיפי תקציב, כפי שצוין, ותוספת קטנה הנובעת כל תקצ

 מן הגידול הטבעי בתקציב.

אופן בו שמחה צלניקר ציין בישיבת ועדת ב אך למובנה בתוך התקציב , אסל השירותים 

 ההנהלה. 

היישובים אינם יודעים מה עתידים לקבל מהמועצה במסגרת של השירותים,  - צביקי נור

כמה נגזר מהתקציב עבור כל יישוב או פייר תושב. אין סל  -כי אין מפתח מסוים, ברור 

 שירותים שניתן לצפות לו.

לא ניתן לתמחר סל שירותים רחב ונכון. ניסיון כזה מעלה שאלות שלא  - ראש המועצה

הסעות שעלותן בסל השירותים  ניתן לכמת פייר יישוב1תושב, כמו : כיצד מתמחרים

או פינוי גזם, שעלותו שונה מיישוב ליישוב, או ביוב שינו פייר ₪ מיליון  15השנתית 

 -ונים שונים מקשים על כימות השירותים. כמו כן נתמשפחה ואינו זהה בין היישובים ?

ניתן לדעת במסגרת סל השירותים, מה סוג השירות, אך לא  מרחק מהמועצה וכיוב'.

. במידה והנהגת יישוב סל השירותים במסגרת התקציב ברור ושקוף .השירותתמחור 

מסוים מעוניינת לקבל פירוט רחב יותר הנוגע ליישוב, הינה מוזמנת לשבת עם בעלי 

קידים הרלוונטיים ולהתעדכן. ראוי להדגיש כי המועצה נותנת שירותים רוחביים, התפ

ועל כן חלוקת השירות בין היישובים לרוב שוויונית. לא ניתן לבצע פעולה ביישוב אחד 

ובאחר לא. ישנו איזון מובנים במערכת. לדוגמה : פרויקט בינוי גני ילדים, או פרויקט 

ים בשנה אחת ביישוב כזה ובשנה שלאחריה ביישוב תשתיות ביישוב הוותיק, המתקי
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אחר. אין ספק כי המועצה מעניקה שירותים בעלות גבוהה לאין שיעור מס"כ הארנונה 

 .שגובה בכל יישוב

לא כל היישובים מקבלים אותו שירות. יש שירותים שניתן למדוד במדויק,  - שמוליק כהן

ובחלק לא, לכן לא כל היישובים  כמו תאורת רחובות. בחלק מן היישובים יש מונה,

. הוא לא אמורפי, וצריך יקמקבלים תשלום בעבור פעולה זו. זה דבר שניתן למדוד במדו

 לתת שירות זה גם לקיבוצים, שלא מקבלים היום שירות זה.

כל נושא תאורת הרחבות לקיבוצים מורכב. עסקנו בכך לא מעט. חלק  - ראש המועצה

 ה זו.יי בקיבוצים. ישיבת המליאה אינה המקום לעסוק בסוגמהעניין תלוי בנו וחלק תלו

לא ברור לי ואינני מבין למה במועצה אזורית הגלבוע לא ניתן לדעת מהו וכמה  - צבי שחר

הוא סל השירותים. לא מדובר בהוצאות גדולות, אלא בהוצאות שוטפות. מה שקשה 

 לכמת ניתן לשכלל. במועצות אחרות מקבלים נתון זה בקלות.

מוכן למנותך לבחון את סוגית תקציב המועצה, כפי שעשינו עם מינוי  - ראש המועצה

וועדה בראשות חיים שלוש בזמנו, בכדי שתיווכח עד כמה בלתי ניתן לכמת נתון זה 

ולהגדיר את סל השירותים של המועצה ליישוביה. האם שיפוץ בית הכנסת בתל יוסף 

 ייכנס למסגרת סל השירותים ?

 כל מה שהוא בבחינת שירות ייכנס. השקעות לא ייכנסו לסל השירותים. - צבי שחר

גישה זו היא עיוות של המציאות. אני כראש מועצה, רוצה יותר מחברי  - ראש המועצה

המליאה, להראות לתושבים מה המועצה עושה. חודשים ארוכים שניסינו לכנס את מכלול 

. אין אף רשות מקומית בארץ, סל שירותים מוגדר, אך ללא הצלחה השירותים לידי

עשירה ככל שתהיה, שרמת מעורבותה בנעשה ביישובים ומידת הקשר עם היישובים 

כיצד ניתן לתמחר לסל שירותים את  והתושבים, דומה לזו של מועצה אזורית הגלבוע.

