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 שאילתות:.  1

 

  :שמוליק שמחון
 אדם במועצה שאלות בנושא כח 

  מה עובדים חדשים נקלטו במועצה ובאילו תפקידים?כ .1
  האם יש עליה בכמות העובדים ממועד הצגת התקציב ועד היום? .2
בעקבות מינוי מנהלת לשכה חדשה, איזה תפקיד קיבלה מנהלת הלשכה שחזרה  .3

 מחופשת לידה?

 
 שאלות בנושא תשתיות 

  מה עלותו של שיפוץ רחוב כלניות? .1
  בתקציב של השיפוץ בכלניות?מה החריגה  .2
  האם משרד התחבורה השתתף בעלות השיפוץ ואם כן בכמה? .3
תאגיד המים סיים את סלילת שכונת הגפן מזה כמה חודשים. מדוע עד היום לא זכתה  .4

  השכונה לצביעת הכבישים?
 

 מנכ"ל המועצה:
 תשובות לשאלות בנושא כח אדם במועצה:

)חינוך, תפעול, פיקוח, שירותים  חדשים במגוון תפקידיםעובדים  50-כ נקלטו 2019בשנת  .1
עובדים בתפקידי סייעים/ות ומלווי/ות הסעות  20-חברתיים, מנהלה, הנדסה(, מתוכם כ

ממשרד הרווחה  75%בחינוך, עובדת אחת )עו"ס אזרחים ותיקים( במימון של 
ים שסיימו עובדים אשר נקלטו בתקן קיים )מחליפים עובד 21והשירותים החברתיים, 

עובדים בתקן חדש )חלקם בחלקיות משרה( אשר תוקצבו מראש  7-ו את תפקידם(
 .2019או שהובאו לאישור במסגרת עדכון תקציב  2019ואושרו במסגרת תקציב 

 
 גזברית המועצה:

הם: חשבת שכר, קב"סית, מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות, חדש העובדים שנקלטו בתקן 
, מזכירת מחלקת משאבי אנוש ופקח חנייה פרויקטים ויזמות מנהלתאחראי גיוס כספים, 

 .וחוקי עזר
 

 מנכ"ל המועצה:

מדובר בעובדים בתפקידי . יש עליה בכמות העובדים ממועד הצגת התקציב ועד היוםכן,  .2
הסעות בחינוך, וכן בעובדת אחת )עו"ס אזרחים ותיקים( במימון  סייעים/ות ומלווי/ות

תוקצבו מראש ואושרו  ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים. כל היתר 75%של 
 .2019או שהובאו לאישור במסגרת עדכון תקציב  2019במסגרת תקציב 

לחצי  ובמכרז לחצי משרה מנהלת רכש מנהלת הלשכה הקודמת התמודדה וזכתה במכרז .3
תוקצבו מראש ואושרו במסגרת  י המשרות הנ"לאמשרה אחראית גיוס כספים. שני חצ

 .2019או שהובאו לאישור במסגרת עדכון תקציב  2019תקציב 

 :שאלות בנושא תשתיותתשובות ל  

 ₪.אלפי  810 שאושר בסכום של 1023הפרויקט כלול בתב"ר  -רחוב כלניותשיפוץ  .1

. סה"כ ההוצאות המצטברות בפרויקט שיפוץ ברחוב כלניות בתב"ר אין חריגה נכון להיום .2
 ₪.אלפי  800-עד כה נמוכות מ

משרד התחבורה לא מממן ריבוד כבישים, חניה והסדרת רחובות. משרד התחבורה  .3
( רק עבור פרויקטים אשר נותנים מענה לליקויי בטיחות 70%מאשר מימון )מימון של 

תאונות דרכים במקום הפרויקט. בפרויקט  חמורים אשר הסטטיסטיקה מראה ריבויי של
אלפי  300בסך של  הרשאה תקציבית ממשרד הפנים הנ"ל ברח' הכלניות המועצה קיבלה

.₪ 
 גזברית המועצה:
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התב"ר הזה הגיע למליאה בעצם שלוש פעמים. בפעם הראשונה הוא נפתח, בפעם השנייה, 
 ₪. 80,000 -להגדיל אותו בובפעם השלישית ביקשנו ₪  280,000 -ביקשנו להגדיל אותו ב

 
 :גזברית המועצה

 :4בתשובה לשאלה מס' 
האחריות לסימון הכבישים ולהחזרת המצב לקדמותו מוטלת על הקבלן שביצע את הסלילה. 

