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 ראש המועצה:

אני מעדכן שתהליכי כתיבת תכניות העבודה נמצאים לקראת סופם. אתמול נפתחה מערכת 
. מאחורי הקלעים היתה פה הרבה עבודה של הרשמה לשנת הלימודים לכיתות א' ולגניםה

 מחלקת החינוך. הופעל מוקד חיצוני לעזרה עם הפניות ובסך הכל כרגע, נפתח בסדר. 
זימון  תשלחהצעה לסדר בנוגע לספורט. הלשכה  -יש לי חוב אחד ממליאה מלפני חודשיים

מתקדמים.  לייצר שיחה, נקרא לכל מי שרוצה לשבת ולחשוב ביחד ומשם נראה איך אנחנו
 .נושא אחרון שלא מופיע בסדר היום והתייעצתי לגביו עם עודד בכתב, נוגע לכמות המליאות
 .איך מתנהלים עם מליאות בשנת בחירות? אין הגדרה מיוחדת בחוק למליאות בשנת בחירות

חודשיים שבאני חושב שלנו מותר להגדיר ששתי מליאות אנחנו לא מתכנסים. פשוט נגדיר 
 מליאה, זה נראה לי הכי הגיוני.אנחנו לא מתכנסים בהם במובן של האחרונים, 

ספטמבר כחודשים  -את אוגוסטחדשה והייתי רוצה שנגדיר  מליאהבאוקטובר כבר מתכנסת 
 שבהם לא נפגשים מלבד מליאת הזדהות. נביא את זה באופן מסודר למליאה הבאה. 

 
 מנכ"ל המועצה:

, עשינו תהליך תכניות עבודה -ארגוניים חשובים , היינו במספר תהליכים2022שנת בסוף 
סמינר של שלושה ימים עם היערכות בכל המחלקות. אנחנו בשלבים סופיים של אישור 

והן יעלו בצורה מסודרת לאתר. בסוף השנה שעברה, עשינו גם ואינטגרציה תכניות העבודה 
סימולטור חירום לכל צוות המועצה כולל שלחנו . יומיים גיבוש לעובדים שהיה מאוד מוצלח

שחר ויפתח שהצטרפו אלינו. בגדול, העלאת רמה בכל המוצבים, בכל  –כמה חברי הנהלה לגם 
עמלנו המכלולים. עדכון אחרון בסוגיה של תפיסת אבטחה. בהמשך להנחיית ראש המועצה, 

אישור מליאה. ו אישור הנהלהיש צורך בגיבשנו תפיסת אבטחה והיא בבשלות ממש גדולה. ו
זה יקרה בחודש הקרוב ולאחר מכן, כלל החומרים מועברים למשרד הפנים לאישור. בינתיים 

ואנחנו אחרי יועץ שסייע בשביל לתקף אותם נמצאים בחברת בדיקה חיצונית כבר החומרים 
של שתי ניידות שיטור שיהיו בטבעון עם סיירים  24/7. תפיסת האבטחה מדברת על הפעלה לנו

ם המועצה ללא שוטרים. ביום תופעל ניידת אחת ובלילה שתי ניידות. זה לצד הרחבת מטע
שעות פעילות המוקד שלנו מסביב לשעון ועם עוד אמצעים נוספים שיש בשביל לייצר ביטחון 

 ואבטחה ביישוב.
 

 ראש המועצה:
שנצליח דורש דיון והצבעה וגם נציג את זה פה. בשביל ו זה כולל תהליך של היטל שמירה

לקדם חוק עזר כלשהו, אנחנו כן נדרשים לפתוח חשבון בנק נפרד. יש צורך שכל הכסף כולו, 
יהיה בחשבון בנק. אנחנו לא מחליטים כרגע לא על ההיטל ולא על התוכנית, את זה יריב יציג 

אבל כן צריך להתקדם בתהליך הביורוקרטי של פתיחת חשבון בנק וזה יובא היום  ,בהמשך
 לאישור. 

