פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 4404
שהתקיימה ביום  48.8.5במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,קובי סבן (גילון) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,ברוך רוזן (הררית) ,טהא פעור (חוסנייה),
דון ג'קובסון (חלוץ) ,דני עברי (יודפת) ,ארנון לאופר (יעד) ,חזי כפיר (מנוף) ,ירון מאיר (מצפה אבי"ב) ,רונן גל (מעלה
צביה) ,סעיש סואעד (סלמה) ,אייל זהר (צורית) ,דיוויד היימן (קורנית) ,יואב פיסטינר (רקפת) ,חיים ריס (שורשים),
ג'יימי גרשונוביץ (שכניה) ,שלמה רגב (תובל)8
חסרים :אביטל הכט (אבטליון) ,עופר ירושלמי (אשחר) ,מיקי מוטולה (חרשים) ,רן אקרמן (טל-אל) ,צביקה פאר
(יובלים) ,קובי ארז (כישור) ,עלי סואעד (כמאנה) ,גדעון רודוביץ (כמון) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,מאיר יעקובי (לבון),
יוסי לוי (מורן) ,גדי זיגלמן (מכמנים) ,יצחק בוכריס (מורשת) ,גידי אהרוני (עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,עטאללה
ניקולא (ראס אל עין)8
נכחו :תומר עבודי (אשבל) ,משה יונס (יוני) ,רו"ח רן אסא ,דוד כהן ,ליאת בלכר ,שלמה אלקחר ,רו"ח אלון מררי
(לסעיף ג') ,הדס תמיר (לסעיף ד') ,ברוך קומפנו ,הילה בן דורי (לסעיף ו') ,שאול אשואל ,מיה צבן ,בטי שוייצר8

בפתח הישיבה הודיע ארז על הצטרפותם של שני חברים חדשים:
* עלי סועאד מכאמנה ,במקומו של עיד סואעד
* שלמה רגב מתובל ,במקומו של יוסי נהון8
איחולי הצלחה לחברים החדשים !

א 8אישור פרוטוקולים:

מליאת המועצה מאשרת את הפרוטוקולים הבאים:

פרוטוקול מישיבת המליאה המיוחדת מיום 00858.5
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  34.5מיום 43848.5

ב 8אישור תב"רים:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את רשימת התב"רים הרצ"ב8

