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 המועצה:ראש 
 -עשינו טקס עובדים מצטיינים ביחד עם טקס שבועות. נבחרו שתי עובדות מצטיינות -עדכונים

 אורלי שושן ונעמה כחלון. יוזמה מאוד מאוד מבורכת. היו הרבה מועמדים ומועמדות רציניים. 
 היה מרגש ויפה.

 
 יפתח גלעדי:

היה שם וייב מאוד ה. שאפו לאודליה. אני הרגשתי מחויבות לבוא ולהגיד תודה לעובדי המועצ
 ,לבוא ולהגיד להם תודה. אני ממליץ לכם לבוא למקומות האלו אני חושב שהיה מן הראויחזק ו

בנוסף, גם מה שג'קי עושה עם אגף התפעול שלו, הם מרגישים את זה ואנחנו יוצאים מחוזקים. 
. הדברים היה טקס עובד מצטיין של אגף תפעול וכל העובדים באגף קיבלו נעליים וחולצות

 הקטנים האלו מאוד משמעותיים לגאוות היחידה, לשייכות הזו. שאפו ליריב ולכל החברים.
 

 ראש המועצה:
היום היינו בבית הנשיא. האגודה למען זכויות הלהט"ב בישראל עשתה איזשהו מדרג ואנחנו 

 איתי שם. היה יפה ומרגש.  אות מהנשיא. שרה היתהקבל רשויות ל 6-7נבחרנו יחד עם עוד 
שאתם מכירים  ת החינוךומבחינת הארגון, יש הרבה מאוד הכנות לקיץ החל מההכנות של מערכ

ביה"ס של החופש הגדול, קייטנות, אירועי סיום ביסודיים, בחטיבות  -עד לרמת רשת המתנ"סים 
, הם עשו עבודה מאוד קשה תיכונים ובחוגים. מילה טובה למערכת החינוך על השיבוצים. היתה

עבודת עומק מאוד טובה. נעשתה עבודה יסודית ויפה סביב השיבוץ אבל זה לא אומר שלא יהיו 
 ערעורים.

 
 מנכ"ל המועצה:

חולים שיודעים עליהם ביישוב. משבוע הבא יהיו בדיקות  50מבחינת קורונה, הקורונה חוזרת. יש 
 ות שום דבר, הכל כרגיל. ונוציא פרסומים בנושא. כרגע אין כוונה לשנ

אנחנו בסיוע לטקסי סיום, סיוע לוגיסטי, ובמקביל אנחנו נערכים  -מבחינת מוכנות המועצה
 .לאירועי הקיץ והחופש הגדול ביחד עם רשת המתנ"סים

. בכל העברה עשינו בשבוע הבא אנחנו משלימים מהלך שעשינו, תנועה של כמה עמותות במקלטים
לו בעבר בלי הסכמים, בלי שכירויות, בלי הקצאות מסודרות אז עכשיו הסדרה. חלק מהגופים פע

 הכל עובר בצורה מסודרת ומתועדת.
  
 .שאילתות.1
 

 יהודה אסור: 1.1
 שיון עסק? )באחוזים(י, לכמה עסקים בתחום הרשות יש ר07/06/22נכון להיום, 

 
 מנכ"ל המועצה:
טעוני רישוי. למועצה יש מידע חלקי אינם  190-עסקים שמתוכם כ 340 -ביישוב קיימים כ

 על עסקים שאינם טעוני רישוי ולכן המידע המוצג כאן הוא של עסקים טעוני רישוי בלבד.
 שיון עסק בתוקף.ימהעסקים ברשות יש ר 87%, ל07/06/2022נכון להיום, 

 
 יהודה אסור: 1.2

טבעון? )מספר( כמה עסקים נסגרו בקרית  2022, 2021, 2020בשלוש השנים האחרונות 
 ואיזה אחוז הם מהווים מכלל העסקים ברשות?

