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 עדכוני ראש המועצה:

  עדכון  –שדה תעופה 

הוא להקים הממשלה היום  הכיוון שלו יודעים שחנאנ .וקשה לדעת לאן נושבת הרוח אנו לפני בחירות

 בוחנים את ההיבטים התכנונייםאנחנו וועדה המקומית יזרעאלים בעזרת ה. את שדה התעופה בדרום

בהמשך החודש אמורה להיות לנו פגישה עם דלית . וכיצד אנחנו יכולים להתנגד להם בעזרת הוועדה

שדה משלים לנבטים זילבר מנכ"לית מינהל התכנון בנושא הקמת שדה תעופה משלים בחיפה, כ

 ונתב"ג.

 ביקור שר החקלאות.

הסיור היה מוקדש בעיקר לנושא החלב. חנכנו את אגם  .משרדו עם מנכ"לבמועצה שר החקלאות ביקר 

גם מים ה .כפר ברוך המתחדש. רשות הניקוז קישון ביצעו העמקה של כל מתחם האגם ההיסטורי

 אתכם לבקר בשבתות ובכלל באגם. משמשים לחקלאות וגם נותנים נופח חדש לאגם. מזמין

 .קמינים 

כדי לקדם את הנושא  .נבדק עם היועץ המשפטיה והנושא נידון על ידי ועדת איכות הסביבה של המועצ 

שמגדיר באופן ברור את השימוש  ,ברמה הארצית עדיין תקדיםואין זה נושא מורכב  יש צורך בחוק עזר

 .את נושא ההוראות המרחביות של הועדה המקומית לקדםנבחנת האפשרות . בקמינים

  עדיפות לאומית.אזור 

מבוצעים על ידי רמ"י מהלכים שיביאו הורדת מחירי הדיור, באזורנו על דיבורים הלמרות הקורונה ו

של רשות מקרקעי  החלטהלא בצורה מלאה. יש אך  אותם להעלאת המחירים. הצלחנו לבלום דווקא

פשרה על פיה ההנחה  התקבלה . שניתנת לתושבי העמקבמחיר הקרקעות  ישראל להקטין את ההנחה

בדירוג  יםישוביהרשות. המדד הכללי של תינתן לפי מדד סוציו אקונומי של כל ישוב בנפרד ולא לפי 

ומעלה עתידים להיפגע מההחלטה.  9יישובים במעמד סוציו אקונומי . וומטה לא יפגע 8אקונומי -סוציו

, לצד 9 -עלה לבמועצה ישובים שהדירוג שלהם  נםיש פורסם לפני כחודש ימיםש לפי דירוג הלמ"ס

 התקבלהלפני שבוע  .שנהלמשך לפחות ה יהגשנו מכתבים ודרשנו דחי .יישובים שהיו ונשארו בדירוג זה

 . 30/4/2021 -שתינתן דחייה עד להחלטה 

 .מחיר המים לחקלאות 

מנסים לעזור במחירי המים. התקיימה ואנו כמועצה מנסים להיטיב עם החקלאים והחקלאות בעמק 

מים  אספקתכיוון לפני שבוע ישיבה של רשות המים, מקורות, חקלאי העמק והמועצה. אנו לוחצים ל

 בכמות גדולה ובמחירים נוחים.

 

 אבי סמוביץ: –עדכוני קורונה 

 ברי החיסון מתושבי העמק 73%, חולים 121כל הנתונים מפורסמים באתר המועצה. נכון לעכשיו יש לנו 

אין לנו ישובים אדומים. אנו ישוב אחד כתום  ,ישובים צהובים 6 יש היום במועצה .כבר התחסנו נגד הנגיף

במיחמים חזרו לפעילות.  ד-גני הילדים וכיתות א .פעילים לאורך כל הסגרמועצה ירוקה. מועדוני ותיקים 

 .על סמך הנתונים שיתקבלו ,את היריעהנפעל להרחיב ו םפשרנו לילדי שילוב להגיע ולקבל סיוע בלימודיא

 

 רינת זונשיין: – 2021הצגת תכניות העבודה מקושרות תקציב לשנת 

נעשתה עבודה עמוקה ויסודית עם לא מעט שותפים. ראש הרשות כיוון את המוקדים בהם אנו צריכים 

להתמקד. נעשתה עבודה יפה ורחבה ואנו ננסה השנה לבצע בקרות ובעזרתם נוכל לנסות ולדייק את 
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 וקיםונעשו די התקיים דיון בכל תכנית ותכנית, הוצגו בפניי הנהלת המועצההתוכניות. כל התוכניות 

 . והתאמות

 

 (.28.12.2020אישור פרוטוקול ישיבה קודמת )  .254

 שהתקיימה בתאריך  הקודמת החלטה:  הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת המליאה

28.12.2020. 