ג 8דיווח ראש המועצה:
ועדת גבולות – במסגרת עבודת ועדת הגבולות התקיימה פגישה בנצרת ונערך סיור בסח'נין8
הפגישה הבאה של ועדת הגבולות תתקיים במשגב 8ייערך אז סיור של שעתיים לחברי הועדה
ולאחר מכן ,עפ"י בקשתו של ארז ,יוזמנו להופיע בפני הועדה אנשי משגב שביקשו זאת8
בהמשך ייערך סיור דומה בסח'נין ,עבור אנשי סח'נין – ומאוחר יותר יוזמנו נציגי מוסדות
ומדינה להופיע בפני הועדה (משרד הפנים ,תמ"ת וכו')8
ארז חזר ואמר כי העמדה המוצגת ע"י משגב היא נבונה ונכונה וכי בין אלה שהתנגדו לה
בזמנו ישנם ששינו את דעתם 8ארז הוסיף כי החלטת בג"צ בנושא אשבל גם היא מסייעת לנו
– היא מחזקת ומבססת את עמדתנו בהקשר לאשבל 8אולם ,סביב ועדת הגבולות ועל רקע
החלטת בג"צ סוררת באזור אווירה מאוד מתוחה ומופעלים לחצים פוליטיים וציבוריים8
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נסיעה לארה"ב ולאנגליה – ארז דיווח על נסיעתו בחודש יוני ,שמטרתה היתה להקים
מחדש מנגנון של גיוס כספים מחו"ל מחד ולהגיע לקהל המעונין לעלות ארצה מאידך 8הוכן
דו"ח מפורט של הנסיעה ,שנמצא במזכירות המועצה וניתן לעיין בו8
תיקון צו המועצות – ארז עדכן כי צו המועצות תוקן ע"י שר הפנים וכי לתיקון זה השלכות
על היחסים שבין מועצה לועדים המקומיים 8הוא הודיע שבקרוב ייערך יום עיון לועדים ולחברי
המליאה ,בהשתתפות היועץ המשפטי של המועצה ,ע"מ להסביר את משמעות התיקון 8לאחר
מכן ,יבוא הנושא לדיון והחלטה בהנהלת ומליאת המועצה8
הגיל השלישי – ארז ציין כי אחד הדגשים של המועצה בתקציב  0..4הוא פיתוח שירותים
לגיל השלישי 8הוקמה עמותה ("מרחבים") שהתחילה לתפקד ומושקעת הרבה מאוד עבודה
לפיתוח התשתית הפיסית והחברתית לאוכלוסיית הגיל השלישי במשגב 8בישיבת המליאה
הבאה יוצגו תכנית האב ואבני הדרך לשנים הבאות8
מאבק הרשויות – מרכז השלטון המקומי החליט לצאת למאבק נגד הקיצוצים הנוספים
עליהם הכריזה הממשלה ואחד הרעיונות שהועלו הוא השבתת פתיחת שנת הלימודים8
ארז ציין כי הקיצוצים פוגעים במשגב כמו בכל הרשויות – אולם המועצה נערכה לקיצוצים
מבעוד מועד 8לכן ,הוא מציע לא "להעניש" את התושבים וכן לפתוח את שנה"ל 8יחד עם
זאת ,להמשיך להיות שותפים בחלק מהמערכה שמוביל השלטון המקומי ,כי הרי גם אנחנו
נפגעים קשות מהקיצוצים8
משרד התחבורה – התקיימה היום פגישה עם מנכ"ל משרד התחבורה – מר בנציון סלמן
ובכירי המשרד 8הועלו מספר נושאים ,בין היתר:
* העברת כבישי כמון-מכמנים ,יודפת-הררית לאחריות מע"צ8
* העלאת הכביש הראשי בחוסנייה בראש סדר העדיפות לביצוע ,בהמשך להחלטת ממשלה
להשקעות במגזר הבדואי8
* תחבורה ציבורית לישובי משגב8
ארז ציין כי קבלנו הבטחות שבקשותינו תיבחנה בחיוב וכבר כעת יש תקווה שלקראת שנת
 0..4ניכנס לביצוע לפחות חלקי של חלק מהפרויקטים 8ארז הוסיף כי המנכ"ל נענה להזמנתו
להגיע לסיור במשגב בתחילת חודש נובמבר8
מפעל הפיס – היום התקיימה פגישה עם מנכ"ל מפעל הפיס – מר שאול סוטניק ובקשנו
“ ”matchingשלהם בסך  ₪ 0..,...עבור מחשבים לבתי הספר במורשת ,הר שכניה
וכמאנה 8המנכ"ל לא נענה לבקשתנו היות וכבר משוריינים עבור משגב כספים לאולם
במורשת 8ארז הציע לאשר סך של כ ₪ 0..,...-ע"ח תקציב הפיתוח לשנת  0..4לטובת
 4.עמדות מחשב לבתי הספר הנ"ל8
הוחלט :מליאת המועצה מאשרת את הצעתו של ארז לקדם מימון ע"ס  ₪ 0.4,...על חשבון
תקציב פיתוח  0..4לפריסת  4.עמדות מחשב בבתי הספר מורשת ( ,)44הר שכניה ()0.
וכמאנה (8)44
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ד 8הצגת דו"חות כספיים של התאגידים:
החברה הכלכלית למשגב בע"מ
דו"ח כספי לשנת  : 3002רו"ח רן אסא הציג את הדו"ח הכספי של החכ"ל ,שאושר ע"י
הדירקטוריון של החברה 8הוא ציין כי לחברה  5תחומי פעילות עיקריים :הפעלת ואחזקת
המועדון הכפרי ,ביצוע עבודות גינון באזור התעשייה ובמקומות אחרים במועצה ,פרויקטים
של בנייה ופיתוח תשתיות בישובים ,תחזוקת והשכרת מבני תעשייה8
רו"ח אסא ציין כי שנת  0..3הסתיימה בהפסד של כ 5.4-אלפי  ₪לעומת רווח של כ₪ 45-
בשנה שעברה 8הגורם המהותי להפסד היה ההתחשבנות של המועדון הכפרי בנושא החשמל
(בגלל קריאה לא נכונה של המונה) – ובנוסף ההשפעה של השנים הקודמות (ירידה במספר
המנויים כתוצאה מהמצב הכלכלי במשק) באה לידי ביטוי בשנת 80..3
יחד עם זאת ,אמר רו"ח אסא ,המועדון הכפרי מחזיק את עצמו וההון העצמי של החברה
חיובי8
הוחלט :עפ"י בקשתו של אייל זהר ,יועבר באופן קבוע לחברי המליאה דו"ח חצי שנתי8