פנינו למנכ"ל תאגיד המים אשר התחייב "ללחוץ" על הקבלן האמור לסיים את הסימון 
 .בהקדם האפשרי ובלוחות זמנים קצרים במיוחד כאמור

 
 מהנדסת המועצה:

אבל אני מחכה להצעת מחיר האחרונה של מסתורי עודף אני נמצאת כרגע בשלב שיש עדיין 
פחי הזבל. אחרי שנסגור את זה, אני אקבל את הדו"ח הסופי של הקבלן המבצע ואני אדע 

 .אם בכלל – נשאר שםעודף בדיוק כמה 
 

 אישור תב"רים:. 2

 

 חדשתב"ר  12.
 

  5105תב"ר 
 

מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

היקף 
תב"ר 
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

היקף 
תב"ר 
לאחר 
 הגדלה

השתתפות 
 מועצה

משרדי 
ממשלה / 

 בעלויות

 הערות

לטובת בינויי   500 500 0 500 'פיץ מיני 1055
פיץ' מינימגרשי 

ברחוב האיריס 
ובפיש. התקבלה 

הרשאה תקציבית 
מהמשרד לפיתוח 

 .הנגב והגליל

 
 :גזברית המועצה

הגשנו קול קורא למשרד פיתוח הנגב והגליל וזכינו בו. הצד שלנו בקול הקורא הוא להקים 
עבור ₪ את התשתית בשני המגרשים. הקמת התשתית מוערכת בסדר גודל של חצי מיליון 

שני המגרשים. לאחר שהתשתית תושלם, יגיעו קבלנים מטעם המשרד והם אלה שמקימים 
ו אנחנו מממנים באמצעות הלוואה שנאשר אותה מיד עצמם. את החלק שלנבאת המגרשים 

 אחרי התב"רים.
 

 מהנדסת המועצה:
ברחוב האיריס על גבי המגרש הקיים  -שני מיקומים נבחרו להקמת מגרשי המיני פיץ'

ובסמטת פיש בסמיכות למועדון הנוער. השיקול הראשי בבחירת המיקום ברחוב האיריס היה 
הזה. השיקול השני, בהינתן העובדה שאנחנו צריכים ריכוז אוכלוסייה שתהנה מהמקום 

אנחנו חיפשנו מקומות שבהם התשתית ש היה לממן את הקמת התשתית של המגרשים האלה
פחות או יותר קיימת והעלות לא תהיה מאוד מאוד גבוהה. לגבי המגרש השני, השיקול כמובן 

 היה לשרת ולעודד את הפעילות במרכז הנוער.
 
 

 :ראש המועצה
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קול קורא שיוצא בכל שנה, אם נחליט כי טוב, נוכל לגשת לקול הקורא הזה גם בשנה  זה
הבאה. בפיש אנחנו רוצים לחזק את מועדון הנוער שכבר פועל שם. ברחוב האיריס, הגשנו קול 
קורא סביב המבנה של הכיפות, לעשות שם איזשהו מרכז שייקרא מרכז תנופות שיגע שם גם 

רוצים לייצר שם מרכז שכונתי שייראה כמו שמרכז שכונתי צריך  בצרכים מיוחדים. אנחנו
 להיראות.

 
 שמוליק שמחון:

אם אני מסתכל על שכונת רמת טבעון, שכונה גדולה שאין בה שום מגרש ספורט. למה לא 
לטעמי זו החלטה ממש לא  להשקיע בשיפור המגרשים הקיימים ולהקים מגרשים היכן שאין?

 הגיונית.
 

 פרץ:אילנה אפללו 
אני מסכימה לגמרי עם שמוליק. אם היינו לוקחים את המגרשים שהם במצב טוב ומביאים 

אותם בהשקעה שלנו למצב מצוין ולוקחים את הכסף שאנחנו מקבלים ומקימים איתו 
מגרשים  יםצרומשפרים את המצב לא בכסף גדול וי -מגרשים חדשים היינו יוצרים שני דברים

ה שאלה של איך נקבעים סדרי עדיפויות. מה הפורום שעשה את יש פ חדשים במקומות שאין.
 זה והאם היו שותפים לזה אנשים מהציבור?

 
 שמוליק שמחון:

זה עניין של קבלת החלטות. לגבי הפסנתר, זה עניין מבורך אבל קצת חשיבה על מיקום. 
אל  שמתם אותו פה וזה מפריע לתושבים ומפריע לישיבה. אם בסך הכל היית מעביר אותו

מעבר לכביש, לרחבה ליד הדשא ומסדר את הרחבה, לא היית פוגע באף אחד. צריך לחשוב 
 לפני, לא אחרי.