 

 מציג: דובי וינגרטן, מהנדס המועצה –הצגת פעילות אגף הנדסה  .255

את החלוקה והפעילות האגף עוסק ו בהםאת תחומי הליבה  ,אגףשל הגוני רדובי הציג את המבנה הא

. לאחר סקירה נרחבת שניתנה התמקד דובי בהצגת היעדים של המחלקות באגףהתקציבית 

 .2021המרכזיים של האגף לשנת 

  עלו השאלות הבאות:

 יה?באזורי התעשית חלוקת העבודה והחלוקה כספית עם השותפים איך מתבצע 

  האם יש בקרה?ביצועאיפה אנחנו עומדים מבחינת תכנון מול ?  

  מה נעשה בעבר בנוגע לתוכנתG.I.S? 

 דובי:  

  .אין בתוך אזורי התעשייה אין חלוקה הנדסית, יש חלוקה בארנונה וזה כבר סיפור אחר

 .חלוקת עבודה. כל רשות פועלת בתחומה

 בלי המקורות  אנו מאשרים תב"ר עם תקציב, למעשה משרד הפנים לא מאשר את התב"ר

אנו  70% -החיצוניים. החשבת מבצעת את הבקרה על כל הפרויקט. כאשר פרויקט מגיע ל

עוצרים לבדיקה על מנת לבדוק אם יש צפי לחריגה. אם יש אירוע שעלול לגרום לכך שתהיה 

 חריגה בתב"ר אנו מעלים את הנושא לצוות פיתוח ומנסים למצוא פתרונות.

 קת למערכת הבוועדה כל בקשה להיתר נסר- G.I.S ( (Geographic Information System 

כל פרויקט שמתבצע בהנדסה נשמר בתיקים או במדיה ממוחשבת שלא סרוקה במערכת. 

הסיבה לעיכוב בהטמעת המערכת היא התלבטות בשאלה איזה מערכת הכי מתאימה לצרכי 

אם לצרכים. אנו המועצה.  היה צורך להתאים את "החליפה" והיועץ בנה את המכרז בהת

 מקווים שבקרוב תהיה לנו חברה שתטמיע את החומרים במערכת.

: חשוב לי שתראו את היקפי הפעילות של האגף ואת חשיבותו של האגף. לעבודה אין סוף ויש אייל

 עוד לא מעט משימות לפנינו.

 

 -מנהל מחלקת תשתיות )מיכאל לשצ'ינסקי(  –משכר מנכ"ל  40%-30%אישור שכר בכירים   .256

 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.

מנהל מחלקת . בעבר  חיפשנו לא מעט זמן .ולא הצלחנו לאייש את המשרה לכמה מכרזיםיצאנו  רינת:

למנהל . נבקש לאשר לאור היקף העבודה והאחריות תשתיות היה גם סגנו של דובי. פיצלנו את התפקידה

 משכר מנכ"ל.  40% - 30% של  בשיעור שכר בכיריםהמחלקה 

, כולל וקיבלנו לא מעט חוו"ד חיוביות בוצעה בדיקה של היכולות שלו .בתחום למיכאל יש ניסיון דובי:

 . מתושבי העמק שעבדו איתו בפרויקטים משותפים

 הצורך באדם שיתעסק רק בתשתיות הוא רב משמעות.
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 :מנהל ל –משכר מנכ"ל  40%-30%  בגובה שכר בכירים הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 מחלקת תשתיות )מיכאל לשצ'ינסקי(

 

 ארבץ.-רוטמן ומיכל ניר-מציגות: לילך כהני, דקלה יוחאי –פעילות האשכולות האזוריים הצגת  .257

בשנתיים שינתה את פניה מחלקת יישובים  פעילות המחלקה הוצגה בסקירה על ידי לילך, דקלה ומיכל:

את שירותי המועצה לכל היישובים ובדגש על היישובים שנמצאים בגבולותיה  במטרה להנגישהאחרונות 

מזרחי, הצפוני והאשכול של המועצה, לשם כך חולקה המחלקה למס' אשכולות. בשלב ראשון הוקמו ה

עוסקת בקשר שוטף עם הישובים ברמה ככלל במטרה לתת מענה לישובים הרחוקים יותר. המחלקה 

אנו מאתרים צרכים ומנסים למצוא את המענה המתאים.  בנוסףלה שעולה, היומית בכל תחום ובכל שא

אחרי כמעט שנתיים של פיילוט אנו עדיין פעמיים בחודש מתבצע מפגש מטה מול מטה עם הישובים. 