מינהלת תרדיון
דו"ח כספי לשנת  - 0..3רו"ח רן אסא הציג את הדו"ח הכספי של מינהלת תרדיון לשנת
 80..3הוא ציין כי בתחום האחריות של המינהלת תחזוקת ותפעול אזור התעשייה ,שיווק
מגרשים ופיתוח אזור התעשייה8
רו"ח אסא ציין כי המינהלת סיימה את שנת  0..3עם רווח של כ ₪ 043,...-וגובה את
החובות בזמן8
משה יונס (יוני) – מנכ"ל מינהלת תרדיון סיפר כי לפני מספר שנים העביר התמ"ס למינהלת
את האחריות לפיתוח התשתיות 8מאז שודרגו "בגדול" תשתיות אזור התעשייה בזכות כספי
הקרן הייעודית לפיתוח שנפתחה בזמנו עפ"י החלטת מליאת המועצה 8כיום ,הוסיף יוני,
צמצמה המינהלת את הפעילות לעבודות אחזקה ושירותים בלבד8
יעדים לשנת  - 0..5יוני ציין כי המינהלת החליטה להתמקד בשנת  0..5ביעדים הבאים:
קליטת שני מפעלים חדשים ,הוצאת מכרז משותף עם ממ"י לשיווק מגרש  04.למסחר,
שירותים ותעשייה קלה ,הטיית קן מים פנימי לכיבוי אש עבור מפעלים מיוחדים ,מתן טיפול
שוטף למפעלים קיימים וחדשים וכן תחזוקת הפארק ברמה גבוהה8

קולחי משגב
דו"ח כספי לשנת  - 3002רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הכספי של החברה 8הוא ציין כי
מטרותיה העיקריות של החברה הן :ניהול ,הקמה ותחזוקה של מערכת הביוב בתחום יישובי
משגב 8כמו-כן אמורה החברה לפעול בתחום משק המים – בשלב ראשון במספר ישובים
בלבד8
רו"ח מררי ציין כי החברה סיימה את שנת  0..3באיזון 8עיקר ההכנסות של החברה בא
מגביית אגרות ביוב – הכנסות נוספות באות מהטיפול בפרויקטים שוטפים ומסייעות לאיזון
תקציב החברה8
קובי סבן הזכיר שהוא ביקש בזמנו שיוצג בפני המליאה התחשיב של המודל על פיו גובה
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החברה את הכספים 8כמו-כן ,לא נראה לו תקין שלא הוצג דו"ח תכנון מול ביצוע8
דוד כהן – מנכ"ל החברה ,דיווח כי ,בעקבות בקשתו של קובי סבן ,הנושא נדון בזמנו בישיבת
הדירקטוריון של החברה ויצא תחשיב מעודכן בשנת  80..0הוא הדגיש כי ממילא מחויבת
החברה להוציא תחשיב מעודכן אחת ל 4-שנים ,שהוא התנאי לקבלת הלוואות8
דוד כהן התחייב להגיש את המודל המעודכן לשנת  0..5לחברי המליאה לכשיהיה מוכן8
יעדים לשנת  - 3002דוד כהן הציג את היעדים שהחברה קבעה לעצמה לשנת  :0..5הקמה
וביצוע של עבודות ביוב במגזר הבדואי (יעד ראשון) ,המשך שיפור איכות השירות של
החברה ,המשך מתן פתרונות לאיסוף וטיפול מסודר בביוב במשגב ,הפעלת ותחזוקה שוטפת
של מערכות המים של יישובי הפיילוט במשגב ,גבייה של אגרות והיטלי ביוב במגזר הבדואי
במשגב ,הגדלת ההכנסות השוטפות מגורמים חיצוניים ,שיפור ושמירה על איכות הסביבה
וערכי טבע ונוף8
קובי סבן הציע הצעת ייעול – ביטול השוברים החודשיים שנשלחים לתושבים מדי חודש
בחודשו ועולים הרבה מאוד כסף8
הוחלט :דוד כהן יבדוק איך ניתן לייעל את שיטת השוברים וידווח למליאה8

