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 תשע"ג שבט חי"

03.39.0399 

 

  31123112לשנת לשנת של מליאת המועצה של מליאת המועצה   11ן המניין מס' ן המניין מס' דיון מישיבה מדיון מישיבה מ  פרוטוקולפרוטוקול

  בישוב קידרבישוב קידר  31:2131:21( בשעה ( בשעה 31111131123111113112))  התשע"גהתשע"ג  שבטשבט  חחי"י", , שלישישלישיביום ביום   שהתקיימהשהתקיימה

 

  השתתפו:

 ראש המועצה - דוידי פרל

 , תקועסגן ראש המועצה –משה סוויל 

 מיצד - אלחנן פרומר

 ש צוריםרא - משה כץ

 כפר עציון - אפרים סומך

 נווה דניאל –עמי מקובסקי

 מעלה עמוס –פנחס יופה 

 הר גילה –אלי דרור 

 אלו"ש - עזרא רוזנפלד

 אלו"ש –רותי ליברמן 

 בת עין - יואב בינט

 כרמי צור –בועז קולומבוס 

 קידר -צביקה ראובן

 

 נעדרו:

 אלעזר - דניאלה וקסלר

 נוקדים –תמר פינטו 

 מגדל עוז -יאיר כהנא

 אלעזר -דניאלה וקסלר 

 

 :נכחו

 מנכ"ל המועצהרועי וולר, 

 גזבר המועצה, ענבר לוין

 שי צפורי, מבקר המועצה

 חלקה לשירותים חברתייםאביה קדרי, מנהל המ

 גד כהנא, מנהל עמותת התיירות

 חיים לוי, מזכיר הישוב קידר
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  :על סדר היום

 ת רחובותלקריאת שמו קידר הישוב אישור בקשות ועד .א

 אישור פרוטוקולים קודמים .ב

 דיווח הגשות תקציב ועדים + עדכון פרס ניהול תקין .ג

 סטאטוס ועדות המליאה .ד

 שירותים חברתיים, אישור תנאי שכרהצגת מנהל המחלקה ל .ה

 בת עין -חילופי גברי מועצה .ו

 , מעלה רחבעםהר גילה, נווה דניאל -עדכון על מזכירים .ז

 .תיירותתב"ר  .ח

 )אושר בעבר( תעריףקבעת  –היטל ביוב  .ט

 (ת תוספת המאשרת ועדת הנחותהכנסנוסח חוק עזר היטל ביוב ) .י

 0399טריונים לוועדת תמיכות לשנת קרי .יא

 ביה"ס ראשית אישור תנאי הלוואה .יב

 "גובה הארנונה", שור מליאה מחודש "מנהל ארנונה"אי .יג

 תב"רים .יד

 חשבון חינוך .טו

 0399שנת תקציב בקשות נוספות ל .טז

 ש המועצהאישור נסיעת רא – שונות .יז

 

 דיון:

המארח את ישיבת מליאת המועצה, מציג את הישוב, את חיים לוי, מזכיר הישוב קידר, 

 בישוב וכיוצ"ב. והאתגרים הקיימיםהתהליכים המרכזיים, את הבעיות ההיסטוריה של הישוב, 

 על נוכחות חברי המליאה, ומציין את החשיבות שיש במפגשים מסוג זה עבור הישוב קידר.מודה 

ציין את תחושת השיפור שיש לתושבים ולוועד, מהשותפות עם המועצה בתקופה האחרונה, מ

 לרבות המפגש עם התושבים בשבוע שעבר.

 

 

 לקריאת שמות רחובות קידר הישוב אישור בקשות ועד 1א

 חיים לוי, מזכיר הישוב קידר:

, 04\90\90בהתאם להחלטת ועד ההנהלה של הישוב מיום בקשת הישוב קידר, מציג את 

. בפרסום )אגרת לתושב( נתבקשו רחובות, שנקבעו ע"י תושבי הישובלאשר שמות ה

 .יבחרו לשם הרחובהתושבים להציע שמות לרחובות בקדר, והשמות שיבחרו כטובים ביותר 

שמות הרחובות הם )מצ"ב מפה(: אור; זריחה; אחווה; אחדות; קשת; עדן; רעות. כמו כן 

 הזית; והשחר. –חדשה שאוכלסה שמות לשכונת ההרחבה ה 0נבחרו 
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מאושרת1 בהתאם להחלטה זו, תפנה  -בקשת הישוב לאישור שמות הרחובות החלטה: 

בעד, אין מתנגדים, אחד  13המועצה למשרד הפנים ולגורמים הרלוונטיים לאישור השמות1 

 נמנע1

 

 3113לשנת  11שור פרוטוקול מליאת המועצה מס' אי 1ב

ות סופר ברישום נוכחות של חברי המליאה, שכן היא להערת דניאלה וקסלר, נפלה טע

 השתתפה בדיון זה. 

