יום שני25/02/2019 ,
כ'/אדר א/תשע"ט 27300

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  5/19מיום 25/2/2019
השתתפו :שלמה אלימלך ראש המועצה  ,משה מאיר ,קלמי שמואל ,יעקב כהן ,שייקה בילו,
נעם אוקס ,יוסי ג'ברי ,נעם שפר  ,אריאל עשירי ,עמיר שקרוב ,רפי כהן  ,גוסטבו ליטמנוביץ,
יצחק סמינה  ,איתן חן  ,הדר לוי .
נעדרו  :רן פרקר ,איתי טלמור .
נוכחו :אידה אוהר גזברית המועצה  ,רוני ת עובדיה יועמ"ש ,אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה
על סדר היום

 .1אשור פרוטוקול קודם.
 .2אשור פרוטוקול הנהלה.
 .3אשור פרוטוקול ועדת מלגות.
 .4דיווח בנושא גזר דין המשרד להגנת הסביבה.
 .5תמצית דו'ח מבקרת המועצה לשנת  – 2017רישוי עסקים.
 .6אישור תקציבי הישובים.
 .7אשור תב"ר מס'  540מבנה מנהלה ,הגדלה מסך  ₪ 2,000,000ל-
 ,₪ 2,350,000הביצוע עומד כיום על . ₪ 2,216,742
 .8אשור תב"ר משרד הפנים לתכנון מצוק חופים בסך . ₪ 422,000
 .9אשור תב"ר תכנון גני ילדים וכיתות מעון.
אשור תב"ר משרד תחבורה השתתפות במימון הקמת רמזור
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בגאליה בסך .₪ 1,277,755
אשור תב"ר תיקון כבישים  ,מדרכות ותאורת רחובות בסך
.11
 ₪ 1,500,000בישובים כפר הנגיד ,גאליה ,עיינות ,בית עובד ,בית חנן .
.10אשור תב"ר בסך  ₪ 100,000סיוע ברכישת ריהוט לבית הכנסת
בנטעים .
.11אשור עבודה נוספת למהנדס המועצה .
ראש המועצה  :פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם ,לא התקבלו
הערות.
אושר
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ראש המועצה  :מבקש לאשר פרוטוקול הנהלה מס'  1מיום  , 16/1/2019לא
התקבלו הערות .
אושר
אשור פרוטוקול ועדת מלגות
ראש המועצה  :נעם אוקס ומשה מאיר  ,ביקשנו לבטל את הגבלת הגיל .
הערה התקבלה בשנת הלימודים תש"פ תוסר הגבלת הגיל ללימודים לתואר
ראשון .
דיווח בנושא גזר דין המשרד לאיכות הסביבה
רונית עובדיה  :מניחה ששמעתם וקראתם שהוגש כתב אישום  ,הכתב אישום
הראשון קשור לתקלות שהיו במערכת הביוב ותוקנו  ,מתקן השאיבה בפלמחים
גלש ולקח זמן רב עד שתיקנו את התקלה ובשל סכסוך ארוך שהיה בנושא ניקיון
בחוף הים בפלמחים בחוף הלא מוכרז  ,ייצג אותנו עו"ד נייגר מאחר וזה היה
אישום פלילי אני הצטרפתי לכל הדיונים .
כשהגענו לדיון הראשון אני חייבת לציין שהם ניסו להגיע לפשרה ומוני עמד
בעקשנות שהוא לא מודה הגענו עם הסיפור הזה ליועץ המשפטי לממשלה לארז
קמינר והם קיבלו את עמדתנו שאנחנו לא צריכים לטפל בחוף .
יוסי קלמי  :אז מה ההחלטה? מי אמור לתחזק את החוף הדרומי?
רונית עובדיה  :הם רצו שנגיע להסדר עם רשות מקרקעי ישראל  ,אנחנו הגענו
להסכמות שהמועצה מנקה ורשות מקרקעי ישראל פנה את האשפה  .ואז הגענו
להסדר עם רשות הטבע והגנים שהם יינקו את החוף ואת חלקנו אנחנו סגרנו .
כל זה היה מבלי להודות בחובת המועצה  ,ולאחר שקיבלו את עמדתינו המשרד
לאיכות הסביבה חזרו מכתב האישום בנושא הניקיון  ,לנושא הביוב כידוע לפי
החוק גם אם שופכים "מים מינרליים :לתוך הנחל זה נחשב זיהום נחל .