עמותת משגב הגליל
דו"ח כספי לשנת  - 3002ליאת בלכר – מנהלת המרכז הקהילתי ,ציינה בסיפוק כי ,השנה,
הדו"ח הכספי היה מוכן כבר בחודש מרץ !
רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח כספי לשנת  0..3ודיווח כי העמותה סיימה את השנה בעודף
וכי הגירעון הולך וקטן למרות הקיצוץ של כ ₪ 54.,...-שהוטל על העמותה8
ארז ציין כי המתנ"ס היה גוף גרעוני בשנים האחרונות 8במהלך שנת  ,0..0-0..3נכנס לתמונה
שלמה אלקחר ,שמשמש מאז גזבר העמותה 8כיום ,בזכותו ובזכות ליאת בלכר – מנהלת
המתנ"ס ,הרכזים וצוות העובדים ,העמותה מאוזנת והיא זוכה לניהול כספי למופת תוך שמירה
על רמת השירות8
יעדים לשנת  – 3002ליאת בלכר ,הציגה את היעדים שהמרכז הקהילתי קבע לעצמו לשנת
 :0..5פיתוח תכנית אסטרטגית למרכז המוסיקה ,קידום נושאי האחזקה ושיפור תנאי הלימוד
במתקנים השונים ,חיזוק מקצועי לצוות הרכזים והעובדים בנושאי פרסום ושיווק לצורך תגבור
העברת מידע והגדלת קהלים ,פיתוח שלוחת הר גילון ,פיתוח מרכז השירותים בסלמה ,קידום
הפעילות החברתית בכל הישובים הבדואים תוך עידוד העשייה העצמית ,הרחבת מגוון
פעילויות הפנאי לתושבים מבוגרים ,מחלקת הנוער תוביל את העשייה העצמית עפ"י מודל
ארגוני פדגוגי קיים ,השלמת תכנית אב לתרבות במשגב ,היערכות אסטרטגית עם המעבר
לשבוע לימודים מקוצר במערכת החינוך ,שילוב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בפעילויות
השונות8
ארז הודה בשם המליאה לרו"ח רן אסא ולרו"ח אלון מררי ,למנהלי התאגידים ולצוותי
העובדים על עבודתם המסורה 8לכולם  -יישר כח !!!

ה 8הערכות לתקציב :0..4

ארז הזכיר את הטלטלה הקשה שעברה המועצה בעקבות הקיצוצים הכבדים שהוטלו עליה
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וההחלטות שהיא נאלצה לקבל ע"מ להגיע לסוף השנה עם תקציב מאוזן 8הוא ציין את
השינויים "לרוחב" שבוצעו בשנת  0..5במועצה ובתאגידים  -וההחלטות שנתקבלו כתוצאה
מחשיבה טקטית ואסטרטגית ע"מ להניע שינויים בראייה ארוכת טווח8
כעת ,סבור ארז ,צריך להתחיל "להרגיע" את הארגון ,לבסס ולייצב אותו תוך הנחת עבודה
שעדיין צפויים לנו קיצוצים בהמשך8
כמו-כן ,דיווח ארז על ה"גזירות" הצפויות בשנת  0..4ועל הפתרונות שהוא מציע:
 מרכז השלטון המקומי הודיע על הפחתה בשיעור  43%משכר עובדי המינהלה (מזכירות,
שרתים ,עובדי נקיון) בבתי הספר8
הפתרון :לספוג את הקיטון בהעברות הכספיות ע"מ לא לפגוע בעובדים8
 משרד החינוך החליט להקטין את התקנים לגני הילדים8
הפתרון :לספוג בשנה"ל תשס"ה ,אחרת אי אפשר יהיה לפתוח  4גנים 8יחד עם זאת ,לאור
הפערים העצומים שנוצרו ,סבור ארז כי חייבים לדון בנושא ברמת מדיניות8
 משרד החינוך הודיע על קיצוץ בהעברות לנושא ההסעים8
הפתרון :גם כאן ,חייבים לספוג את הקיצוץ ,כי הרי אי אפשר להפסיק להסיע תלמידים8
בסה"כ ,ציין ארז ,מסתמן חוסר של כ 3-מיליון  ₪שיכוסה ע"י גיוס כספים ממקורות "חד-
פעמיים" שהצלחנו לגייס בשנים האחרונות 8כך נצטרך להמשיך לפעול בשנים  0..4ו0..0-
ולקוות לשנים טובות יותר8
בנוסף ,הודיע ארז שבישיבת המליאה הבאה יובאו לדיון המלצות הצוות שבחן את מחלקת
התחבורה ,תוך תקווה שעד אז ניתן יהיה להגיע עם עובדי המחלקה להבנות ולהסכמות ברוח
עבודת הצוות8
ארז הוסיף כי ,לצד הפעילות השוטפת ,המליצה הנהלת המועצה ,בישיבתה מיום  ,0085לשים
דגש על  3נושאים העומדים בראש סדרי העדיפויות של המועצה :בטיחות בהסעים ,הגיל
השלישי ,קליטת משפחות חדשות8
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת עקרונית את הפתרונות המוצעים לכיסוי הפערים (מימון
מהכנסות חד-פעמיות)
 מליאת המועצה מאמצת את המלצת הנהלת המועצה לגבי הדגשים המוצעים8