 
 . שאילתה.1
 

 יהודה אסור:
עבודות  יחלוותאריך כמה שיותר מדויק,  אם יש צפימתי, אבקש מראש המועצה להשיב 

הקרצוף והריבוד מחדש ברחוב הרצל בקרית חרושת. אני אזכיר שראש המועצה ציין לפני 
שרחובות יזרעאל, אלכסנדר זייד והרצל, לפי סדר זה  מספר חודשים כאן במליאה

. נכון להיום רק רחובות יזרעאל 2022יעברו ריבוד מחדש עד סוף שנת בהתאמה, 
 ואלכסנדר זייד רובדו מחדש.

 
 המועצה: מנכ"ל
יזרעאל, כיכר פטישי ואלכסנדר  -, ביצענו שלושה ריבודי רחובות על פי תכנון2022בשנת 

 זייד. חלק מהמימון היה של תאגיד המים. ברחוב יזרעאל, היה פיצוץ צינור גדול של 
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תאגיד המים וזה הביא לעיכוב ולעלויות לא מתוכננות בפרויקט שלנו. סוגיית רחוב הרצל 
היא סוגיה מורכבת כי היא טומנת בחובה גם תכנון לבעיית הניקוז שקיימת שם ולא רק 

ריבוד ולכן, אנחנו כרגע בשלב תכנון הניקוז. התכנון שלנו לסיים עד חודש מרץ את 
 את ההסדרה של הניקוז. שם נטמיע  הריבוד ברחוב הרצל לאחר שגם

 
 ראש המועצה:

, אבל ישנה שם סוגיה ניקוזית. ג'קי חשב שזה לקראת 2022רצינו לבצע זאת עד סוף 
אבל זה לא ובנוסף יש גם אירוע סביב תש"ן. זה אומר שצריך לתכנן שם וגם  פתרון

וחה אותנו להסיט חלק מהמשאבים שם שיועד לריבוד, לטיפול בניקוז עצמו. זה קצת ד
 אבל זה עדיין בתוך התכנית.

 
 ביטול הפקעה ברצועת שפ"פ ברחוב שושנים.   .2

 
 המועצה: מהנדסת

זה נושא שאנו עוסקים בו תקופה די ארוכה והוא רלוונטי לעוד אי אלו רחובות בטבעון 
ייעוד דרך ב, רחוב שושנים מופיע 405ג/וזה הרחוב הראשון שאנחנו מטפלים בו. בתוכנית 

, נוספה רצועה ירוקה לאורך הדרך וזו רצועת השפ"פ. שפ"פ פירושו 105בטב/ולאחר מכן 
שהוא לא בבעלות פרטית באמת של תושב, יכול להיות פרטי שטח פרטי פתוח. בעצם ככל 

מקרקעי ישראל, כל גוף שהוא רשות פתוח של המועצה ויכול להיות פרטי פתוח של 
אז הבעלות על  ,הזה, המועצה קידמה והפקיעה את השטח. במקרה הקרקעשמחזיק את 

 בעייתיים השפ"פים היא שלנו. זהו שטח שאין לנו צורך בו ויתרה מכך, הוא יוצר מצבים
מחויבים לדרוש מהתושב  שאנחנו ,כמו כאן ובמיוחד ברחובות עם טופוגרפיה קיצונית

שהחנייה תהיה בתוך שטח המגרש. הוא לא יכול לשים אותה בשטח ציבורי וגם לא 
בשפ"פ. לכן נוצר מצב שאנחנו מתחילים לראות בטבעון, את כל הגשרים הענקיים, 

מהכביש עד המגרשים עם קירות תומכים מאוד גדולים. כל זה בעצם כשיש רצועה שאין 
אנחנו נבטל את ההפקעה, השפ"פ חוזר לרשות מקרקעי ישראל והיא לנו צורך בה. ברגע ש

ירכוש את  שתושב גובלברגע יכולה למכור אותו בפיסות קטנות לבעלים הגובלים. 
, זכויות בנייה כי הייעוד הוא שפ"פ ולא מגוריםלו , זה יהיה שלו אבל זה לא יוסיף הקרקע

אנחנו  עלויות גבוהות של ביצוע.אבל זה כן יאפשר לו ליישם שם חניה פרטית ויחסוך 
 כרגע מביאים את הבקשה לביטול ההפקעה ברחוב השושנים.