יוסי קלמי  :למה את מנסה ליפות את זה  ,ז החוק ואנחנו הודנו בתקלה .
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רונית עובדיה  :אני לא מנסה ליפות את זה אנחנו הודנו בתקלה .
משה מאיר  :המועצה וראש המועצה לקחו אחריות .
סמינה יצחק  :מישהו יכול להסביר מה המצב היום למי זה שייך .
נעם שפר  :מי אחראי על המשאבות האלה .
ראש המועצה  :המועצה .
רונית עובדיה  :המשרד להגנת הסביבה חזר בו מהאישום  .כתב האישום הוגש
נגד המועצה ומי שעומד בראשה  ,בגלל שהמועצה קטנה ואין עובדים בכירים
שניתן להשיט עליהם אזי ראש המועצה לקח אחריות והוא משלם באופן אישי
ולצערנו הצטרפנו לרשימת הרשויות שהוגשו נגדם כתבי אישום .
עמיר שקרוב  :צריך לעשות הבחנה אם ההזרמה מאושרת או לאו .
ראש המועצה  :גם היום מזרימים שפכים של אשקלון לנחל שורק  ,יש שפיכה עם
היתרים .
ראש המועצה  :ואף אחד לא שאל את המועצה האם מאשרים להם להזרים  ,לא
ייתכן שאנחנו נהיה הביוב הראשי של מדינת ישראל .
אריאל עשירי :בשטח של בית עובד יש תחנה של השפד"ן  ,מחר תהיה תקלה
והביוב יזרום לנחל האם זה קשור אלינו .
ראש המועצה  :לא .
עמיר שקרוב  :מקווה שהופקו לקחים לעתיד .
רונית עובדיה  :מציינת הלקחים הופקו עוד לפני שהוגש כתב האישום .
סמינה יצחק  :האם הייתה התראה בנושא .
רונית עובדיה  :היו כמה תקלתו באותו קיץ והייתה מסכת שלמה של ארועים.
רפי כהן  :מה מצפים שאנחנו נעשה עם החוף לא שלנו ?
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ראש המועצה  :אני לקחתי אחריות למרות שאני לא צריך  ,לא ייתכן שזו אחריות
של המועצה  .מצדי שלא ייכנסו לשם רכבים .
יוסי קלמי  :יש הסכם עם רשות הטבע והגנים  ,וכמה עולה לשנה ומי מבצע על
זה בקרה ?
ראש המועצה  :רשות הטבע מבצעת את הפיקוח הם זרוע שילטונית של המשרד
להגנת הסביבה  ,יועמ"ש הכינו הסכם בינינו לבין רשות הטבע והגנים וזאת
הסיבה שבחרתי את רשות הטבע ולא קבלן חיצוני כדי שיינתן מענה .
סמינה יצחק  :האם אתה משלם כסף על תחום המוכרז של רמ"י .
ראש המועצה  :אני לא משלם כסף על השטח המוכרז .
איתן חן  :השפד"ן מזרים לנחל שורק כ 15 -מיליון קוב שפכים בשנה באישור.
ולמת"ש יבנה יש אישור לעוד  600אלף קוב גם לשורק מיבנה ומהשפ"דן ,
העמידה של ראש המועצה מול המינהל בנושא ניקיון החוף.
היום יש גם דרישה לטיפול במצוק החופי בשטחנו ,הערכות מדברים על כ10 -
 12מיליון  , ₪מי יעשה את זה ? מאיפה הכסף ?
ראש המועצה  :האם יש עוד שאלות ?
רונית עובדיה  :הייתה הצעה שיחייבו את המועצה ב ₪ 500,000 -ולפתור את
ראש המועצה
אריאל עשירי  :מבקש לרשום את זה בפרוטוקול .
שייקה בילו  :מציע שחברי מליאה ייקחו חלק בהוצאה וכל אחד יתרום .
רונית עובדיה  :ראש המועצה לא הסכים להגדיל את הסכום ולהשיט על המועצה
הוא לקח אחריות .
סמינה יצחק  :אל תדבר שטויות אתה רוצה לתרום תתרום .
ראש המועצה :אין כל צורך אני לוקח אחריות.