ו 8אישור חבר חדש בועדת הנחות:

מליאת המועצה מאשרת את מינויו של דיוויד היימן כחבר בועדת ההנחות במקומו של דני
עברי ,שהתפטר מתפקידו8

ז 8שאילתא בנושא מתקן הפירוליזה אס"פ אבליים:

הנושא עלה לדיון במסגרת שאילתא שהציגו יצחק בוכריס וחיים ריס ובעקבות פניות
מתושבים שהביעו חשש שמתקן הפירוליזה ,שאמור להיפתח ע"י יזם פרטי בתחילת שנת
 ,0..4יהווה מפגע בריאותי לתושבים באזור8
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יואב פיסטינר – במקצועו עוסק בתחומי איכות סביבה ,ביקש להציג מצגת שהוכנה על ידו
ומחייבת רק אותו 8בין היתר ,הוא טען שמדובר בדבר ניסיוני שלא נוסה באף מקום בעולם,
שהוא אינו ראוי להיות ממוקם בסביבה מאוכלסת ושהיזם אינו מכחיש (בישיבה שהתקיימה
במצפה אבי"ב) שהוא מתכוון להרחיב את פעילות המתקן בעתיד 8יואב הוסיף שהליך אישור
הקמת המתקן לא כלל תסקיר השפעה על הסביבה ושמעטים המקרים בהם ממצאי תסקיר
השפעה על הסביבה למתקן קיים הביאו לסגירתו או הפסקת הפעילות בו 8כמו-כן ,הציע יואב
לגייס את המועצה כדי הוביל מאבק ציבורי8
ברוך קומפנו – מנהל מחלקת איכות סביבה ציין כי המתקן אינו שייך למועצה ,איננו בתחום
שיפוטה והוא אישית אינו תומך בו 8אבל המתקן כבר קיים וכנראה יעבוד! יחד עם זאת ,ברוך
סבור שיש לנקוט צעדים ע"מ למנוע פגיעה אפשרית באוכלוסייה 8לפי מיטב ידיעתו של ברוך,
היזם הצהיר שאין לו שום כוונה להמשיך להפעיל את המתקן מעבר לשנתיים הקרובות 8בכל
מקרה ,טען ברוך ,עדיף להיות מעורבים ולעבוד בשיתוף פעולה עם גורמים הרלוונטיים ,אחרת
הם עלולים להמשיך בלעדינו8
הגב' הילה בן דורי – מנהלת איגוד ערים איכות הסביבה ,ציינה כי המתקן ממוקם בתחום
השיפוט של עיבלין ,דבר שמגביל את יכולת ההתערבות שלנו ומקטין את אפשרות ההשפעה
שלנו 8היא סיפרה שהטיפול הנוכחי בפסולת הוא הטמנתה במטמנות שתופסות הרבה מקום
וגורמות לאוכלוסייה מסביב בעיות קשות של ריח בגלל הגזים שנפלטים 8כעת ,הוסיפה הגב'
בן דורי ,צריך לחשוב על טכנולוגיות אחרות – אנחנו עומדים בפני חידוש ,שינוי ונכון שלא
יודעים מספיק ונצטרך ללמוד תוך כדי תהליך 8הגב' בן דורי הודתה שהיא אינה מאושרת
ממיקומו של המתקן אך הכיוון היחידי בו ניתן לפעול הוא לבדוק היטב איך הוא פועל
והתוצרים שלו8
ירון מאיר התנצל בשמו של יצחק בוכריס שנבצר ממנו להשתתף בדיון בגלל אזכרה
משפחתית8
לעצם הענין ,הוא אמר שהוא בעד מתקן שריפה והוא מאמין בכל מה שהוא שמע בישיבה
שהתקיימה במצפה אבי"ב ,דהיינו :שהיזם אינו מתכוון ללכת בתום השנתיים ושהוא כן
מתכוון להרחיב את פעילות המתקן 8לפי דעתו של ירון ,אין לסמוך על המשרד לאיכות
הסביבה והוא משוכנע שהדרך היחידה לסילוק המפגע היא הדרך המשפטית8
לדבריו של ארז ,הדרך הקלה ביותר היא להתלהם והוא מודאג מהילך הרוחות 8המועצה היא
גוף ציבורי שחייב לפעול בשיקול דעת ובאופן אחראי ואין זה נכון כרגע "ללכת למלחמה" כי
בסופו של דבר אנחנו עלולים להיפגע 8לאור העובדה שהמתקן אינו בתחום השיפוט של
משגב ,הוא סבור שהסיכוי שיחידי שלנו להשפיע הוא ליצור קואליציה שתשתף פעולה (עם
המשרד לאיכות הסביבה ,איגוד ערים לאיכות הסביבה והיזם)8
קובי סבן ואייל זהר הדגישו את החשיבות להיערך למאבקים ציבוריים ולכלול בתוך
הקואליציה את כל הגופים (כולל עמותת הסביבה) העשויים לסייע8