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 
 חתימה כמגיש התוכנית.  -תב"ע בצומת חנקין/ רבין .3
 

 :המועצה מהנדסת
נקודתית בצומת פניכם הצעה להצטרף כמגישי תוכנית לתב"ע באנחנו מביאים 

חנקין/רבין. יש פה תושב, בעל מגרש שהוא מעוניין בתב"ע הזאת והוא מקדם אותה על 
חשבונו. הוא ביקש ואנחנו מביאים בפניכם את הבקשה שלו. אנחנו כרגע לא בדיון תכנוני. 

היה ותסכימו להצטרף כמגישי תוכנית, כי זה כולל שצ"פ בתוכו, זה ייקלט כתנאי סף 
של הועדה ואז יובא לדיון בועדה לתכנון כמו תב"ע רגילה עם ההתנגדויות  במערכת אצלנו

לתב"ע כמגישי תכנית  להחלטתכם חתימהמביאים אנחנו רק  ,וכל התהליך הרגיל. כרגע
מה המטרה? יש פה בעיה סטטוטורית קטנה, הכביש חורג מתחום הדרך. זה דורש הזאת. 

שלו, במקום לחרוץ את כל המגרש  הסדרה סטטוטורית. התושב שרוצה להיכנס למגרש
, כי הכביש רוצה להיכנס דרך השצ"פ. בפועל זה מתבקשמכיוון אלכסנדר זיד, עם רמפה, 

אנחנו לא יכולים לאשר לו את זה כי הוא  תסטטוטוריאבל  כבר כמעט נושק למגרש, 
 כניסות שחצו את השצ"פ הזה וצריך כמובן  כברכאן יש עובר דרך שצ"פ. 
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מאוד. ות לנו לא מפריע החציות האלוולכן  אלא לנוי זה לא שצ"פ אפקטיביש להגיד
בנוסף, אנחנו מקבלים הרבה פניות מהורים לפיכך, אנחנו ממליצים להסדיר את זה. 

הצומת ששטוענים  ,לתלמידים בבית הספר קריית עמל ובתיכון שעוברים בצומת הזאת
ריקה טו. כרגע הסטטועתידי ועהאופציה למעגל תנבתב"ע הזאת לא בטיחותית, אז יש 

 המוצעת על ידו, מגדילה את זכות הדרך בצורה כזו שתאפשר כיכר. זה התכנון. 
 

 ראש המועצה:
התושב היה אצלי בפגישה. יש לו חצייה של שני מטר בשצ"פ. הוא מבקש לאפשר לו 

, זה כניסה בטיחותית לתוך המגרש שיוכל לבנות ולגור. היות והוא צריך לחצות שצ"פ
מליאת תכנון יכולה לאשר את ההפקדה ואחר כך לבטל את התוכנית, זה תמיד מגיע לפה. 

שאנחנו אומרים לבן אדם תתקדם, ברגע בעיניי לפחות, ש ,צריך להביןבפועל, קיים. 
אנחנו יכולים להגיד שידייק  מבחינה תכנונית. אחרי זה מסוים נותנים אור ירוקכן אנחנו 

אחר כך שהתחרטנו ושאנחנו מבטלים את התוכנית, זו כבר בעיה. להגיד אבל  את התנועה
היות והחציה שלו היא מטר וחצי, זה באמת מינורי. אין כאן פגיעה בשטח ירוק, הסוגיה 

 היא תנועתית. אנחנו מצביעים על האישור של המועצה להצטרף כמגישת התוכנית.
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 רטרואקטיבית בארנונה.אישור נוהל הנחה . 4
 

 המועצה: גזברית
 אישרתם אותואתם הגשנו לכם וש הזה , הבאנו לדיון במליאה את הנוהל2021במהלך 