, כמה עסקים חדשים נפתחו בקרית טבעון? 2022, 2021, 2020בשלוש השנים האחרונות 
 )מספר( ואיזה אחוז הם מהווים מכלל העסקים ברשות?
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 מנכ"ל המועצה:
 מספר העסקים שנסגרו במהלך שלוש השנים האחרונות:

 מסך העסקים טעוני הרישוי ברשות. 3.73%עסקים אשר היוו  4נסגרו  2020א. בשנת 
 מסך העסקים טעוני הרישוי ברשות. 3.6%עסקים אשר היוו  4נסגרו  2021ב. בשנת 
מסך העסקים טעוני  1.63%עסקים אשר מהווים  2, נכון להיום, נסגרו 2022ג. בשנת 

 הרישוי ברשות. 
עסקים  6נפתחו  2020בשנת  :נותמספר העסקים שנפתחו במהלך שלוש השנים האחרו

  מסך העסקים טעוני הרישוי ברשות. 5.6%אשר היוו 
  מסך העסקים טעוני הרישוי ברשות. 3.6%עסקים אשר היוו  4נפתחו  2021בשנת 
מסך העסקים טעוני  1.63%עסקים אשר מהווים  2, נכון להיום, נפתחו 2022בשנת 

ים במרכז טבעון מה שמעדכן את האחוזים עסקים נוספ 3הרישוי ברשות )יש צפי לפתיחת 
 (.4%ל 

 
 ראש המועצה:

יש המון עסקים שאני לא יודע עליהם בכלל, עסקים שהם אנדרקאבר מבחינת הרישוי. 
בתוך התהליך הזה של הרישוי, ביקשתי בזמנו לעשות פילוח כי יש מה שנקרא עסק טעון 

רותם ולהתמקד בדברים שהם מסחר.  רישוי אבל הוא לא עסק במובן הקלאסי של עסק
עושה עבודה מאוד יפה סביב הנושא של רישוי עסקים. אנחנו נחשבים לרשות שיש לה 

  אחוז רישוי עסקים גבוה. בשנים הקרובות ייפתחו כאן עוד לא מעט עסקים.
 

 יהודה אסור:
 קפה. -עד כמה אנחנו כרשות יכולים ללחוץ או לקדם את הדברים? למשל קפה

 
 המועצה:ראש 

החוק מגדיר זה מגרש בבעלות פרטית ומה שנמצא בידי יזם פרטי, לא נמצא בידיים שלנו. 
קפה, זה אינטרס מאוד חזק של כולנו אבל  -מה הוא יכול ומה הוא לא יכול.  לגבי קפה

 רשות מקרקעי ישראל זה גוף מורכב. זה אמור לצאת למכרז בינואר.
 

 מהנדסת המועצה:
 מה אפשר לעשות כדי לקדם, את כל מה שאפשר, אנחנו עושים. -כשאתה שואל יהודה

 
 יפתח גלעדי:

קפה, הקיוסק, חיפושית בקפה  -קפה -כל המקומות האלו שהיו מאוד צורמים בעיניים
ובקבוקים, שהיו עיזים לא בקדנציה הזו, הם כולם בקדנציה אחת נפתרו שזה קצב 

 מדהים.
 

 טל גת:
ם לפרגן לאסנת על כמות הכדורים שהיא מג'נגלת מה שיהודה מעלה פה זו הזדמנות ג

 שלי אני מוקיר ומאוד מעריך. תבאוויר. מהזווי
 

 יפתח גלעדי:
אנחנו צריכים להיות אמיצים ולהבין שהמחלקה הזו צריכה עוד כ"א ולא בדמות פקח. 

כמות הפרויקטים שיושבים לפתחה של המחלקה בהובלה של אסנת, זה בלתי אפשרי 
 לעשות אותם.

  

 .לסדר ההצע.  2
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 :יהודה אסור
הגיאוגרפית בדרישה  הלוועד פנייה, 21הצעה מנובמבר זו בעצם ההצעה של עידו, לא שלי. 

. בסיום ההצבעה, עידו את כל האזור שמצומת אלונים עד צומת התשבי -לסיפוח שטחים
אמר שיש הגיון בלבקש את יער לנדאו, כפר תקווה והדרך החקלאית היוצאת מקרית 

חרושת )ליד מגרש הכדורסל( לכיוון תחנת הרכבת בכפר יהושוע. אני רוצה לזרז את זה 
ומעלה הצעה לדרוש את השטחים האלה לטובת היישוב. את אורנים לדעתי פספסנו. כל 
תושב טבעון שלא מספיק בקיא בעניינים חושב שאורנים שייכת לקריית טבעון אבל זה 

כי זה בטח ובטח לא דרך  הלשנות את הסטטוס שללא שלנו. לגבי הדרך החקלאית, צריך 
 חקלאית מבחינת התנועה שמתבצעת שם היום.