שנות תכנון הרחבת תל יוסף, שעם כל הנהלה שמתחלפת  15ההשקעה העצומה של 

שנים שעסקנו בהרחבת תל יוסף מעבר  נים בהרחבה ופעם לא ?.מחליטים שפעם מעוניי

בהחלטה חפוזה ורגעית של הנהלת תל !  ₪מיליון  3 -לקו הכחול, בעלות של למעלה מ

 יוסף, להרחיב רק בתחום הקו הכחול, ירדה לטמיון כל ההשקעה !

גע אין לכך שום קשר עם סל השירותים של היישובים. הקיבוץ מעוניין כר - צבי שחר

 להרחיב רק בתחום הקו הכחול.

הדרישה להגדיר ולתמחר סל שירותים מובנת, אך בתנאים בה מתנהלת  - ראש המועצה

המועצה היא מכלול של מועצה אזורית גלבוע, כל ניסיון כזה משמעו עיוות המציאות. 

 אין נושא או בעיה שהמועצה אינה מתמודדת עימה.  שירותים, לא נישת שירות ספציפית. 

מספר  -צריך לחזור ולהפיק את סל השירותים שהוכן בזמנו ע"י רמי אלהרר  -צביקי נור

 סעיפים פשוטים שניתן לכמת.

, מול משרדי הממשלה, שניהלנו שניםהמאבק ארוך האיך ניתן לכמת את  - ראש המועצה

לאחר שהצלחנו  .כאזור עדיפות לאומית א' םלהכרת תושביםהיישובים והלנוכח תביעת 

הנהגות לגלות כי  נדהמתיזה בכל משרדי הממשלה ובמנהל מקרקעי ישראל,  במאבק

לוותר על ההטבות והסיוע של משרד השיכון, החלטה שמשמעה ויתור על יישובים החליטו 

כזכור, החלטנו . מיליונים רבים של שקלים ועל מניעת הסיוע ממשפחות המתיישבים

 מיישובים אלה הסמכות לביצוע תשתיות. להפקיע 
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חשוב להבין שכיום המועצה היא מערכת מורכבת המבצעת אלפי פעולות. זו אינה המועצה 

 שהייתה פעם, שנתנה רק שירותים מוניציפאליים ספורים.

רמי אלהרר, כראש מנהל שירות לתושב, צריך להוציא רשימת פעולות  - שמחה צלניקר

 שהם בגדר סל שירותים לא מתומחר, שהמועצה מבצעת בכל יישוב.

ניתן להציג סל שירותים לא מתומחר, מסוים מאוד, בתחום מאוד  - ראש המועצה

 מצומצם.

 

 // -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת את מסגרת תקציב 

ההכנסות של המועצה לשנת 

/1121 

צו אישור    : לסדר היום 6סעיף 

 1121/הארנונה לשנת 

  -גזבר המועצה מסביר ומפרט  -

 :  תמצית דברי גזבר המועצה

  יעודכן אוטומטית לפי  7113צו הארנונה לשנת

 . 7.31% -חוק ב 

  -זמן שאלות ותשובות  -

האם ניתן לא להעלות כלל את תעריפי צו  - דני פלג

 הארנונה או להעלות בצורה מדרגית ?

המליאה יכולה להחליט שלא  - ראש המועצה

המדינה  להעלות את צו הארנונה, אולם במקרה כזה

 תמנע תקציבים מהרשות.

עיריית חולון החליטה שלא  - עו"ד אילן מירון

להעלות את תעריפי הארנונה. המדינה מנעה ממנה 

את תקציביה. בתגובה עתרה העירייה לבג"צ. בג"צ 

 נתן תוקף לעמדת המדינה.