 
 ראש המועצה:

מהפסנתר ליד החנויות.  אני רוצה שאנשים יבואו ויהנו ,לגבי הפסנתר, אחרי הרבה חשיבות
אני רוצה לעבות את השימושים במרכז. אני שלם מאוד עם המיקום של הפסנתר. כל דבר 

שיכול לחזק את המרכז המסחרי ולחזק את העסקים פה, ראוי ומבורך וזו היתה המטרה של 
הכסף הוא לא אותו כסף שנדרש להקים מגרש מאפס, זה ברור.  -הדבר הזה. לגבי המגרשים

 ים בשכונות האלה הם לא טובים בעיניי. ברמת טבעון יש את המגרש של החטיבה.המגרש
 

 סיגלית עין קדם:
לא בנושא של שיתוף ציבור, הוא עולה חדשות לבקרים, כמעט בכל נושא. זו לא אתונה ואנחנו 

נצא למשאל עם בכל נושא ונושא, יש מליאה ויש הנהלה למועצה הזו שמקבלת החלטות. דבר 
מקום שנשים בו משהו, אני יכולה להביא עשר טיעונים למה לא לעשות את זה נוסף, כל 

 במקום אחר.
 

 ראש המועצה:
 יש מהנדסת ואני סומך על השיקולים שלה.

 
 רותי קלנר עקרון:

הדיון הבא שלנו הוא בנושא תקציב. כשאנחנו מדברים על קול קורא למיני פיץ' אז העלויות 
ויות שאין לנו איפה לגזור אותן. אם יהיו עוד שני מגרשי להקמת התשתיות למגרש כזה הן על

 מיני פיץ' שיהיו מחוברים למרכזי נוער, אני חושבת שזה ייתן פיתרון יפה.
 

 ראש המועצה:
  יש עוד אלמנט תיכנוני וזה הרצון להשתמש בפוטנציאל קיים ולעבות אותו.

 
 מהנדסת המועצה:



   GENERAL MANAGER OFFICEלשכת מנכ"ל
__________________________________________________________________  _____________________________________ 

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

5 
 

הכסף לשימוש זה הוא מסוים. הפוטנציאל הזה הוא מסוים, אם הוא דורש ממני עלות של 
פיתוח של מגרש חדש שתהיה פי שלוש או פי ארבע ממה שאני מתכוונת כרגע להשקיע אז 

אולי זה כבר מייתר את ההשקעה. כדי להנות מן הבנפיט שאנחנו מקבלים מבחוץ, הדלתא 
יא מאוד מאוד מצומצמת בגלל שזה יתיישב על מגרש קיים. שאנחנו מוסיפים כמצ'ינג שלנו ה

 הוצאות אחרות לגמרי. אלהלהתחיל מחדש, 
 

 מתקיימת הצבעה:
רותי קלנר , טל גת, סיגלית עין קדם, יפתח גלעדי, שרה גרינצוייגראש המועצה,   -{8בעד }
 .נאוה סבר, שרון רופא אופיר, עקרון
 שמחוןשמוליק , אילנה אפללו פרץ -{2נגד }

 ברכה פבריקנט. -{1נמנעת }
 

 תב"רים להגדלה. 2.2
 

 1036 תב"ר
 

מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

היקף 
תב"ר 
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

היקף 
תב"ר 
לאחר 
 הגדלה

השתתפות 
 מועצה

משרדי 
ממשלה / 

 בעלויות

 הערות

תכנון  1036
וביצוע 

פרויקט 
 תאורת לד

מימון המועצה  300 3,700 4,000 3,600 400
הלוואה באמצעות 
לפרויקט. 

התקבלה הרשאה 
תקציבית ממשרד 

הכלכלה 
 והתעשייה.

 
 גזברית המועצה:

-וגם לשנות את שמו מ"תכנון פרויקט תאורת לד" ל אנחנו מבקשים גם להגדיל את התב"ר
"תכנון וביצוע פרויקט תאורת לד". הגשנו קול קורא בנושא התייעלות אנרגטית וזכינו. 