 וביקשתם להביא לדיון נוסף לאחר שנה וחצי כאשר נדע טוב יותר את ההשלכות שלו.
, משרד הפנים הוציא הנחייה שמאפשרת לרשויות לתת הנחה 2012בשנת  -רקע 

הרשות רשאית אבל לא חייבת לעשות את זה. אנחנו לא עשינו  .בית בארנונהרטרואקטי
נוהל לנסח לאור מקרים רבים שהגיעו לפתחנו,  ,החלטנו 2021. בשנת 2021את זה עד שנת 

לשתי יביות טאת ציבור מבקשי ההנחות הרטרואקולאשר אותו כאן. הנוסח מחלק 
בקבוצה ראשונה, אנשים הזכאים להנחה מתוקף אישור והכרה של גוף חיצוני.  -קבוצות

למשל, אישור מביטוח לאומי, אישור ממשרד הביטחון וכאלה. הם לא קיבלו את האישור 
, הם מקבלים את ההנחה את האישורוברגע שהם מקבלים ולכן לא קיבלו את ההנחה 

יתנת להם או מרגע ההכרה, או רטרואקטיבית. הנוהל אומר במקרה כזה, שההנחה נ
בקבוצה השנייה נכללים אנשים ים. ילפי המועד הקצר מבין השנ ,שלוש שנים אחורה

שהם לא תלויים באיזשהו אישור של גוף חיצוני והם היו אמורים להגיש בקשה להנחה 
הנוהל אומר במקרה כזה שההנחה תינתן ולא עשו זאת. למשל הנחה לוותיקים. 

הנוהל הזה חל רק על אלו אחורה, מעבר לשנת הגשת הבקשה. ואקטיבית שנה ררט
כשאישרתם את הנוהל, ביקשתם חובות. לו מי שיש על ששילמו את מלוא התשלום ולא 

שנתיים, מה בעצם קרה בזמן הזה, אלו מקרים  –שנעדכן אתכם במליאה אחרי שנה וחצי 
מביאים היום אנחנו  אם בכלל, נפלו בין הכיסאות והאם הנוהל הזה הוא מספיק טוב. –

 -, הנוהל עבד באופן מלא בכל השנה. הגיעו אלינו כ2022בשנת סופי. את הנוהל לאישור 
 -הנחה רטרואקטיבית וקיבלו. הסכום הסתכם בכעם בקשת מקרים של אנשים  300

היו שני מקרים שנפלו בין הכיסאות, בהם ההנחה הוגבלה ולא יכולנו לתת ₪.  400,000
אנשים, זה סביר.  300ק שני אנשים נפלו בין הכיסאות, לעומת מעבר. עצם זה שר

ברשויות אחרות , בהן נותנים הנחה רטרואקטיבית, זה מה שנותנים. אני שלמה עם 
 הנוהל ואני חושבת שהוא מידתי וסביר וההמלצה שלי היא לאשר את הנוהל.

  
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
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 החלפת יו"ר ועדת הנחות.. 5
  

 :המועצהראש 
אני ביקשתי מחן להחליף את יפתח, בהמשך לשיחה שניהלנו במליאה הקודמת ובהמשך 

 וחן הביע את הסכמתו.יפתח  יש בעיה עם הנוכחות של. לזה שדיברתי עם יפתח
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 . הצגת דו"ח ממונה תלונות הציבור.6
 

 מבקר המועצה: 
אפס   ניתן לראות שישמבקר המועצה הוא גם ממונה תלונות הציבור מתוקף תפקידו. 

לא הגיעו תלונות מעובדי המועצה. כל התלונות הגיעו מתושבים או אורחים פה ביישוב. 
והחל מלפני כשבוע, יש באתר  התלונות מגיעות בדרך כלל במיילתלונות אנונימיות. 

  .וזה מגיע אליי למייל ממונה תלונות הציבור המועצה טופס פתיחת תלונה בעמוד של
תלונות מוצדקות, תלונה אחת מוצדקת  4הרוב המכריע של התלונות היו לא מוצדקות. 