 // -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

לשנת  מאשרת את צו הארנונה

 , כפי שהוצג1121/

: אישור פרוטוקול  לסדר היום 5סעיף 

 111611/1ועדת תמיכות מיום 

 : תמצית דברי ראש המועצה

  מביא את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום

 לאישור מליאת המועצה. 11.6.17

  חלוקת תקציב התמיכות בוצע עפ"י מה שנרשם

כסעיף תמיכות בתקציב המועצה ותואם את 

 המופיע בתקציב המועצה.הסכום 

  -זמן שאלות ותשובות  -

לעמותת "דורות ₪ אלף  812העברת  - צבי שחר

 בגלבוע", זה הסכום התואם לצרכים האמיתיים ?

 // -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת פרוטוקול ועדת 

 1 /111611תמיכות מיום 
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אין ספק כי הסכום המועבר הינו  - ראש המועצה

פשרה ביחס לצרכים. מרכז "דורות בגלבוע" מקיים 

פעילות איכות ומגוונת, אך קיימת מגבלת היכולת 

בתקציב. בכל מקרה הסכום אינו פוגע בפעילות 

השוטפת. יש לציין כי מרכז "דורות בגלבוע" מקבל 

, באורח ישיר תמיכות מגורמים ומקורות נוספים

 ועקיף.

: אישור הקמת  לסדר היום 6סעיף 

 רשות שמירה בכפר יחזקאל1

 :  תמצית דברי קב"ט המועצה

  ועד מקומי כפר יחזקאל הגיש בקשה למועצה

למנות רשות שמירה. קיימת אפשרות כזו בחוק 

וניתנה גם חוות דעת היועץ המשפטי. במידה 

והבקשה תאושר על ידי מליאת המועצה, 

תאפשר פעולה זו ליישוב לכפות ביצוע שמירה 

ביישוב על כל התושבים העומדים בקריטריונים 

יישוב העביר שמות ועד השל מסוגלות לשמירה. 

 חמישה חברים שימונו כרשות שמירה.

  ,קב"ט המועצה ממליץ למליאה לאשר בקשה זו

מתוך הסבירות הגבוהה כי תשפר את תחושת 

 המוגנות והביטחון ביישוב.

  לקיים שמירה הקמת רשות שמירה תאפשר

 כדין ולא על בסיס התנדבותי.

 מינוי רשות שמירה היא בסמכות - עו"ד אילן מירון

הוועד המקומי. המליאה צריכה לאשר פניה זו 

באופן פורמאלי. הבקשה נובעת מכך שתושבים 

אינם יוצאים לשמור. המליאה יכולה לאשר מינוי 

 רשות שמירה לכל יישוב שיבקש זאת.

ראוי לציין כי המועצה אינה  - ראש המועצה

מחליטה עבור היישובים. כל יישוב שיבקש מינוי 

ברצון רב. יש בכך אמירה  רשות שמירה, נאשר לו

 חשובה לגילוי אחריות אזרחית.

 // -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשר הקמת רשות שמירה 

בכפר יחזקאל, בהתאם לבקשת 

 וועד היישוב1

 : לסדר היום 2סעיף 
 אישור תב"רים

על ידי גזבר הצגת רשימת התב"רים  -

 - והסברהמועצה 

  –זמן שאלות ותשובות  -

מתי אמורים לפתוח את גני  - עותמאן זיאדה

 הילדים במוקיבלה ?.

העבודות בעיצומן. מזכיר כי לנוכח  - ראש המועצה

ההקפדה של המועצה שלא להשתמש בכספי מועצה 

 //–בעד 

 אין -נגד

 אין -נמנע

 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת את רשימת התב"רים 

 כפי שהוצגה ומצ"ב לפרוטוקול1
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בפרויקטים, החלטה שאין רשות שניה בארץ 

שפועלת כך, יוצרת מורכבות גדולה יותר באיגום 

 קטים.משאבים לפרוי

 

 לסדר היום : 8סעיף 

 שונות1

 65%אישור המליאה לקביעת  1א

משכר בכירים עבור יהודה ביטון, 

 מנהל מחלקת תברואה1

 : תמצית דברי ראש המועצה

  בדיקת שכר מקיפה בשנתיים האחרונות נערכה

ברשות על ידי משרד הפנים, והערות שנתקבלו 

תוקנו לפי הנחיות משרד הפנים ואישורו 

בתהליך מובנה. כל התיקונים שבוצעו אושרו 

 על ידי משרד הפנים.