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תמצית דוח מבקרת המועצה לשנת  – 2017רישוי עסקים
לאה מימון  :לבקשת ראש המועצה נעשתה ביקורת במועצה בנושא רישוי עסקים
במסגרת הביקורת הרב שנתית  .דוח זה הועבר לעיונכם
מטרת הביקורת היא לבחון את יישום הרפורמה ברישוי עסקים במחלקה.
הביקורת מתבססת על הדוחות שהתקבלו ונבדקו
משה מאיר  :מציע שתגיעי לשלב הסופי ,איך מתקנים את מה שאת ממליצה .
סמינה יצחק  :בדקת והסברת על מסד נתונים שקיים "הגנב לא בא ואומר אני
גנבתי " אותי מעניין איך מגיעים לאנשים שאנחנו לא יודעים עליהם ויש להם
עסקים מסוכנים את אלה אני רוצה שתבדקי .
ראש המועצה  :יש הרבה לא רוכלים חלק מהם נמצאים בהליכים משפטיים .
שמוליק קלמי  :נשאלת השאלה בהתייחס לתביעה נגד המועצה בכמה חשופה
המועצה לתביעות  ,אם מישהו נפל כשרכב על סוס והוא תובע את המועצה ואף
אחד מאיתנו לא ידע שיש עסק כזה ?
ראש המועצה  :המועצה נתבעה ושילמה כ ₪ 680.000 -והמושב נתבע ושילם
גם ,אך לצערי בעל המשק לא חויב בכלום .
יוסי ג'ברי  :גם אם יש רישיון עסק הוא יתבע את המועצה זה הכי קל לתבוע את
המועצה .
שמוליק קלמי  :אז למה צריך רישוי עסקים אם זו הנחת היסוד .
רונית עובדיה  :למועצה יש ביטוח זה תפקידו של הפיקוח לגשת ולבדוק ולתעד
האם יש עסק כזה או לא .
יעקב כהן  :אני מזמין אתכם בשבת לראות את הכרכרות מסתובבות במושב.
סמינה יצחק  :אותי לא מעניין דוכן של ג'חנון אותי מעניינים עסקים שישנם
בישובים ומהווים סכנה לשלום הציבור  .ואין להם רישיון עסק אנחנו שומעים
עליהם רק כשיש אסון
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גוסטבו ליטמנוביץ :אני משלם מסים ואני רוצה שגם אותם בעלי עסקים ישלמו
מסים למועצה .
שמוליק קלמי  :אנחנו זוכרים מקרה גם בכפר הנגיד וגם בגאליה עסק כזה
התפוצץ .
לאה מימון  :פונה לחברי מליאה  ,האם מישהו מכם מיידע את המועצה בעסקים
אלה .
סמינה יצחק  :פקח צריך להיכנס לכל הישובים ולאתר את העסקים האלה .
שמוליק קלמי  :מזכירי הישובים יודעים הכל והם אלה שצריכים לדווח למועצה
ולכל הגורמים הרלוונטיים.
ראש המועצה :לצערי לא תמיד זה עובד.
רונית עובדיה  :הפקח לא יכול לדעת האם יש עסק שפועל ובתוכו חומרים מסוכנים
סמינה יצחק  :זה לא מה שאמרתי  ,אמרתי שמסד הנתונים לא נכון אני רוצה את
העסקים שאין להם רישוי עסקים
משה מאיר  :מציין לצערי גם אלה שמגישים בקשה לרישיון עסק עוברים מסכת
יי סורים  ,אנחנו צריכים למצוא נוסחה שאנשים כן יגיעו וירצו להוציא רישיון עסק
לאה מימון  :היום הרפורמה החדשה עושה סדר ומגבילה בזמנים  .אני הכנסתי
הערה שיש לערב את האגודה החקלאית  ,ויש לשתף את המועצה בעסקים שלא
מגיעים למועצה להסדיר רישוי עסק .
רפי כהן  :מה הולך להשתנות ?
לאה מימון  :יישום השינויים ברפורמה .
ראש המועצה :אני אטיל על מבקרת המועצה לעשות ביקורת נוספת ולהשוות בין
העבר להווה.
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אשור תקציבי הישובים לשנת 2019
ראש המועצה  :בישיבת הנהלת המועצה מיום  16/1/2019דנה הנהלת המועצה
על תקציבי הישובים :
 .1בית חנן תקציב  465,000ש"ח
₪ 382,000
 .2גן שורק
₪ 782,000
 .3כפר הנגיד
₪ 663,976
 .4נטעים
₪ 880,000
 .5בית עובד
₪ 1,432,140
 .6גאליה
עמיר שקרוב  :למה עיינות לא מגיש תקציב ?