 ן1הפרוטוקול מאושר, בכפוף להטמעת התיקוהחלטה: 

 

 3121323113מתאריך  3112בנושא תקציב  אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין

להערת דניאלה וקסלר, נפלה טעות סופר ברישום נוכחות של חברי המליאה, שכן היא 

 תפה בדיון זה. השת

פער בין תקציב אב טעות נוספת שנפלה בפרוטוקול היא הערתה של דניאלה וקסלר כי קיים 

 .בין הבנים והבנותהבית, 

 הפרוטוקול מאושר, בכפוף להטמעת התיקונים הנ"ל1 החלטה:

 

 3121323113מתאריך אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין בנושא דו"ח ביקורת 

סלר, נפלה טעות סופר ברישום נוכחות של חברי המליאה, שכן היא להערת דניאלה וק

 השתתפה בדיון זה. 

 1ןהפרוטוקול מאושר, בכפוף להטמעת התיקוהחלטה: 

 

טיוטת הפרוטוקולים, כפי שהתחייב מנכ"ל המועצה, מספר את  לשלוחעמי מקובסקי: מבקש 

 עוד "טרי". ימים לאחר קיום הישיבה, ע"מ לבצע תיקונים בפרוטוקול כשהחומר

 

 ויתוקן החל מפרוטוקול זה.צודק, מקובל,  רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

 

 עדכון פרס ניהול תקין, דיווח הגשות תקציב ועדים 1ג

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

, בהתאם לדרישת 0399וועד לשנת תקציב , הגישו עשרה ישובים 93/9/0399עד ליום מעדכן כי 

ישובים שהגישו את התקציב כנדרש, יוכלו להתמודד על פרס משרד הפנים. להזכיר, כי רק ה

 הניהול התקין.

 

מבהיר כי הדרישות לפרס הניהול התקין הועברו לישובים לאחר אישורה של המליאה 

והסמכתי לבצע שינויים ותיקונים מסיימים. בהתאם, הנוסח המתוקן הופץ למזכירי הישובים 

 .9/0/0399והוזכר להם כי המועד האחרון להגשה הוא 



 11מתוך  4עמוד 

 

 

 

 4444339-30פקס:   | 3393399-30טל: |   33499ד.נ צפון יהודה 
www.baitisraeli.co.il  | etzion.org.il-mankal@gush 

 אלון שבות

 אלעזר

 איבי הנח"ל

 בת עין

 גבעות

 הר גילה

 כפר אלדד

 כפר עציון

 כרמי צור

 מגדל עז

 מעלה עמוס

 מעלה רחבעם

 מצד

 נווה דניאל

 נוקדים

 פני קדם

 קדר

 ראש צורים

 שדה בועז

 שדה בר

 תקוע

 

 עזרא רוזנפלד:

האם מתקיימת בקרה של איכות התקציב, בדיקה לעומק של תקציב הוועדים, או שזה על מנת 

 לסמן "בוצע" ?

 

 ענבר לוין, גזבר המועצה: 

אין למועצה יכולת לבצע בקרה. כרגע, התהליך הוא טכני, של הגשה בלבד של התקציב. כנראה 

הגענו לעשרה ישובים שהגישו תקציב רק בה שעברה, בהשוואה לשנה  -שהמהלך הזה הצליח 

 בחודש יוני.

 אין ספק שצריכה להיות בקרה טובה יותר, אולם כרגע, אלה המשאבים של המועצה.  

 

 סטאטוס ועדות המליאה 1ד

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

בישיבת מליאת המועצה בשנת מציג את סטטוס וועדות המליאה והרכבן, כפי שהוחלט עליהן 

 , המציין כי וועדות רבות לא התכנסו.0399. מתייחס גם לדו"ח הביקורת לשנת 0333

 

 אלי דרור: 

עפ"י הטבלה, אני חבר בוועדת המנגנון, החל מיום תחילת כהונתי, אך לא זומנתי בשלוש השנים 

 האחרונות, למיטב זכרוני. האם לא התקיימו ישיבות של וועדת המנגנון ?