על מלוא  31.12.19בתנאי שנאשר את התב"ר במועצה עד היא ₪  300,000 -ההרשאה שקיבלנו
 .₪מיליון  4היקף הפרויקט כפי שהגשנו אותו בקול הקורא שהוא 

 
 ראש המועצה:

יש שני אלמנטים לתאורת הלד, אלמנט אחד שהוא חוסך כסף ומשתמש באנרגיות מתחדשות   
כדי שהרחובות שלנו יהיו יותר  והאלמנט השני הוא שהיישוב צריך לעשות פרויקט של תאורה

מוארים. אנחנו מתניעים פרויקט של תאורה ביישוב שכולל לד ובחלק מהמקומות עיבוי 
 תאורה.

 
 זברית המועצה:ג

החלק שלנו נממן באמצעות הלוואה שתיכף נאשר אותה ורק ברגע שנאשר את התב"ר, את 
 נוכל לקבל את ההרשאה התקציבית שלנו מתוקף הזכייה בקול הקורא.

 
 מנכ"ל המועצה:

אנחנו מאשרים במקביל מכרז לאחזקת תאורת רחוב. בסופו של דבר זה יביא לחיסכון 
את התאורה ביישוב וגם להוריד משמעותית את האחזקה כי זו  בחשבון החשמל, גם לשפר

 מערכת שכמעט ולא דורשת אחזקה.
 

 שמוליק שמחון:
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מה קורה בקרנות הפיתוח? אני יודע אשמח לדעת, פרויקט מבורך, אבל למה לקחת הלוואה? 
אם לא יותר. למה ₪, לפחות שלושה מיליון  והערכה שלי, ייכנס -שרק מהשבס של השכונה

 ה ולא להשתמש בכסף הזה?אלקחת הלוו
 

 סיגלית עין קדם:
קרנות הפיתוח עדיין לא מלאות בכסף. אם וכאשר ייכנסו הכספים האלה מקרנות הפיתוח, 
ההלוואות הן על בסיס פריים ואפשר בכל עת לפרוע אותן. סיון הצליחה בצורה וירטואוזית 

ואנחנו עדיין נשארים באותה רמת ₪ ל במלוות בהיקפים של למעלה מעשרה מיליון לייצר גידו
 .2018 -הוצאות מימון כפי שהיינו ב

 
 ראש המועצה:

אם יש פינה שבה אני שקט ואפילו שקט מאוד, זו ההתנהלות החשבונאית. סיגלית שולטת 
 –קט. שורה תחתונה בעולם הזה וסיון עשתה כאן עבודת עומק ודווקא בפינה הזו אני מאוד ש

 אמרתי לסיון שאני רוצה להיות במצב שבו אני מבקש פרויקט והיא יודעת לממן אותו.
 

 סיגלית עין קדם:
עומס המלוות של קריית טבעון הוא נמוך מאוד. הוא נמוך באופן משמעותי ביחס לרשויות 

 אחרות וביחס למקום שאליו היא יכולה להגיע.
 

 גזברית המועצה:
אל  מהכספים שאמורים לזרום לקרנות הפיתוח הגיעו וחלק גדול עדיין לא נכנס.חלק קטן 

  תשכחו שהשנה פתחנו תב"רים ועשינו פרויקטים בהיקפים מטורפים.
 

 אילנה אפללו פרץ:
צריך לעשות ₪,  300,000-לקבל הסבר איפה נמצא הליך התכנון? כדי לקבל את ה אולי אפשר

להם והם עושים גם את התכנון וגם את הביצוע. האם  תכנון. אפשר לקחת חברות, משלמים
 אנחנו מבצעים או חברה חיצונית שמבצעת את זה עבורנו? 

 
 ראש המועצה:

עוד לא התעסקנו עם התכנון. אנחנו נתייעץ עם יועץ תאורה בהליך כזה או אחר ובהתאם 
 נבחר את השיטה שבה אנחנו נבצע.

 
 סיגלית עין קדם:

לא יודעים לעשות את הפרויקט, אין לך איך לממן אותו ואין לך כסף. ש? כBOTמתי עושים 
יש יכולת לממן את הפרויקט הזה, הוא בא לבנק ומציג יכולת סילוק על  ,BOTיזם בפרויקט ל

שנה תוך כדי שהוא גוזר את הרווח שלו. אנחנו במימון הפרויקט הזה, בתוך שבע שנים  25פני 
 . ומכסים את העלות של

 
 אפללו פרץ:אילנה 

אם אנחנו לא מסוגלים או שיש סימני שאלה לגבי יכולת הביצוע שלנו בתוך זמן קצר של 
פרויקט כזה ואני מזכירה שזה היה נמצא כבר במועצה הקודמת, אנחנו אישרנו את התב"ר 

הזה לפני שנה ולא התחיל תכנון אפילו. אותן שאלות אנחנו העלנו כשאישרנו את תב"ר 
מה רק תכנון? למה לא לצאת לתכנון וביצוע על ידי חברה חיצונית כדי תכנון. שאלנו לה

לחסוך את הזמן? מישהו שזה עיסוקו. האם עכשיו אחרי שלא בוצע שום תכנון, אנחנו 
 מאשרים ביצוע בלי שיהיה שום מושג עדיין לאיזה כיוון הולכים.