 
 ראש המועצה:

אין מה לנסות לזרז בסיטואציה כזו. בסוף, העולם הזה של ועדות גיאוגרפיות, הוא עולם 
פוליטיקה. אני מדבר רק על הפוליטיקה. זה גם  שמערב בתוכו מלבד עניינים תכנוניים, 

ל מערכות יחסים ושל מה אתה רוצה לבקש מימי ומתי. אפשר לבקש קרעי עולם ש
נקודות אבל בתפיסה שלי, אתה מגיע לוועדה גיאוגרפית פחות או יותר פעם אחת 

וכשאתה מגיע, אתה רוצה להגיע פחות או יותר שלם עם כל מה שאתה רוצה. פוליטית, 
י עם אייל בצר, אני אצביע פה אין שום סיכוי שבעולם שאני בישיבת מליאה, בלי שדיברת

בעד לספח את כפר תקווה סתם אפילו ברמת מערכות היחסים והאינטגריטי הבינאישי 
ביני לבינו. יש את הצד הפוליטי ויש את השאלה עם איזה עצימות של דבר אתה רוצה 

 להגיע לוועדה הגיאוגרפית ומה הנימוק. 
 

 מהנדסת המועצה:
אני אתייחס תכנונית לשלוש הנקודות שנגעת בהן. לגבי כביש היציאה מקרית חרושת, 

אין לנו שום סיבה שזה יעבור אלנו כי זה אומר לתחזק, להרחיב וכו'. עשינו מהלך לדעתי, 
יותר חכם מזה ופנינו לוועדת גבולות של משרד התחבורה שתעביר את הכביש לתחום 

פוט מועצה אזורית עמק יזרעאל ולהם אין אינטרס נתיבי ישראל. היום זה בתחום שי
את הכביש כי הוא מוביל אלינו ולכן ביקשנו שזה יעבור לנתיבי ישראל. זה טפל ולתחזק ל

שזה יעבור לנתיבי  נמצא בהכנה כרגע לוועדת גבולות. אני מאוד מקווה שנצליח. ברגע
דרכה, שביל אופניים, ישראל, יהיה סיכוי מאוד גבוה לקבל את מה שאנחנו רוצים שזה מ

 את הטיילת עד לרכבת. חברתתאורה ש
 

 יפתח גלעדי:
צריך להזכיר שאנחנו בתהליכים מתקדמים של תכנון הכיכר. שוב, בקדנציה הקדמת זה 

 לא היה. יש שיתוף פעולה עם מועצה אזורית עמק יזרעאל כדי לפתור את הסוגיה הזו.
 

 מהנדסת המועצה:
לגבי כפר תקווה, מבחינה תכנונית אין לי בו צורך. הוא סוג של בועה. כן מעסיק אותי מה 

שקורה בדופן לכביש, הכוונה למעלה השיזף, אבל זה לא בתחום של כפר תקווה עצמו. 
זה נמצא כמשהו מאוזן שלא משפיע בצורה כזו או  הכוללניתמבחינה כלכלית, בתוכנית 

ן סוגיות פוליטיות כאלה ואחרות, זה לא דבר לצאת אחרת על קופת המועצה. בהינת
למלחמה עליו כרגע. לגבי יער לנדאו, זה לא שטח שעומד לקרות איתו משהו מחר מבחינת 

 בינוי. אם היה פה איום מוחשי, הייתי אומרת לצאת לקרב כרגע.
 

 ראש המועצה:
ריות המחלקה לגבי כפר תקווה, בסוף יש כאן עוד שאלה. כשהוא באחריותך אז הוא באח

לשירותים חברתיים, באחריות הועדה המקומית לתכנון ובנייה לטפל בכל היתרי הבנייה, 
, יש ערך למכללה שבידיים שלנו, חד באחריותך התפעול, הנקיון וכו' וכו'. יש ערך לכל דבר

משמעית אני מסכים ויש ערך לכפר שיקומי בידיים שלנו מבחינת שיתופי הפעולה אבל 
 נקרא לזה.  ,רך אל מול לא ערךהשאלה היא ע
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 יפתח גלעדי:

קורים פה שיתופי פעולה. היום אנחנו נמצאים בלא מעט תהליכים שקורים כאן ועכשיו 
אל מול השותפים שלנו שהם מאוד משמעותיים ואם אנחנו היום נבוא ואין פה משהו 

 חזק, אני חושב אישית שנצא מופסדים בסיפור הזה. 
 