 

 דוידי פרל, ראש המועצה:

 התקיימו ישיבות. הנושא ייבדק, ותוזמן לדיונים.

מנחה את מנכ"ל המועצה להעביר לחברי המליאה את הטבלה, ולבקש מהם להשתבץ לוועדות 

 השונות.

 

 רותי ליברמן:

 האם הטבלה המוצגת, כוללת את חברי המליאה החברים במתנ"ס ?

 

 דוידי פרל, ראש המועצה:

ככלל, עפ"י הערת היועץ המשפטי למועצה, עו"ד הטבלה לא כוללת את החברים במתנ"ס. 

 עקיבא סילבצקי, ראוי לצמצם את ההשתתפות של חברי המועצה בגופים ובתאגידים.

 

 ך:אפי סומ

מתריע על היעדרם של חברים רבים מישיבות המליאה. מזכיר כי היעדרות ממספר ישיבות, 

ידם של הנציגים שאינם מאפשרת לראש המועצה להביא הצעת החלטה למליאה, על סיום תפק

 נוכחים דרך קבע. 
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 בועז קולומבוס, עזרא רוזנפלד:

 מציעים לשתף את הציבור, כחברים בוועדות. 

 

החלטה: המועצה רואה חשיבות רבה בקיום ובפעולה שוטפת של וועדות המליאה1 מנכ"ל 

את הטבלה לחברי המליאה, על מנת שישבצו את עצמם1 בימים הקרובים המועצה יעביר 

 המועצה1ותעלה לאישורה של מליאת הטבלה המלאה תכלול גם נציגים מהציבור, 

 

 שירותים חברתיים, אישור תנאי שכרהצגת מנהל המחלקה ל 1ה

 מנכ"ל המועצה, רועי וולר:

. ביקשתי ממנו 9/9/0399לשירותים חברתיים ביום  אביה קדרי נכנס לתפקיד מנהל המחלקה

 וכיוצ"ב. את היעדים של המחלקה להציג את עצמו, סטטוס כניסה לתפקיד,

 

 אביה קדרי: )מציג את עצמו(.

 

 עמי מקובסקי:

בשנים האחרונות, חל תהליך של הפרטה של חלק מהשירותים החברתיים, והעברה שלהם 

 למתנ"ס.

 

 אביה קדרי:

אכן, זה התהליך המרכזי, וזה הדיון המרכזי במשרד הרווחה. משרד הרווחה החל בשנים 

לעצמו ולמחלקות הרווחה חלק מהשירותים שהופרטו בעבר. יש מספר  האחרונות להחזיר

בהתחשב בכח האדם הקיים במחלקה מודלים לפעילות, ואנחנו כיום לומדים אותם מחדש, 

 ובמשימות השונות.

 

 בועז קולומבוס:

 מה הנושא המשמעותי ביותר בפניך כיום ?

 

 אביה קדרי:

קה נשארה באותו הגודל. המשימה היא כמות התושבים שמקבלים שירות גדלה, אך המחל

יחידה לטיפול בפרט ויחידה קהילתית. בנוסף, נושא הטיפול  –לייצר שתי יחידות/צוותים 

 בפגיעות המיניות הוא קריטי, וכן העברת המחלקה לעבודה ממוחשבת.

 

 דוידי פרל, ראש המועצה:

 מאחלים לאביה הצלחה רבה בתפקידו.
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 קדרי()מכאן דיון בהיעדרו של אביה 

 

 מנכ"ל המועצה, רועי וולר:

משכר  43%בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, ניתן לאשר שכר למנהל מחלקה בהיקף של 

או רכב צמוד שכר בכירים. על סכום זה יקבל אביה תוספת רכב דרגה ד'  99% –מנכ"ל, קרי 

  והשתתפות ובמכשיר טלפון נייד, כמקובל במועצה.

 מאושר, פה אחד1החלטה: 

 

 בת עין -לופי גברי מועצהחי 1ו

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

גב' יעלה פין, נציגת הישוב בת עין, התפטרה מכהונתה במליאת המועצה, ובהתאם לכך בוטל 

 ., כחבר מליאת המועצה מטעם הישוב393330990יואב בינט, ת.ז. מר מינויה. במקומה מונה 

  מרון, ומצורף לפרוטוקול זה.המינוי נחתם ע"י אבנר כהן, מ"מ הממונה ביהודה ושו

 

 , מעלה רחבעםהר גילה, נווה דניאל -עדכון על מזכירים 1ז

משה סוויל, סגן ראש המועצה, מעדכן על בחירתם של שלושה מזכירים חדשים ביישובי גוש 

 עציון.