  לפני כחודשיים החלה ביקורת חדשה בנושא

שכר, מטעם משרד האוצר, שקובעת הערות 

פ"י משלה ואנו מבצעים שוב הליכי תיקון ע

 הנחיותיהם.

 // -בעד

 אין -נגד

 אין –נמנע 

 

: מליאת המועצה  החלטה

משכר בכירים  65%מאשרת 

ליהודה ביטון, מנהל מחלקת 

 תברואה1

 

 %/8אישור מליאה לקביעת  1ב

משכר בכירים לדרור ללוש, ראש 

מינהל חינוך מתנ"ס, בכפוף 

 לאישור משרד הפנים1

 // -בעד

 אין -נגד

 אין –נמנע 

 

: מליאת המועצה  החלטה

משכר בכירים  %/8מאשרת 

לדרור ללוש, ראש מינהל חינוך 

ף לאישור משרד מתנ"ס, בכפו

 הפנים1

אישור עבודה נוספת לברוך  1ג

אולשק, מנהל אתר האינטרנט של 

שעות  6 -בהיקף של כ  -המועצה 

 חודשיות

 // -בעד 

 אין -נגד

 אין –נמנע 

 

: מליאת המועצה  החלטה

לברוך  עבודה נוספתמאשרת 

אולשק, מנהל אתר האינטרנט של 

שעות  6 -בהיקף של כ  -המועצה 

חודשיות ובתנאי שזו לא תפגע 

בעבודתו במועצה בכל דרך ולא 

תעמוד בניגוד עניינים עם עבודתו 

 במועצה1

 // -בעד אישור עבודה נוספת לרונן בגים,  1ד
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 -מנהל מחשוב של המועצה

 שעות חודשיות1  1/ -בהיקף של כ 

 יןא -נגד

 אין –נמנע 

 

: מליאת המועצה  החלטה

עבודה נוספת לרונן בגים, מאשרת 

 -מנהל מחשוב של המועצה

שעות חודשיות1  1/ -בהיקף של כ 

ובתנאי שזו לא תפגע בעבודתו 

במועצה בכל דרך ולא תעמוד 

בניגוד עניינים עם עבודתו 

 במועצה1

תשובת ראש המועצה לשאלת  1ה

עדכון באשר  -חברי המליאה 

ית העבודה הרב שנתית לתכנ

 (/2-1לפיתוח )בהמשך למליאה 

 :  תמצית דברי ראש המועצה

  ,התכנית הרב שנתית לפיתוח אושרה לאחר סדרת דיונים פנימית ארוכה מאוד

מטרתה של התכנית שגובשה, הייתה להניע  שכללה סדנאות עבודה מחוץ למועצה.

בעטיה דינמיקה ביישובים, באמצעות כינוס אספות כלליות להצגת התכנית וקביעת 

מתווה פעולה במשותף. אולם בשל השתתפותי בפריימריס של מפלגת העבודה 

וההיערכות לבחירות הכלליות, השתבש הלו"ז המתוכנן, והרצון לשתף את הציבור 

עור מוחות לא יכול היה להתממש מפאת קוצר לוחות הזמנים. אי ולייצר הליך סי

 לכך, החלטנו לדלג על שלב זה ולפנות ישירות לביצוע התכנית.

 ואחרי קרובים לביצוע או בשלבי תכנון. ישנם פרויקטים רבים שהחלו 

 .מסגרת התכנית נשארה כמתוכנן ופרויקטים נוספים הוספו עליה 

 שיגויסו ₪, מיליון  511 -כ -הרב שנתית לפיתוח עלות כללית מוערכת של התכנית

 ממקורות חוץ.

ם עות, הפרויקטיקמבקש שהמועצה תוציא חוברת המפרטת את ההש - צביקי נור

 ומיקומיהם, מקורות התקציב וכו'.

 הבקשה תיבדק. - ראש המועצה

 

 : אלונה סדן שאול, מנהלת הלשכה1 לפרסום הכרע

 

 

 

 

 