 נמצאים בשלב ההטמעה.

, ניתן בשני האשכולות שהוקמו לפני חודש הועבר סקר בין בעלי תפקידים ומתנדבים בתחומים השונים

 לראות כי התחושה היא שיש קשר טוב יותר , תחושה של שביעות רצון אך יש עוד במה להשתפר. 

עכשיו איך ממנפים את הנושא בודקים ו חנאחרי תקופה של עשייה של מיכל ודקלה מול היישובים, אנ

ים אנו ואיפה אנחנו רוצים לראות את עצמנו בהמשך. ככל שמנהלות האשכול נפגשות יותר עם הישוב

להגיע למצב שכל בעל תפקיד  2021מבינים מה האתגרים של כל ישוב ובמה צריך להתמקד. המטרה ל

תפיסת האשכולות בישוב נפגש עם מנהלת האשכול באופן קבוע על מנת שנוכל ליצור מענים מתאימים. 

יתוף תושבים קיים רצון וצורך שעולה מהשטח לשמתוך ההבנה כי  תכנדבך חשוב בשלטון הדו רובדי נובע

 בעשייה ובשיח ברמה האזורית.  

כל אחת ממנהלות האשכול תלווה באופן  ,חולקה לארבעה אשכולות לאור הרשום מעלה עבודת המחלקה

ישובים כשהמטרה היא להיפגש לפחות אחת לחודש עם בעלי תפקידים ואחת לרבעון להיפגש  8-9רציף כ

חשוב לציין שכל אחת מהמנהלות תעשה גם  את הדברים.עם הועד על מנת לשמוע וללמוד לחבר יותר נכון 

 תפקיד רוחב בנוסף לתפקידה כמנהלת אשכול.

 שונות על ידי חברי המליאה:דיון עומק ועלו סוגיות  התקייםהצגת הנושא לאחר 

לימודי ותיקים בדומה לקתדרה בזום בימים אלה ובשגרה בדומה ללימודי חשוב לתת מענה של  .1

 המכללה.

אין ספק שהקורונה לימדה אותנו דבר או שניים, ובהמשך אכן נוכל לנסות ולהטמיע את נושא העברת  לילך:

הקורסים גם במתכונת זום ובכך להקל ולעודד השתתפות של תושבים המרוחקים יותר. חלק מתפקידן של 

ם זורימתפספסים מול האשדקלה ומיכל הוא להרים לנו דגלים שמסבים את תשומת ליבנו לדברים 

 הולם. המרוחקים ולתת להם מענה

אנו מעוררים את השטח ומסבים את תשומת ליבו לקולות קוראים וכיוצא בזאת. אנו נמצאות בשטח  מיכל:

 והזרמתו בצורה נכונה לישובים באשכולות. בין המועצה ליישובים על מנת להיות הצינור להעברת המידע

המראה את הפעילות בפועל. נושא זה הוא שמחים  לראות את הדו"ח ושמחים לקבל תמונת מצב  .2

נושא חשוב, אך האופן בו התחילו בו היה לא נכון וגם עכשיו יש לעסוק פחות בתיווך לתושבים 

 כמו: ולהתחיל ללמד את מחלקות המועצה לעבוד במונחי אשכולות, חשוב כי מחלקות המועצה

. יש חשיבות לחנך את הארגון רווחה, צעירים וחינוך, יבינו את תפיסת האשכולות ויפעלו לפיה

 לעבוד באשכולות והדבר לא נעשה ואני חושבת שכשנעשה את זה לא נצטרך את מנהלי האשכולות.
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תה תפיסה ללמידה. אנו לאט יסתנו הייזהו תהליך שלא יכול לקרות רק מול ישובים או מחלקות, תפ דקלה:

קה הרלבנטית לו. התפיסה האשכולית המחל מועבר לטיפוללאט נכנסים לגישה הזאת. כל נושא שעולה, 

 מושרשת אט אט במחלקות המועצה כמו גם בישובים עצמם.