נעם שפר :לעיינות אין תקציב ואנחנו לא גובים מהתושבים .
איתן חן  :גם בפלמחים אין תקציב נותנים לי אפשרות לגבות  ₪ 1.19למ"ר
משה מאיר  :בזמנו אמרנו לא לאשר וידענו שזה מה שיהיה
סמינה יצחק :ממליץ לאיתן ללכת לוועד ולדרוש שיכין תקציב .
ראש המוצעה :במקרה של פלמחים ,בזמנו משרדי הממשלה החליטו על 1.19
₪
סמינה יצחק  :פלמחים לא יכולה להתנהל בגבייה כזו .
משה מאיר :כמה הם משלמים ארנונה למועצה?
איתן חן  :אנחנו קיבוץ מתחדש ויש לנו ועד מקומי  ,ב  2019 -הגשנו בקשה
לשינוי התעריף.
סמינה יצחק :תגישו בקשה מחודשת .
ראש המועצה :עכשיו זו תקופת בחירות אף אחד לא יתייחס אליהם  ,לדעתי .
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תקציב אירוס לשנת 2019
ראש המועצה  :הוגשו שני תקציבים לשנת  2019האחד בסך  ₪ 717,443והאחר
 , ₪ 542,951הנהלת המועצה דנה בנושא והחליטה לאשר סכום של 550,000
 ₪האירוס התבקש להעביר תקציב בסכום הנ"ל ולצערי עד היום לא הוגש .
עמיר שקרוב  :לצערי כשהתחלנו את הדרך ביקשנו לעבור מאזור ב' לאזור א'
לגבי התקציב של  2019המליאה ב 2017דנה בתקציב ולאחר דיון הוחלט
שההפרש בין אזור א' לאזור ב' בהתאם למפתח  ,אמרנו שנכפיל במס' המ"ר
שיש .שלא נדבר על פחת המים זה . 30%
שמוליק קלמי  :ממה נובע הפחת הזה
ראש המועצה :נושא אירוס נבדק מספר פעמים  ,נובע מפגיעות בצנרת שוברים
ניפלים גונבי מים ועוד  ,פיצוצים בצנרת ף בראש המערכת יש שומר לחץ  ,מישהו
הרים את הלחץ בצנרת מ 5 -אטמוספרות לכמעט  11אטמוספרות  ,דבר שגרם
נזק ופיצוצי צנרת . .
שמוליק קלמי  :האם נעשה משהו בעניין או שזה רק אמירה .
ראש המועצה :הוגשו תלונות במשטרה לאלה שגנבו מים אך לצערנו נסגר מחוסר
ענין לציבור .
הזמנו חברה שתבדוק את כל נושא הפיצוצים מניח שיהי מסקנות ותשובות
באמצע חודש מרץ.
עמיר שקרוב  :האירוס משלמים כ  ₪ 100,000עבור פחת המים
ראש המועצה  :אני רואה מגמת ירידה בפחת המים בזמנו רפי הציע שהאירוס
ישלם רק 50%
עמיר שקרוב  :האירוס זכאי להיות כמו כל יישובי המועצה מציע לשמר את
הקריטריון שקבעה המליאה .
איתן חן  :אתה לא יכול להשוות את האירוס לישובים אזור תעשיה פלמחים משלם
פי  5מכל הישובים .
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משה מאיר  :כשקבענו את צו המיסים הוחלט שכל הישובים יהיו באזור א' וכל
היתר היו באזור ב' .
קלמי שמוליק  :אתה יכול להגיד לי מה הפער?
איתן חן  :גם אני רוצה  550,000לפלמחים
ראש המועצה  :כל ישוב מכין תקציב על מה שהוא גובה .
קלמי שמוליק  :האם כל ה  ₪ 50באים למועצה ?  ₪ 16מגיעים לטובת הישוב?
האם הסכום הזה זה הסכום שבו צריך לנהל ישוב .
משה מאיר  :כל ישוב יש לו את המנגנון שלו
קלמי שמוליק  :כולנו רוצים שהפרח יפרח והמדרכה תאפשר הליכה ואפשר לדרוך
עליה אני חושב שהישוב צריך להתנהל לבד למה לא לאשר להם את הסכום
שהם ביקשו .