שמן הסתם באים יותר במגע עם תושבים, מקבלים  חלקית. מחלקות הנדסה ותפעול,
 . מסקנה מיוחדתממנה יותר משקל אבל לא בצורה דרמטית ולא בצורה שאפשר להסיק 

תלונה אפשר להגיש אליי על עובד או על המועצה כמועצה, אם יש תחושה של אי צדק או 
 עבירה על מנהל תקין וכדומה. 

הופנו לגורמים רלוונטיים במועצה להמשך  17תלונות, מתוכן  43הגיעו אליי בסך הכל 
ונות תלונות נדחו מכיוון שאינן נמצאות בתחום סמכותו של הממונה על תל 3טיפול ועוד 

 הציבור או שמוגדרות כתלונה שאין לבדוק אותה.
 

 מנכ"ל המועצה:
כל פניית מוקד שנפתחת, נשלח סקר לפונה והבקר בודק את שביעות הרצון מתשובת ב

 המוקד )אדיבות, זמינות, מהירות( לבין המענה המקצועי לפנייה.
 

 ראש המועצה:
פניות בשנה. מהיכרותי עם מי שמגיע למבקר, זה בדרך כלל מי שלא  13,000-למוקד יש כ

 הצליח לפתור תהליכים, הוא בא פיזית. 
 

 מבקר המועצה:
החוק נותן עד שנה לסיים את הטיפול בתלונה. מבחינתי, ברגע  -לגבי לוחות הזמנים
ו. מבחינתי אני מנסה כמה עונה לו שקיבלתי את פנייתאני שבוע  בתוךשתושב פונה אליי, 

 שיותר מהר אבל הרבה פעמים דברים לא תלויים בי.
 

 :ראש המועצה
להשקפתי, יש לנו מערכת מאוד זמינה. אני מניח שהרוב המוחלט של הפניות פה, הן פניות 

 שהסתובבו במערכת. 
 

 אליק אלמוג:
 אני לא חושב שצריך לייצר עוד ערוצים לפניות, יש לנו מספיק ערוצים. 

 
 טל גת:

אני חושב שאם בן אדם סביר שרוצה עכשיו להתלונן, נכנס לאתר המועצה ומצליח למצוא 
 בצורה קלה וידידותית את המקום שבו הוא יכול להפנות את התלונה, זה מספיק.
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 . פתיחת חשבון בנק.7
 

 גזברית המועצה: 
 ן בנק נפרדאנחנו נדרשים לפתוח חשבולטובת מודל אבטחה יישובי כפי שיריב אמר, 

. אנחנו רוצים ולנהל את כספי הפרוייקט באופן מבודד מהפעילות השוטפת של הרשות
לאשר חשבון בנק עו"ש בבנק מזרחי. חשבון ייעודי שבו יופקדו כל כספי ההיטל שייגבו 

והם יהיו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק להוצאות השמירה והאבטחה. אנחנו רוצים 
ת ראש המועצה כמורשי חתימה ביחד בחשבון, כמו בכל לאשר את גזברית המועצה וא

 יתר החשבונות. 
אנחנו מבקשים לאשר גם את מנכ"ל המועצה כמורשה חתימה ואני אדגיש שמנכ"ל 

להיות  תחייב ית המועצההמועצה, יכול לחתום במקום ראש המועצה ובכל מקרה גזבר
 . חתומה

 
 מתקיימת הצבעה:

  אושר פה אחד.
 

 .יםתב"ר .8
 
 ים לפתיחה.תב"ר 18.
 