ניין ונראה מה  וכם שאחרי שנת פעילות נבחן את העמאז שהוצג הרעיון החדשני של האשכולות ס .3

לקיים דיון  היא הציפייה שלנועושים הלאה. אנו רואים שכבר הוחלט להתקדם עם אשכול נוסף. 

 טרם הקמת אשכולות נוספים.

 כמו: יותר מפעולות המועצההיום ונהנים לפעילויות דוגמאות לכך שהתושבים נחשפו יש הרבה : לילך

להרגיל את  ישאמהות לתינוקות ואלה רק דוגמאות קטנות.  –שירות וסדנאות לגיל הרך, שרות אם לאם 

יש כולה לקדם אינטרסים של האזורים השונים. תשתית שיבעמק . קמה לתפיסת האשכולותהתושבים 

 .פת בכל אזורלראות אינטרסים משותפים ולעשות עבודה משות

 וזה מהההיכרות עם כל הפעילים והתושבים, הובילו לחיבור צמוד של אבי ושלי  -בנושא התחבורה דקלה:

 תושבים. רכי הציק לתר נכון ומדושהצליח לקדם ולדייק את נושא התחבורה ובכך להפוך אותו ליו

יש לברך על העמקת הקשר עם הישובים והתושבים. החלוקה לאשכולות וניהולם , לפי התכנון  .4

ארוך הטווח אחד האשכולות ינוהל על ידי מנהלת מחלקת ישובים. יש בעייתיות בזה שכן הישובים 

שבה  להבין את הנימוק לחלוקה יש בנוסף .היחס המלאהאלה יכולים לטווח הארוך לא לקבל את 

 והאם נלקח בחשבון בנוסף לשוני הגאוגרפי השוני באופי של כל ישוב? נבחרה הפריסה לאשכולות

מנהלות האשכול של ניצול משאבים אחרים. הוצג כחשיבה הרוחב של המנהלות  תוספת תפקיד .5

איך תתבצע  ברורלא לקחו על עצמן בנוסף לניהול הישובים גם תפקיד רוחב לכלל המועצה. 

החלוקה הזאת. בנוסף  ניתן הרושם הלא טוב שבעלות התפקידים אוספות כל מה שנופל בין 

הייתי שמח לשמוע מנהלי  .לפעול בהעמקה וליווי בתוך הישובים ביותר המחלקות השונות. חשוב

 ישובים מזכירים את המחלקה. חשוב להתמקד ולא להתפזר.

שות הוא היכולת לראות כל ישוב לפי האופי והצורך שלו. להגדיל אחד הדברים שהמועצה הגדילה לע לילך:

 ולתפור לכל יישוב את החליפה המתאימה לו. ולות לכל ישוב בצורה נכונה יותרולנתב את הפע

חסרה תוכניות אב, חזון ומטרות אליהן שואפים להגיע. ונראה כי אחרי שנה וחצי הדברים כן  .6

  צריכים להיות מובנים ונראים לכולם.

נושא האשכולות הובא על מנת לשפר את השירות לתושבים, הרעיון הינו לאגם את הרעיונות  ייל:א

כך הם  ,ולחבר את הישובים. ככל שהישובים ידעו יותר על המועצה, קולות קוראים ופעילויותוהמשאבים 

חשוב   ושירותיות.נוצרה יעילות  .תוכניותהמ לנו חלק משמעותי הקורונה קטעההנו יותר. חשוב לזכור שיי

 והסקר שביצענו הראה לנו שאנחנהחטיבה להתיישבות לא ממנת יותר את רכזי הקהילה. להבהיר ש

ו נמשיך לחזק את הישובים חנאנ ויניב פירות גם בהמשך.ספק שהתהליך הוא חיובי לי אין  ובדרך הנכונה.

 .בכלל מחלקות ואגפי המועצהה כלל בעזרתובפרט בעזרת האשכולות 

 

 מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה. -הימבקר המדינה בנושא איכות מי השתידוח  .258

חלק מהישובים ובאזורי בספקי המים במרבית יישובי המועצה הם האגודות. המועצה מספקת מים 

 לוודא את איכות מי השתייה.תפקידו התעשייה. ספק המים, 

המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי פרסם מבקר המדינה דוח בעניין פעולות הרשויות  2015בשנת 

 השתייה.
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 מבקר מעקב אחר תיקון הליקויים שנמצאו.ה, ערך 2020מרץ  –בחודשים ינואר 

 .במעקב שבוצע נמצא, כי כל הליקויים שנמצאו ביישובי המועצה תוקנו

 . בהתאם להמלצות הצוות:25/11/2020ממצאי הדוח נדונו בישיבת צוות לתיקון ליקויים ביום 

, נשלחה תזכורת לכל ספקי המים בדבר חובותיהם להבטחת איכות המים בהתאם 30/11/2020בתאריך 

 לפיה בישובים בהם המועצה התקבלה חוות דעת משפטית  להוראות חוק והתקנות שהותקנו.