 

 תיירותתב"ר  1ח

 גד כהנא, מנהל עמותת התיירות:

את הפעילויות שנעשו בתקופה  מציג את יעדי ומשימות עמותת התיירות של המועצה וסוקר

 האחרונה.

מציין את הדגשים העיקריים של עמותת התיירות: חיזוק וחידוש עוגנים תיירותיים באזור; 

קיום אירועים מושכי קהל, ליצירת מיתוג, ולחיזוק המורשת הלאומית; וטיפול אישי באישים 

 ומחליטנים.

הפרויקטים העיקריים בתחום התשתיות: מרכז המבקרים; הרודיון; ואמת הביאר. כן מציג את 

סוקר את השבילים והטיילות המתוכננים בין הישובים, ושבילי האופניים. סוקר את פארק 

 הל"ה.

 

 עזרא רוזנפלד:

מבקש לראות את התרגום של אתר האינטרנט של התיירות לאנגלית, שכן הוא מוצא טעויות 

 שעות. 04את עוד לפני שהטקסטים עולים לאוויר. מבטיח להחזיר את החומרים בתוך רבות, וז

 

 עמי מקובסקי: 

 מה היקף תב"ר התיירות, מה התקציב הכללי של תחום התיירות ?

 



 11מתוך  7עמוד 

 

 

 

 4444339-30פקס:   | 3393399-30טל: |   33499ד.נ צפון יהודה 
www.baitisraeli.co.il  | etzion.org.il-mankal@gush 

 אלון שבות

 אלעזר

 איבי הנח"ל

 בת עין

 גבעות

 הר גילה

 כפר אלדד

 כפר עציון

 כרמי צור

 מגדל עז

 מעלה עמוס

 מעלה רחבעם

 מצד

 נווה דניאל

 נוקדים

 פני קדם

 קדר

 ראש צורים

 שדה בועז

 שדה בר

 תקוע

 

 ענבר לוין, גזבר המועצה:

אלש"ח  93, לפעילות הלוגיסטית המבוצעת באמצעות המתנ"סאלש"ח תב"ר של המועצה  493

אלש"ח לטובת פעילות יח"צ. בנוסף, יש  933 -ף, לטובת אירוחים וקניות(, ועוד כ)תקציב שוט

 .בכל אזור יש"ע ובכללם גוש עציון פעילויות תיירותיותקידום עוד סכומים  לטובת 

 

 )מכאן הדיון בדלתיים סגורות(

פיקוח דרך הבחירה של מנהל עמותת התיירות, נערך דיון של חברי המליאה, בסוגיות של 

יאת המועצה על פעילות עמותת התיירות, קביעת מדדי הצלחה, דגשים בפעילות העמותה, מל

תפיסת העבודה התיירותית של מנהל עמותת התיירות והשוואה לפעילות ולתפיסת העולם 

 שהיתה בעבר וכיוצ"ב.

 

ייערך דיון נוסף על דעת מרבית חברי המליאה, הוחלט כי בתוך שלושה חודשים החלטה: 

 1, בהתייחס למדדי הצלחה ברוריםעמותת התיירות דתפקול במליאה ע

 

 ,)אושר בעבר( קבעת תעריף –היטל ביוב  1ט

 ענבר לוין, גזבר המועצה:

 .שיםהתעריפים החדאת אישרה  34.99.0390מיום  3 ס'בדיון מ ,מליאת המועצה

ר בתחשיב שאושר נכללו הוצאות להקמת קו סניקה מאזוכאשר שיטת התחשיב,  הבדיון הוסבר

יה לצומת הגוש אשר בוצעו בפועל לא ע"י המועצה. לאחר בדיקה ודיון מול נציגי משרד יהתעש

 התמ"ת הוחלט להשמיט הוצאה זו מסך התחשיב.