  1139תב"ר 
 

מספר 
 תב"ר

גודל  שם התב"ר
 התב"ר

השתתפות 
 המועצה

משרדי 
ממשלה/ 
בעלויות/ 

 גופים אחרים

 הערות

צמצום ריבויי  1139
 כלבים

משרד החקלאות  17.7 0 17.7
 מימון 100%

 
 המועצה:גזברית 
, צמצום ריבוי כלבים וטיפולים רפואיים בחתולי רחוב, ממומנים 1140 -ו 1139 תב"רים

 ע"י משרד החקלאות. 100%ב
  

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

  
  1140תב"ר 

 
מספר 
 תב"ר

גודל  שם התב"ר
 התב"ר

השתתפות 
 המועצה

משרדי 
ממשלה/ 
בעלויות/ 

 גופים אחרים

 הערות

טיפולים  1140
רפואיים 
 רחובבחתולי 

משרד החקלאות  17 - 17
 מימון 100%
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 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
  1141תב"ר 

 
מספר 
 תב"ר

גודל  שם התב"ר
 התב"ר

השתתפות 
 המועצה

משרדי 
ממשלה/ 
בעלויות/ 

 גופים אחרים

 הערות

תיאטרון  1141
 יוצא מן הכלל

אש"ח במימון  40 50 12 62
 10מפעל הפיס, 

אש"ח במימון קרן 
 שלם

 
 

 המועצה:גזברית 
תיאטרון יוצא מן הכלל הוא איזשהו מיזם של תיאטרון שמופעל על ידי אנשים עם צרכים 

 מיוחדים. תמי מובילה את הפרויקט הזה.
 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
  1142תב"ר 

 
מספר 
 תב"ר

גודל  שם התב"ר
 התב"ר

השתתפות 
 המועצה

משרדי 
ממשלה/ 
בעלויות/ 

 גופים אחרים

 הערות

הסבת  -ויצו 1142
 גן

300 300   

 

 מנכ"ל המועצה:
שני למבנה. יש לנו כבר במבנה גן אחד מוכן לסוף השנה  בשעה טובה אנחנו פותחים תב"ר

ואנחנו עכשיו מסבים עוד חלל לטובת גן פלוס טיפול בחצר. בראשון לספטמבר, יש לנו 
יכולת לקלוט שני גנים מלאים עם ממ"ד ועם חצר ועשינו גם מתיחת פנים למבנה. חלק 

ו שם שלושה מעונות איטום, נזילות. הי -מהכסף הוא גם לטיפול בדברים תשתיתיים
ואנחנו בוחנים כרגע שימוש בשני הגנים ויש עוד שימוש שכשהוא יהיה בשל, אנחנו נציג 

 לכם איך אנחנו מנצלים את המבנה בצורה הכי נכונה. 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.
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  1143תב"ר 
 

מספר 
 תב"ר

גודל  שם התב"ר
 התב"ר

השתתפות 
 המועצה

משרדי 
ממשלה/ 
בעלויות/ 

 גופים אחרים

 הערות

הקמת במה  1143
 מרכז הנצחה

150 150   

 

 מנכ"ל המועצה:
לא מדובר בשינוי הרחבה ושינוי כיווני כניסה. מדובר רק על הבמה. לי מאוד חשוב להביא 
את זה ליום הזיכרון השנה. בשנה שעברה עשינו פיילוט ושינינו מקום, ואנחנו שלמים עם 

שנה אנחנו רוצים להביא משהו שיכבד את  75לכבוד . שישהפיילוט הזה עם כל ההערות 
 ,שנים 7בסדר גודל של  ,המקום ויביא להתייעלות כי המחיר של זה מחזיר את זה עצמו

  כרון.יוזה לפני שעל הבמה שתוקם נייצר עוד פעילויות שהן לא רק יום הז
 

 ראש המועצה:
הספרייה ומרכז ההנצחה יהיו הגורם הראשון ואולי היחיד ביישוב, נכון לרגע זה שיש לו 

אתה יכול ובמה קבועה. ברגע שיש במה קבועה עומדת, נחסכים ממך כל הוצאות הבמה 
האמיתית שלי במובן הזה, זה להצליח לעשות עם זה עולם של דברים קטנים. הציפייה 

 להניע עוד דברים ברחבה. 
 