 האחריות על הבטחת איכות מי השתייה מוטלת על רשות המים ולא המועצה.  אינה ספק המים,

   

מציג: אלי  – בנושא דוח בחירת ספקים בהתקשרויות בהיקף כספי המחייב מכרזדוח ביקורת  .259

 יהודה, מבקר המועצה.

 ייבות מכרז.שמחבתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות נקבעו היקפי התקשרויות 

 מחייב מכרז. ₪אלפי  167היקף התקשרות החל מ 

הבדיקה בוצעה בעזרת דגימה   .כרזמחייבת משת יונאותות בחירת ספקים בהתקשרושל בדיקת נעשתה 

 . 2019של התקשרויות עם ספקים בשנת 

  העיקריים: הממצאיםלהלן 

 במדגם שנבדק נמצאו התקשרויות שבהם לא נערך הליך מכרזי לבחירת הספק. •

 לא נמצא נוהל רכש והתקשרויות מפורט ומקיף המסדיר ביצוע רכש על כל סוגיו. •

 להתקשרות עם ספקים בעלי מומחיות וידע מיוחדים.המועצה לא יישמה את הנוהל  •

  -ליקוייםהביצוע תיקון 

 .22/7/2020הדוח נדון בישיבת ועדת הביקורת המועצתית ביום  •

 נערך נוהל רכש והתקשרויות מקיף ומפורט. •

 הוקמה ועדת התקשרויות לנושא מכרזים ובחירת ספקים בעלי מומחיות וידע מיוחדים. •

 קשרויות במכרז.מונתה אחראית לנושא הת •

 רועננו הנחיות הרכש. •

 

מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל  -אישור חברים )עו"ד פנחס מיכאל אור וחיים טל( –ועדת ערר  .260

 המועצה.

 עדת ערר.ואנו צריכים למנות שני חברים לואייל: 

הקודמת. אושרה במליאה ש ,עזר זרימנחם גדרון ביקש לסיים את תפקידו ומחליפה אותו אילנה מרינת: 

ואיננה שנים  8של  שתי קדנציותוטובה שביט מסיימת ביקש לסיים מנחם חסרים כרגע שני חברים מפני ש

לפי החוק יו"ר חיים טל. את פנחס מיכאל מור ועו"ד . אנו רוצים למנות את יכולה להמשיך על פי חוק

 .שאר חברי הוועדהלגבי כזו דרישה , אין עו"ד יהיה מחויב להיותהוועדה 

 :עו"ד פנחס מיכאל אור  - ערר את החברים תלוועדאושר פה אחד לאשר  החלטה

 .ממרחביהוחיים טל מיפעת 

 

מציג: אייל בצר, ראש  -הסכם חלוקת הכנסות ושינוי גבולות מוניציפליים עם עיריית עפולה  .261

 המועצה.

עפולה  חתמה עירייתעליהם הגג בעקבות הסכמי  .אנו שותפים עם עפולה באזור תעשיה אלון תבוראייל: 

מקורות לקבל מהמדינה עפולה עיריית דרשה , יח"ד 13,000הוספת על  , בהם הוסכםעם ממשלת ישראל
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במהלכו התקבלה בקשה באמצעות הוועדה )יחסית( זריז  הכנסה נוספים. בעזרת הותמ"ל בוצע הליך

ברובו צמוד דופן לאזור התעשייה ש, ותעסוקה דונם לטובת אזור תעשייה 600 -כ להקצאת הגאוגרפית

של עמק בתחום השיפוט יהיה השיפוט של עפולה וחלקו יועבר לתחום המזרחי של עפולה. חלק מהאזור 

לבסוף סוכם . ההסכםשהסכים להקצאת הקרקעות ולקידום קיבוץ מרחביה שייכות ל הקרקעות יזרעאל.

לכל  ןהוג הסיכוםלעפולה.  55%זרעאל ולעמק י 45%יהיו  מגביית הארנונה באזור המשותף כי האחוזים

ההסכם אושר הצדדים וחשוב מאוד לשתי הרשויות להגדיל את מקורות ההכנסה העצמיים שלהן. 