בואו ניתן להם לנהל את הישוב כמו כל הישובים
איתן חן  :לנו אין צו מיסים פלמחים צריכה כסף כדי לנהל את הישוב גם אני רוצה
כסף לפלמחים .
משה מאיר  :הם באו וביקשו להעביר אותם לאזור א' כמו כל הישובים הנושא
עלה לדיון והוחלט שלא מעבירים את האירוס לאזור א'  .ביום שנקבעה ישיבת
הנהלה סיירנו בישוב אירוס  ,הישוב נראה מצוין למרות שהוא עדיין בבנייה  ,עלה
גם נושא פחת המים
קלמי שמוליק  :למה לא לתת להם את התקציב? למה אנחנו צריכים את הכאב
ראש הזה ושיטפלו בישוב כמו כל הישובים .
משה מאיר  :בסוף התלונות מתגלגלות לפתחה של המועצה.
שקרוב עמיר  :מוני אתה תאציל את הסמכויות ואנחנו נבצע .
רפי כהן  ₪ 100,000 :זה פחת מים המועצה אחראית לכל נושא המים .
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סמינה יצחק  :אתם לא יכולים להכניס את הסכום של  ₪ 100,000פחת המים
לתקציב של השנה הפחת לא מעניין תורידו את ה ₪ 150,000 -למוני אתה ספק
המים כל הפחת צריך להיות על ספק המים .
קלמי שמוליק  :תעשו אכיפה בנושא פחת המים .
שייקה בילו :האם הישוב מנהל את עצמו נכון ? אותי מרגיז שלא קיבלנו את
התקציב .
עמיר שקרוב  :כן קיבלתם .
אידה אוהר :לא היה  ₪ 100,000פחת מים.
נעם שפר  :בשנה זו קיבלתם  ₪ 550,000עכשיו הגשתם  ₪ 700,000מתוך זה
 ₪ 100,000פחת מים מה זה אומר שאתם רוצים ? ₪ 650,000
רפי כהן  :הישוב בבנייה לא מקובל עלי שכל נזק מים יהיה על המועצה .
ראש המועצה :לאיציק ,אני לא יכול לשים פקח  24שעות .
משה מאיר  :הוא לקח  50% ₪ 100,000פחת זה לא הגיוני .
נועם שפר  :לפי השיטה שלכם מופיע  ₪ 550,000ולא  702,000ש"ח
שמוליק קלמי  :מקריא את המייל שקיבל .
משה מאיר  :לפי תחשיב חיוב וגביה זה לא גבייה .
נעם שפר  :להחזיר לפי גביה ולא לפי חיוב .
איתי טלמור :הגיע לישיבה בשעה .09.00
סמינה יצחק  :נכנסו  2פקטורים אחד הפחת והעברנו אותו למוני .
שקרוב עמיר  :הפחת קיים בתקציב שלנו .
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קלמי שמוליק  :למה שהמועצה תשלם לכם ואתם לא תתקנו את הצנרת .
משה מאיר  :אתה לא יכול להגיד שכל פחת המים זה של המועצה .
קלמי שמוליק :ראש המועצה יחליט כמה הוא ישלם הם לא צריכים לשלם את כל
הפחת .
משה מאיר :בוא לא ניתמם לא אנחנו באנו וביקשנו שינוי ,מי שבא עם סיפור
השינויים זה אתה .
קלמי שמוליק :שוועדת הנהלה תציג את המספרים שהגעתם אליה .
משה מאיר  :בגדול ממשיכים את מה שהועד תקציב פיקס התקציבים שהוגשו
הם לא בהתאם להנחיות  ,הם הגישו  2הצעות הגענו לדיון  ,בא עמיר ואמר בואו
נצמד למה שהיה ובזה הם יצאו לדרך ולא כל שבועיים נדון בזה מחדש .
קלמי שמוליק  :הם הגישו מתוך ראיה שהם משנים את צו המסים  ,זה לא רלוונטי
נעם שפר  :אי אפשר לקבל החלטה כי אין מספר .
סמינה יצחק  :לעמיר  ,אתה צריך לקבל  ₪ 620,000וכל התיקונים עליכם .