 
 ראש המועצה:

 אני סומך את ידי עליהם. המועצה.כשזה אושר, לא היה פה לא מנכ"ל המועצה ולא מהנדסת 
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 מהנדסת המועצה:
אני חושבת שצריך לנתק בין התכנון ובין הביצוע. ברגע שאני לוקחת יועץ שמייעץ לי מה נכון 

לעשות, אני מרגישה יותר רגועה שהוא משרת את האינטרסים שלי מאשר לו היה עושה גם 
צע ואחרי זה נבחר את הנתיב הנכון את הביצוע. אני מעדיפה שיועץ תאורה יגיד מה נכון לב

כי זה ניגוד  שיבצעשגם להתקשרות מול הקבלן המבצע. אבל היועץ שלי לא יכול להיות זה 
 אינטרסים.

 
 אילנה אפללו פרץ:

אני מרגישה לא נוח לאשר את התב"ר הזה. כשנדע יותר טוב, תחזירו את התב"ר ונאשר 
 אותו. 

 
 ראש המועצה:

קצב הביצוע במגזר הציבורי הוא קשה ואיטי. אני סומך את ידי על המהנדסת. אני לא חושב 
שהדבר הזה צריך לחזור אל שולחן המליאה. מה שאפשר לעשות זה, כשלאוסנת יהיה ביד את 

 איך היא מתכננת ומבצעת, היא תשלח מייל לחברי המליאה ובו היא מזמינה אותם לשמוע.
 

 מתקיימת הצבעה:
 פה אחד.אושר 

 
 971תב"ר 

 
מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

היקף 
תב"ר 
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

היקף 
תב"ר 
לאחר 
 הגדלה

השתתפות 
 מועצה

משרדי 
ממשלה / 

 בעלויות

 הערות

ביצוע אי  971
תנועה 
צומת 

אלונים 
ומרכז 
 למידה

אומדן לחניות    1023 430 593
 במרכז ענפים

 
 מהנדסת המועצה:

נדרשתי לבדוק אם יש , בסוגיית מגרש החנייה. למרכז הלמידההכביש שיורד  -שלב א' נעשה
בגלל היקפי הפעילות שיש שם. יש צורך להסדיר את המקום ולייצר  קייםצורך הנחיצות לכך 

 בו מקסימום חניות שניתן. יחד עם זאת, תהליך התכנון מבחינתי הוא ברזולוציה של בדיקה.
 

 אילנה אפללו פרץ:
 גדולה?למה הדרישה היא כל כך 

 
 מנכ"ל המועצה:

הפרויקט שאושר הוא ללא חנייה. הוא אושר לצומת, להסדרה של כביש הגישה ולאי התנועה. 
 במקום לפתוח תב"ר חדש, אנחנו מגדילים את התב"ר.

 
 מהנדסת המועצה:

 זהו אומדן ראשוני.₪.  400,000עלות הביצוע המוערכת היא בסדר גודל של 
 

 מתקיימת הצבעה:
שרון , רותי קלנר עקרון, טל גת, סיגלית עין קדם, שרה גרינצוייגאש המועצה,  ר -{10בעד }

 , ברכה פבריקנט.שמוליק שמחון, אילנה אפללו פרץ, נאוה סבר, רופא אופיר
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 .יפתח גלעדי -{1נמנע }
 

 תב"רים לסגירה. 2.3
 

 1050תב"ר 
 

מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

היקף 
תב"ר 
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

היקף 
 תב"ר

לאחר 
 הגדלה

השתתפות 
 מועצה

משרדי 
ממשלה / 

 בעלויות

 הערות

מיחזור  1050
 מלוות

מילווה+ קרן   18,873 18,873 219 18,654
 פיתוח

 
 גזברית המועצה:

. זה מה שנדרש מאתנו בעת הליך של מחזור מלוות – נפתח לצרכים טכניים בלבד 1050תב"ר 
אנחנו מבקשים לסגור אותו כי סיימנו את תהליך המחזור. כשפתחנו אותו, אמרתי שהסכום 

יקבעו ביום שבו נבצע את המחזור עצמו.  המדויקיםבו הוא נפתח, הוא משוער והסכומים 
ולסגור אותו מיד אחר כך. כשפתחנו את נושא ₪  200,000-אנחנו צריכים להגדיל אותו ב

הם הודיעו לנו ל הבנקים וכשבאנו לפרוע את החלק של בנק לאומי, המחזור, קיבלנו הצעה מכ
לרעתנו. אני מאוד התנגדתי אבל הבנק מאוד ₪ שהם עשו טעות בתחשיב של חצי מיליון 

מכסה את עצמו במצב של טעויות. נכנסתי איתם למלחמת עולם, בסוף הם הסכימו לותר לנו 
₪  200,000 -מחודשת וגם אחרי הנזק של העשיתי בדיקה ₪. מתוך חצי מיליון ₪  300,000על 

עדיין יצאנו מאוד מורווחים מכל התהליך הזה. כשבאנו להשלים את התהליך, זה היה או 
הנוספים או לוותר על התהליך ולהפסיד את זה. מחזור המלוות ₪  200,000 -לשלם את ה

גודל של חצי , חסכנו סדר 2019לכל התקופה, כשמתוך זה בשנת ₪ יחסוך לנו שני מיליון 
 ₪. 200,000 -היה שווה לנו להמשיך את התהליך על אף ה ₪.מיליון 

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 985תב"ר 
 

מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

היקף 
תב"ר 
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

היקף 
תב"ר 
לאחר 
 הגדלה

השתתפות 
 מועצה

משרדי 
ממשלה / 

 בעלויות

 הערות

העסקת  985
וטרינר 

במסגרת 
יישום 

 הרפורמה

הפעילות  87  87 -256 343
 הועברה לשוטף

 
 גזברית המועצה:

זה תב"ר שממומן באמצעות משרדי הממשלה. הפעילות הועברה לשוטף, היא לא מבוצעת 
 מהתב"ר. אנחנו מבקשים להקטין אותו. 

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 
 .2020מסגרת חח"ד לשנת אישור . 3
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 גזברית המועצה: 
 זהו אישור טכני שאנחנו מעבירים כל שנה. משרד הפנים והממונה על המחוז מעבירים לנו  

בסוף כל שנה, אישורים שלו שמתירים לנו לחרוג בחשבונות בכל אחד מהבנקים. בפועל, אנחנו 
מעולם לא הגענו לחריגות האלה ועדיין אנחנו נדרשים לאשר את זה.  לא משתמשים בזה.

 הצבעה טכנית.אותו סכום בכל שנה, 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 ₪.מיליון  3.9הלוואה בסך אישור . 4

 
 גזברית המועצה:

  בריבית פרייםהלוואה פנינו לשלושה בנקים וקיבלנו הצעה מאוד אטרקטיבית מבנק לאומי  
בנוסף, לאחר ניהול מו"מ מול הבנק הצלחתי להוזיל משמעותית  הלוואה לעשר שנים. .-0.45

 גם את עמלת פתיחת ההלוואה לכמעט שליש מהמחיר המקורי.
 

 מתקיימת הצבעה:
יפתח גלעדי, רותי קלנר עקרון, טל ברכה פבריקנט, ראש המועצה, שרה גרינצוייג,  –{ 10} בעד

 , ברכה פבריקנט, אילנה אפללו פרץ, נאוה סבר.גת
 סיגלית עין קדם. שמוליק שמחון,  -{2}נמנעים

 
  מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 עדכון ועדות המועצה. . 5
 

 רותי קלנר עקרון:
וגם בארבע וועדות אז אני מצמצמת מעט ואני מעבירה  מאחר ואני גם בהנהלה, גם במליאה

 את תפקיד יו"ר ועדת חברה וקהילה לנאוה סבר.
 

 ינצוייג:שרה גר
 . ועדת הנוערזקס לאת טל מרודס  צרףרוצה לאני 

 
 ראש המועצה:

 בועדת חינוך, ערן נגר עזב את הועדה ורועי זיס מחליף אותו.
 
 תקיימת הצבעה:מ

  אושר פה אחד.

 

 19:30 -הישיבה ננעלה ב

 
 

 מנכ"ל המועצה_____________  עידו גרינבלום ראש המועצה _________  ריב אביטלי