 .ת המועצהלאשר את ההסכם במליא ישהכללים לפי במליאת מועצת העיר של עפולה ו

  :הוחלט לאשר פה אחד את הסכם חלוקת ההכנסות ושינויי גבולות החלטה

 .1056במסגרת תמ"ל  מוניציפאליים עם עיריית עפולה

 

 רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. המציג – 2020תיקון לחוק העזר טיפול בפסולת, התש"ף   .262

על פי בקשת המשרד להגנת הסביבה  חוק העזר לטיפול בפסולת. אושר במליאהלפני חודשיים  :רינת

עלינו לאשר במפורש קידום של החוק במתכונתו, כולל סמכויות האכיפה, בהינתן ההוראות הקבועות 

. נקבעו תעריפים . בחוק העזרסמכויות פקחים( – האכיפה הסביבתיתהרשויות  המקומיות )בחוק 

אישר דבר אחד מכלל העתירות  המשפטהתעשיינים עתרו לבג"ץ. בית התאחדות התאחדות המלונאים ו

כמות פסולת לעובד ליום וכמות פסולת לעובד לשנה שאנו צריכים  ואת השינוי הזה נבקש מכם לאשר.

לפנות לעסק, כשיש חלוקה לעסק שהוא תעשייה ולעסק שהוא מסחר ושירותים במידה והם עומדים 

. אנו צריכים 0.8%מקדם חדש בתנאי האריזות. בית המשפט הלין כי מקדם המחזור לא הגיוני וקבע 

 לאשר בהתאם לקביעת בית המשפט את התחשיב החדש )עמודה שמאלית בטבלה(. 

  החלטה: אושר פה אחד לאשר את התיקון במקדם המחזור לפי החלטת בית המשפט

המועצה מחליטה לקדם את החוק במתכונתו  .2020לחוק העזר טיפול בפסולת התש"ף 

 –הנוכחית, בהינתן ההוראות הקבועות החוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית 

 סמכויות פקחים(.  

 

מציג: אייל בצר, ראש -בשנה נוספת המועצה אדר' דובי וינגרטן הנדס הארכת שירות מ .263

 המועצה.

ראש הרשות באישור . 2021במרץ אמור לסיים את עבודתו במועצה טן נגרי, דובי והמועצהמהנדס אייל: 

עד את כהונתו ביקש להאריך . דובי 70ד גיל עמועצה  הארכה של השירות בלעובד לאשר ניתן  ,והמליאה 

שנה שעברה שנתחיל לחפש ב. סיכמנו ולאחריה יפרוש לגמלאות 69עד גיל  , הארכה בשנה2022מרץ 

חלק גדול מעובדי האגף הם לא כל אחד מתאים לזה.  ,היקפיםהאת יום כפי שראיתם ה מועצה.מהנדס 

את כהונתו של דובי להאריך שנכון יהיה חושבים אנחנו  .בתקופה האחרונה. נכנסו לתפקידם  חדשים

נמצא בבנייה מחדש והיקפי הפעילות רק הולכים האגף  לאור הסיבות המפורטות מעלה. שנה נוספת ב

ונמצא למכרז נצא הזו בשנה  .אחריות הציבורית שלנו היא לאשר לו שנה נוספתההאינטרס וועולים, לכן 

התפקיד. האינטרס הוא משותף גם של העובד וגם שלנו כמועצה לאשר לאיוש  ביותר את האדם המתאים

 את הבקשה.

  :הוחלט לאשר פה אחד את הארכת שירות מהנדס המועצה בשנה נוספת עד החלטה

  .2022מרץ 

 

 ., גזבר המועצהמציג: שגיא וייץ –התחברות לאתר אינטרנט של בנק הדואר אישור  .264
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 .ירד מסדר היום 

 ., מנכ"ל המועצהמציגה: רינת זונשיין –אישור שמות רחובות: גפן ואלה  –עדי  .265

 .החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את שמות הרחובות גפן ואלה 

 

 

 ., גזבר המועצהמציג: שגיא וייץ –תב"רים  .266

 מצ"ב בנספחים. -שגיא הציג את רשימת התב"רים

  :הוחלט לאשר פה אחד את התב"ריםהחלטה. 

 

_________________                                                                                    _________________ 

 רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה                                               ראש המועצה                                     אייל בצר,

 

 רשמה: חן כהן