 מהנדסת המועצה:
מרכז הנצחה קידם תהליך ארוך יחסית של הכנת תיק תורם שמתכלל בתוכו את כל 

החזון שיש להם לגבי המבנה. הם הכינו מן מסמך חזון כזה כדי להיות מסוגלים לגזור 
ממנו אחר כך בהתאם לתרומות, בהתאם לכסף, קולות קוראים וכו' ולממש בשלבים. 

בהסתכלות על הרחבה בחוץ וההסתכלות הזו כללה גם  חלק מהתיק תורם הזה היה גם
את הבמה במיקום החדש שלה שנבחן בשנה שעברה וגם מעין טריבונות כאלה שמגשרות 

 על הפער בין הקיר ממול לבמה איפה שהיא עמדה בשנה שעברה, לרחבה.
  

 מנכ"ל המועצה:
אז אין סיבה להוציא עכשיו את  הזהאם זה לא פוגש אותנו ביום הזיכרון ברמת הכסף, 

 הכסף. 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.
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 תב"רים להגדלה  28.

 1104תב"ר 

מספר 
 תב"ר

הגדלה  שם התב"ר
 מבוקשת

השתתפות 
 המועצה

משרדי 
ממשלה/ 
בעלויות/ 

 גופים אחרים

 הערות

שיקום מגדל  1104
המים ושלט 

 הכניסה

 2022נפתח בתחילת   93 93
אש"ח.  177בסכום של 

גידול לאור עדכון 
אומדן השיפוץ. )מימון 

 מועצה(. 50%
 

 המועצה: ראש
זה פרויקט שלא אנחנו מבצעים. אנחנו מעבירים את הכסף במלואו למועצה לשימור 

 אתרים והם הצד המבצע. 
 

 מהנדסת המועצה:
 זה קודם כל התחיל מבעיות איטום של נזילות מים ואז זה נמשך לכל טיפול המעטפת. 

 
 ראש המועצה:

בעצם מרכז הנצחה דוחף בצורה אסרטיבית, יש לומר, הרבה פרויקטים במרחב שלו, 
אנחנו בסוף מגדילים, בכל מיני דרכים את תכולות מתוך רצון להרחיב פעילות. 

הנצחה והציפייה שלי בתוך זה, זה גם לראות הגדלת הפעילויות האפשריות של מרכז 
פעילות בהתאם. אם מגדל המים עובד כל השנה והשקענו בזה כסף, אז לא צריך שזה 

 יהיה מקור הכנסה בהכרח אבל שיפעילו אותו כל השנה. 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 1131תב"ר 

מספר 
 תב"ר

הגדלה  שם התב"ר
 מבוקשת

השתתפות 
 המועצה

משרדי 
ממשלה/ 
בעלויות/ 

 גופים אחרים

 הערות

 -שעת כושר 1131
פעילות 
ספורט 

אזרחים 
 ותיקים

מימון מלא של המשרד  37.5  37.5
לשוויון חברתי. התב"ר 

בסכום  2022נפתח בנובמבר 
אש"ח. התקבלה  47.5של 

הרשאה להגדלת הפעילות 
אש"ח  37.5בסכום של 

נוספים למימוש עד 
28.2.24. 

 
 המועצה:גזברית 

 קול קורא במימון מלא של גורמי חוץ, סבב שני שאנחנו זוכים בו.
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 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 ראש המועצה:

גרמה והפרהנושא של  אתשוב להביא  ,מהמליאה הקודמת לנו, כשיעורי ביתרשום 
וצרכי ציבור. אז דנו בה עשרים דקות. השאלה היא אם קראתם  המפורטת למבני ציבור

אותה ואתם רוצים לדון בה שוב? האם אפשר להתקדם? זו היתה בקשה בעיקר של אילנה 
 שלא נמצאת פה עכשיו. 

 
 יהודה אסור:

 לפי דעתי, לא עכשיו.

  
 20:15 -הישיבה ננעלה ב

 

 ________________גרינבלום ראש המועצה  יריב אביטל מנכ"ל המועצה____________עידו