 יהודה אסור:
 המועצה מנצלת את היחסים הטובים לשיתופי פעולה כלכליים?האם 

 
 יפתח גלעדי:

בקדנציה הנוכחית הזו, בזכות שיתופי הפעולה, אנחנו אחרי תכניות. יש  חד משמעית, כן.
 פה צעדים מאוד חיוביים אל מול שיתופי פעולה. אנחנו במצב מאוד מאוד טוב.

 
 סיגלית עין קדם:

זה הנושא של אתר  ,בשלב מתקדם ביחד עם זבולון אחד משיתופי הפעולה ואנחנו
ההטמנה. הגענו לוועדת הגבולות עם הסכמות בינינו שזה היה מהלך מצוין. היתה לנו 
פגישה לא מזמן בנוגע לאיגום משאבים, לעשות שיתופי פעולה בקשר לכל מיני דברים 

 הפרק. בתוך הפעילות השוטפת של הרשות המקומית ועוד דברים נוספים שיהיו על
 

 :טל גת
האסטרטגיה היא לבוא להידברות גם אם זה על שטחים ולא לבוא חד צדדית ולהגיד תן 

 לי שטחים, זה יכול לקלקל את כל הדברים האחרים. 
 

 יהודה אסור:
ואמרת לי שלא כל דבר צריך בסוף הישיבה עידו, בישיבה בחודש אפריל, באתי אליך 

אמרתי שאני רוצה להעלות לדיון את  .במליאהלהביא כהצעת סדר, אפשר להעלות לדיון 
כל הנושאים הכלכליים שדיברנו עליהם במשרד ולצורך זה אני מבקש שתיתן אישור 
לאסנת ולאורלי להיפגש איתי לשעה שעתיים של עבודה ולבדוק היתכנויות. ביקשת 

ביקשתי לחכות עד יום העצמאות, פניתי שוב אחרי שבועיים, כתבתי לך והזכרתי לך. 
אבל זה לא קרה. אז חיפשתי דרך  עם אורלי וגם עם סיון, ם אסנתאישור להיפגש ע

להעלות את מה שכן רציתי להעלות והייתה כאן טעימה על קצה המזלג בישיבה היום 
ואני חושב שזה צריך להיות הרבה יותר מעמיק ויותר רציני כדי לראות איזה דברים 

 אפשר לקדם ואיזה לא.
 

 ראש המועצה:
אין לי כוונה להקדיש שלוש שעות של המהנדסת או של הגזברית לטובת נושאים כאלה, 

 אני מוכן בשמחה להקדיש את זה כאן במליאה ולדון פה אל מול פני האומה. 
 

 חן וייסמן:
אני לא מסכים עם הגישה הזו. אני חושב דווקא שיש מקום לחבר מועצה לבקש להיפגש 

 זה לא צריך להיות משהו בלתי מוגבל. משהו ממוקד. עם אחד מהמנהלים.
 

 ראש המועצה:
בשמחה, כל עוד מגדירים לזה משהו תחום. התייעצות רעיונית נעשה בשמחה בפורום 

אנחנו נאבקים על הזמן הזה. אני לא מוציא מהנדסת או גורמים מקצועיים אחרים ש
חלוטין לדון במה שאתה רוצה. שלהם. בסוף זמן הוא ערך מוגבל. אין לי התנגדות יהודה ל

 . מוגבל לדון איתם בזמןאין לי בעיה , הדבר היחידי שאני רוצה זה לחוס על הזמן שלהם
 

 יפתח גלעדי:
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לכל אחד מאתנו יש אחריות ציבורית כנציגי ציבור. כשאני רוצה להעלות משהו אני כן 
וק את ההיתכנות לבד. אני מביא משהו כדי אחר מנהלשואל את אסנת או את ג'קי או כל 

 אבל לא לדבר בעלמא. ואני יכול להציע שלו ואז זה בא מבושל 
 

 ראש המועצה:
קודם כל, תמיד יכול להיות שאני טועה. אם אתה רוצה לקדם משהו, עדיף שזה יהיה 

מסונכרן איתי. פגישה מקצועית עם אסנת, כל עוד זה תחום ומוגדר, הדלת פתוחה. אני כן 
 נלחם במידה מסוימת על הלו"ז של הצוות המקצועי.

 
 יהודה אסור:

 אין טעם להצבעה, זה ברור.
 