עמיר שקרוב  :אפשר לאשר את זה לישוב אין .לישוב אין תקציב  ,לא יכולים
לעבוד
משה מאיר  :תעבוד 1:12
החלטה על פי הנוסחה שהייתה תבדוק המועצה את המספר שהוצג בישיבה
במידה והמספר מדויק יכינו תקציב מתוקן לישיבה הבאה .
 15בעד
 1נגד
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אשור תב"ר מס'  540מבנה מנהלה
ראש המועצה :מבקש להגדיל תב"ר מס'  ,540מסך  ₪ 2,000,000ל-
₪ 2,350,000
אושר פה אחד
אשור תב"ר משרד הפנים לתכנון מצוק חופים
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר בסך  ₪ 422,000לתכנון מצוק חופים
רונית עובדיה  :אם משרד הפנים מעביר כסף לתכנון למה לא לאשר .
נעם שפר  :אחר כך יבואו ויגידו שאנחנו נשלם על ביצוע העבודות שיועמ"ש תבחן
את הנושא
החלטה להוריד הנושא מסדר היום
אשור תב"ר תכנון גני ילדים ומעונות
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר בסך ₪ 300,000
שמוליק קלמי  :השאלה שלי האם יש תוכנית לכל התוספות בניה הכל נראה כאילו
אין סדר וארגון .כל הכביש מאחרי המועצה לכיון הצופים אינו מואר .
ראש המועצה  :לקלמי אני לא מבין למה אתה אומר את זה יש מתחם גנים ויש
מתחם בי"הס הכביש מאחרי המועצה אינו שביל הליכה לילדים ,יש שביל מואר
לאורך כל הדרך מהחניה ועד לגנים ולצופים .
אושר פה אחד
אישור תב"ר משרד התחבורה השתתפות הקמת רמזור בגאליה בסך
₪ 1,277,755
שקרוב עמיר  :אני שמח שראש המועצה הצליח לקבל תקציב  ,כל הכבוד .
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משה מאיר  :צריך לעבוד ולקבל גם את אישור מע"צ .
אושר
אשור תב"ר תיקון כבישים מדרכות ותאורת רחובות בישובים
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר  1,500,000ש"ח .
יצחק סמינה  :מבקש להגדיל את התקציב ל₪ 2,500,000
משה מאיר  :מסכים עם יצחק סמינה צריך להגדיל את התקציב .
איתן חן  :מבקש להיכנס גם לפלמחים .
אושר פה אחד תב"ר תיקון כבישים מדרכות ותאורת רחובות בסך 2,500,000
 ₪בישובי המועצה .
אשור תב"ר ריהוט לבית הכנסת בנטעים
ראש המועצה :מבקש לאשר תב"ר בסך  ₪ 100,000לבית הכנסת בנטעים בית
הכנסת הוקם ע"י תרומות תושבים  ,משרד הדתות עדיין לא השתתף.
סמינה יצחק  :אני מציע להגדיל את הסכום ולאשר לנטעים ₪ 200,000
קלמי שמוליק  :אני בעד
יעקב כהן  :בעד
גוסטבו ליטמנוביץ :המבנה הוא של אגודה החקלאית  ,הישוב השתנה רוצים בית
כנסת מכובד המועצה אמרה שהיא לא יכולה לתת כסף  ,יש הסכם שימוש בין
ועד האגודה ובין העמותה .
יש עמותה אין כל בעיה  ,השתתפות המועצה תועבר ישירות לספק הרהיטים
מעריך מאד את העבודה של העמותה .
רונית עובדיה  :אתה לא יכול לתת כסף .
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ראש המועצה  :הציוד הוא של המועצה .
גוסטבו ליטמנוביץ :חייב לציין שיש פה אנשים ששמו חצי מליון  ₪ואף היתה
החלטה שלא יותקן שום שלט בבית הכנסת עם שמות התורמים .
ראש המועצה  :מעלה להצבעה .
 15הצביעו בעד
 1נגד
החלטה לשאר תב"ר של  ₪ 100,000לריהוט בית הכנסת בנטעים
אשור עבודה נוספת למהנדס המועצה
ראש המועצה :מאחר ומהנדס המועצה עובד במקום נוסף חייב את אישור מליאת
המועצה .
אושר
נרשם ע"י א.חיימוביץ
הישיבה הסתיימה בשעה 22.00

בכבוד רב
שלמה אלימלך
ראש המועצה
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