 אבקש אישורכם לתעריפים הבאים:   ,התחשיב הועבר לעיונכם

 .למ"ר₪   93.99, קרקע ₪ 09.90בת עין ( למ"ר בנוי רקביב ציבורי )

 .למ"ר₪   94.90למ"ר, קרקע ₪   03.04הישובים( למ"ר בנוי הולכה וסניקה )כל 

 .למ"ר₪  90.09קרקע , למ"ר₪  99.93בנוי )כל הישובים( טיהור 

 

  1פה אחד ,מאושרהחלטה : 

 

 (הנחות נוסח חוק עזר היטל ביוב )הכנסת תוספת המאשרת ועדת 1י

ות הביוב בישוב הוחלט שהמועצה תצא לעבודות להקמת מערכ  3ומס'  9בדיוני המליאה מס' 

בת עין. היציאה לעבודות כרוכה בהטלת חיובים גבוהים על נכסים קיימים ויש חשש שבעלי 

יוגדר מנגנון לפיכך הובהר כי  .ידייהנכסים לא יוכלו לעמוד בסכומים הגבוהים לתשלום מ

 זה. תאפשר מנגנוןהמובאת כדלקמן,  ,הבקשה לאשר תוספת לחוק העזר .של ועדת הנחות
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לתקנון המועצות האזוריות )יהודה  67 -ו 56,75סמכותה לפי סעיפים  בתוקף

"התקנון"( מתקינה בזה המועצה האזורית גוש  -)להלן:  9161 –והשומרון( התשל"ט 

 עציון חוק עזר זה: 

 

 

 

ועדת "" –)הגדרות( יתווסף לאחר המילים לאחר הגדרת "חוק עזר קודם"  9בסעיף 

 ";ח )ד( לתקנון71 מכוח סעיף  ועדת ההנחות שהוקמה - ההנחות"

 

 א: 91יתווסף סעיף  91  לאחר סעיף

 א. 91"הנחות

ועדת ההנחות בארנונה מוסמכת לדחות את מועד תשלום ההיטל, ובלבד  )א( 

שהשתכנעה כי עקב מצבו החומרי של החייב, על פי קריטריונים שתקבע 

ולה דרישת תשלום ההיטל, כ מליאת המועצה, אין הוא יכול לפרוע את

 או מקצתה, במועד הקבוע בחוק עזר זה.

המועד הנדחה של תשלום ההיטל, כולו או מקצתו, ייקבע על ידי ועדת  )ב(

ההנחות אך לא לאחר מועד מימוש זכויות בנכס, או העברתו ליורשיו, 

כל בקשה לקבל  - "מימוש זכויות בנכס"לפי המוקדם; לענין סעיף זה, 

ת הבעלות או החכירה בנכס, כולה אישור מהמועצה לצורך העברת זכו

 או חלקה לאחר, או הגשת בקשה להיתר בניה בנכס, לפי המוקדם.

, 4נדחה מועד התשלום כאמור, יחושב סכום ההיטל לפי הוראת סעיף    )ג(

 בשיעורים המעודכנים של תעריפי ההיטל במועד הנדחה.

 

צה תגדיר הקריטריונים מליאת המוע ,לאחר אישור התעריפים וחוק העזר ע"י משרד הפנים

 לפעילות ועדת הנחות בנושא זה . 

 

 1פה אחד, החלטה: מאושר

 

 3112קריטריונים לוועדת תמיכות לשנת א1 י

 ענבר לוין, גזבר המועצה: 

 :0399להלן התבחינים המומלצים לשנת 

ארגון המאגד מספר רשויות מקומיות ואזוריות באזור בלבד ואשר מבצע פעולות שדולה  .9

 .לעדי למען המועצה וההתיישבות ביש"ע בכללבאופן ב
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ובכל מקרה לא יותר מגובה התקציב שיאושר לנושא לשנת ₪,  9,333,333סך התמיכה: 

0399                         . 

עמותה הפועלת לשם גיוס כספים לשם פיתוח גוש עציון בהיקף שעמד בשנתיים האחרונות  .0

 ₪. 9,333,333בממוצע על סך 

 . 0399ובכל מקרה לא יותר מגובה התקציב שיאושר לנושא לשנת ₪,  933,333 סך התמיכה:

 

רשאים להגיש בקשות אך מסך הפעילות הכוללת של הגוף.  43%-בסך הנמוך מהתמיכה תהיה 

 לפחות.  נייהורק גופים הפועלים זה שנה ש

 

 31121החלטה: מליאת המועצה מאשרת, פה אחד, את הקריטריונים לוועדת תמיכות לשנת 

 

 לביה"ס ראשית אישור תנאי הלוואה 1יב

 ענבר לוין, גזבר המועצה:

מובא טרם נתקבלו תנאי ההלוואה מהבנק, ולפיכך הנושא לא פנינו לבנקים אולם מעדכן כי 

במייל  יעביר גזבר המועצה  ,במידה ונקבל הצעות רלוונטיות מליאת המועצה.ין לאישור יעד

  ואה.ותנאי ההל הבקשה לאישור

 

בהתאם להחלטת המליאה להקמת ביה"ס ראשית ולנטילת ההלוואה על ידי  החלטה:

תאשר תנאי ולנהל המו"מ מליאת המועצה את כוחו של גזבר המועצה מייפה המועצה, 

 1  ואה באמצעות הדוא"לההלו

 

 "ונה"גובה הארנ ,ישור מליאה מחודש "מנהל ארנונה"א 1יג

 ענבר לוין, גזבר המועצה:

, 99/90/0390מיום  ביהודה ושומרוןעל הישובים היהודים  בהתאם לדרישת מ"מ הממונה

הארנונה ועל אצילת גובה נדרשת המועצה להודיע להנהלות הבנקים בישראל על זהות 

סמכות ראש המועצה לגובה הארנונה. בנוסף, נדרשת המועצה לפרסם את שמות גובי 

 הארנונה באתר האינטרנט של המועצה.

 

כי גזבר המועצה, מר ענבר לוין, הנו "מנהל  פה אחד, ,קובעתהחלטה: מליאת המועצה 

כמו כן גזבר 1 קבועות בחוק ובתקנוןהארנונה", ומואצלות לו לשם כך כל הסמכויות ה

יפורסמו כנדרש באתר  ינויים אלו מ 1הנו גובה הארנונה של המועצה, מר ענבר לוין, המועצה

 האינטרנט של המועצה1

 

 )מצ"ב(רים "תב 1יד

   1ה אחדפ, מאושרהחלטה: 
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 חשבון הוצאות חינוך  1טו

 :גזבר המועצה, ענבר לוין

, משמש את המועצה גם 494449מספרו והמתנהל בבנק המזרחי , חשבון הבנק של המועצה

 פיתוח של המועצה  אותלומי הוצשחשבון זה משמש גם לת, כחשבון להוצאות חינוך . כמו כן

 

 .פה אחד, החלטה : מאושר

 

 31121 שנתתקציב בקשות נוספות ל 1טז

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

לאישור תקציב שנת  09/90/0390בהמשך לישיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה ביום 

המועצה להכין מסמך לתקצוב בקשו חברי , 0399העבודה לשנת  תכניות, ולאור הצגת 0399

 ניכם:והוא מובא לפהמועצה,  ע"י מליאתבחינה ואישור פרויקטים/תקנים, בתעדוף, לשם 
 

 השיטה פתרון עלות נושא

 מוקד עירוני
                            

 0399עדכון תקציב  מידי  50

 משרה 3.9פגיעות מיניות 
                            

 קרן גוש עציון +עדכון תקציב מידי  50

  
  הלא ברור  ביה"סמסד נתונים תלמידי    

  
 עובד כללי + עובד חשמלאי 

                          
 נדחה בשלב זה   200

 
 ע.קבט 

                          
 נדחה בשלב זה   200

 
 מזכירה בשרות הפסיכולוגי

                            
 םיהמימון משינויים פנימי נדחה בשלב זה   75

 הנגשת מידע תכנוני
                            

 ר"בדק תביי  נדחה בשלב זה  80

 תקציב ועדים
                       

 נדחה בשלב זה   1,000

   
 ר מיוחד"תב מידי  500 מתנ"ס   

  
 

אלש"ח לטובת קבלת שירותי  11תקצוב של החלטה: מליאת המועצה מאשרת, פה אחד, 

 עוד מבקשת המליאה למצוא פתרון למזכירה משרה לטובת פגיעות מיניות1 11%מוקד, וכן 

 בשירות הפסיכולוגי, באמצעות מיצוי שינויים פנימיים1

   

 נסיעת ראש המועצה לחו"ל – שונות 1יז

ראש המועצה, דוידי פרל, מבקש את אישור המליאה לנסיעתו בתפקיד לאוסטרליה, לשם 

סגן ראש המועצה, מר משה  המקום בתקופת היעדרו יהיהגיוס תרומות ומשאבים. ממלא 

 .0390בשנת  3ישיבה מס' יאה בהמל, בהתאם להחלטת סוויל
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 מאושר, פה אחד1 החלטה:

 

             

  רועי וולר                  דוידי פרל      

 מנכ"ל המועצה              ראש המועצה     