 לא מתקיימת הצבעה.
  

 .תמיכות .3
 

 ראש המועצה:
הצופים  -לעשות שינוי בשני סעיפים בגדול, קיבלנו את המלצת ועדת תמיכות וביקשנו

 ומרנין. 
 

 סיגלית עין קדם:
בפברואר התכנסה ועדת משנה לתמיכות שקובעת את התבחינים, נשארנו פחות או יותר 

מינוי נציגים בתבחינים דומים לשנה שעברה למעט הוספת תבחין מהותי אחד והוא 
שבו בגופים הנתמכים השונים כמשקיפים ימטעם המועצה, לא בהכרח חברי מועצה, שי

ראויים, בעיניי וכמי שיכולים לתרום מהיכולות שלהם לטובת העניין. נבחרו אנשים 
הגופים הנתמכים. זה יבוא לידי של  ,הכספי , לפחותבנוגע לניהול ערך מוסףשיכולים לתת 

נתמך שלא משתף פעולה עם המשקיף, לא יקבל תמיכה. התבחינים  ביטוי בעובדה שגוף
שנבחרו גולמו בתוך נוסחה שלוקחת בחשבון כל תבחין. גוף נתמך שהגיש בקשה לתמיכה, 

 היה צריך לקרוא את התבחינים שנקבעו ולהתייחס אליהם בעת בקשת התמיכה.
וגזברית המועצה ועדת תמיכות שמונה את מנכ"ל המועצה, היועץ המשפטי של המועצה 

יושבת בהינתן התבחינים, ביחד עם פאני ובודקת שהגופים הנתמכים הגישו את כל 
 המסמכים שהיה צריך להגיש והאם עמדה בשנים קודמות בתבחינים קודמים שנקבעו.

. אני מוצאת לנכון שבהחלט נובע מהתבחינים ועדת תמיכות הציעה מתווה לתמיכות
אני מציעה להעביר סך  -ועדת תמיכות על מה שהציעה קטןספציפי להציע הצעה לשינוי 

 אש"ח מהתמיכה הישירה בצופים לעמותת הכדורסל מרנין מהטעמים הבאים: 40של 

אני לא  –רה לצופים נצבעה בעבור שיפוץ נכס הצופים יהיש אש"ח מהתמיכה 50 .1
חושבת שהגופים הנתמכים צריכים לשפץ את המתקנים שלהם שנמצאים בבעלות 

הרשות בטח שלא על דרך תמיכה ישירה , השקעה בנכס עושים בצורה מסודרת 
מי לוקח  –באמצעות פתיחת תב"ר ובאחריות הגופים האמונים על כך במועצה 

 אחריות על שיפוץ מתקן שלא בדרך זו?

ן מהצופים לעמותת הכדורסל מרנין מומלץ בכדי לשמר את להעביר הסכום שהוקט .2
לטעמי נעשו מס לא מבוטל של תהליכי  –אש"ח  250התמיכה הישירה על סך של 

הסדרה של שימוש במתקנים מול עמותת מרנין יותר מכל גוף אחר ואני לא רואה 
מקום להקטין התמיכה הישירה השנה למרות שנוסחת התבחינים מצאה מקום 

 התמיכה .להקטין 
 

 גזברית המועצה:
לרמה של ₪  149,822-מה שסיגלית אומרת זה שהיא רוצה להסיט מעמותת הצופים מ

 ₪.  250,000-ולהוסיף את היתרה הזו לכדורסל כדי להגיע ל₪  118,013
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 מנכ"ל המועצה:
ישבנו על התמיכות יחד עם הגופים ועם כל הדו"חות שלהם בצורה מסודרת ודנו בזה 

עמותות שהוא לא בבחישוב הכולל היתה יתרה קטנה אחת שנשארה מסעיף  שעות רבות.
, היא עוד בקשה שעלתה כאן .לחלק אותהשל הועדה הספורט ובחרנו בשיקול דעת 

להסיט את אותו סכום שסיגלית אמרה מהצופים למרנין וזה משיקולים יבשים שיש פה 
  תבחינים וזה סכום שהוא נמוך ולכן הדבר עלה לפה למליאה.

 
 יפתח גלעדי:

שהם מבחינתם לאור  , או כל עמותה אחרת,האם היה שיח עם הנציגים של הצופים
 ? התבחינים, יודעים מה הם אמורים לקבל פחות או יותר

 
 סיגלית עין קדם:

הם יכולים לדעת כמה מגיע להם אחרי שהתמיכות עברו אישור מליאה. יש מפתחות 
הקצאה שהם די ידועים שאותם אגב, צריך לשנות וחשוב מאוד שנתחיל להגיד שבשנים 

 הבאות זה לא יהיה כמו בשנים עברו. 
 

 יפתח גלעדי:
דרך. אני  אני חד משמעית בעד תמיכות עקיפות ולא ישירות ואני חושב שהתקדמנו כברת

 בעד שיח נכון עם הגופים כדי להסביר להם את זה. 
 

 ראש המועצה:
העמותות למדו מתוך שאנחנו מביאים את התמיכות בצורה מאוחרת כבר כמה שנים, 

 . לא כיוונו לשם, זה מה שיצא דה פקטו. כלכליתשהיא יותר עצמאית להתנהל בצורה 
רוצה לצאת בהצהרות על גמילה ועדת משנה לתמיכות עשתה עבודה מעולה, אני לא 

מוחלטת מתמיכות. בסוף, זה תהליך שמערבב כל כך הרבה נציגי ציבור, פעילות ציבורית 
ותשומת לך ציבורית ואגב גם הרבה כאב ראש אל מול הערך הכלכלי האמיתי שלו שגם 

 את זה צריך לזכור. 
 

 :וייסמן חן
המשקיפים. בתור משקיף, אני חושב שאני אני חושב שאולי צריך להבנות את התפקיד של 

 צריך לעשות איזשהו פורמט דיווח, עדכון אחת לתקופה.
 

 ראש המועצה:
אני מסכים. כמו פיילוטים אחרים שאנחנו עושים פה, גם זה פיילוט. בסוף המטרה של 

היא לא לבקר את הגוף מצד אחד ומצד שני לא לתפוס את עצמו , המשקיף בעיניים שלי
כאיזה יועץ על שבא ללמד את התורה כולה. צריך למצוא את הנתיב איך להיות חוט 

 מקשר. 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 גזברית המועצה:

 אני רוצה להוסיף שחלק מהדברים מותנים בעדכון תקציב.
 

 



   GENERAL MANAGER OFFICEלשכת מנכ"ל
__________________________________________________________________  _____________________________________ 

  :FAX   04-9533856: פקס : TEL  04-9539206: טלפון
 

8 
 

 עדכון כ"א.. 4
 

 המועצה:מנכל  
מבחינת שעות נוספות, מתקיימת בקרה חודשית צמודה גם של הגזברית, גם של צוות 

 .בהתאם למה שרציתם אנחנו בפוקוס על זה .משאבי אנוש, גם של סיגלית
בנושא כ"א, יש לנו תקן וחצי מעבר למנהלת אגף משאבי אנוש, תקן וחצי של עובדות 

מכרזים לנו לפים כל הזמן ובכל רגע יש עובדי רשות שמתח 300-שעושות עבודה עבור כ
פתוחים של כוח אדם בין אם כוח אדם זוטר ועד מנהלים בכירים בכל המחלקות ואנחנו 

בחוק המספרים הקטנים שיש לנו עובדת וחצי, שאחת עושה את כל  לא רואים את האור.
ם וזה נושא השכר וחצי תקן על גיוסי כוח אדם, זה לא עובד. אנחנו כל הזמן בתיעדופי

מייצר נזקים לארגון. אנחנו רואים את זה בהרבה מחלקות כרגע. זה קשור לקורונה, זה 
קשור לדברים אחרים אבל זה מצב נתון. ההמלצה שלנו פה והבקשה לעדכן אתכם זה 

להגדיל את התקן וחצי לשניים במחלקת משאבי אנוש. במקומות שבהם יש חלקי תקן, 
 כך גם נייצר פחות שעות נוספות במשאבי אנוש. אדם,היותק קשה לנו לשמר את כוח 

 אנחנו רוצים לעדכן מבחינת כ"א שלא יפתיע אתכם בתקציב. 
 

 סיון לוי:
שהתוספת  אני מעריכהשעות נוספות כי צריך.  10שעות נוספות, הן תעשינה  30במקום 

  לחודש עבור חצי משרה.₪  2500 - 2600-תהיה של כ
  

 20:50 -הישיבה ננעלה ב

 

 ________________יריב אביטל מנכ"ל המועצה____________עידו גרינבלום ראש המועצה 