הוחלט:
 ראש המועצה יבקש מהגב' הילה בן דורי לפנות למומחה בתחום ע"מ שיתן למליאה חוות
דעת מקצועית ורחבה על המתקן ,אשר תתייחס לשאלת הסיכונים הסביבתיים ,אם ישנם8
 מיד עם קבלת חוות הדעת ,יתקיים דיון בישיבת המליאה ותתקבל החלטה לגבי המשך
הדרך8
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ח 8ש ו נ ו ת :
פתיחת חשבונות בבנק אוצר השלטון המקומי – מליאת המועצה מאשרת
פתיחת שני חשבונות בבנק אור השלטון המקומי לפי הפירוט הבא:
 חשבון עזר לפרויקט האומנותי בביה"ס במורשת
 חשבון לנושא תקציבי פיתוח8
היטלי השבחה – הנהלת המועצה ,בישיבתה מיום  ,00858.5דנה בבקשת הישובים
להחזיר להם הטילי השבחה בלו"ז קצר יותר מהמצב הקיים 8נערך דיון על בסיס המלצת ראש
המועצה וגזבר המועצה ,שההחזר ייעשה ב 3-מועדים במהלך השנה 8ההמלצה אושרה ע"י
ההנהלה8
במהלך הדיון ,ביקש ירון מאיר לבדוק האפשרות שההחזר יהיה סמוך ככל שניתן למועד קבלת
הכספים במועצה8
ארז הסביר את הקושי שיש להיענות לבקשה זו לאור אופן העברת הכספים ע"י ממ"י 8הוא
חזר והדגיש כי הכספים שמוחזרים לישובים נועדים אך ורק לפיתוח ואחזקת התשתיות ואסור
בהחלט להשתמש בהם לשוטף8
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת את המלצת ההנהלה8
 עפ"י בקשתו של ירון מאיר ,ידווח שאול אשואל בעוד כשלושה חודשים על מצב הכספים
ותיבדק האפשרות לקצר הליכים ולצמצם את מרחב הזמן למינימום האפשרי8
 המליאה מאשרת את ההחזר לישובים לתקופה הראשונה ,על בסיס הפירוט שהוגש ע"י
הגזבר ,במסגרת תב"ר מס'  540בסך 8₪ 531,405
חידוש משק רכב  – 4004בהמשך לבקשת המליאה ,נבחן נושא חידוש משק הרכב8
נבחנו  3אלטרנטיבות ע"י ועדת רכב ,אשר ממליצה לאמץ את האלטרנטיבה מס'  ,3דהיינו:
החלפת  3רכבים ורכישת  0רכבים נוספים באמצעות ליסינג תפעולי8
הוחלט :מליאת המועצה מאמצת את המלצת ועדת רכב ,שתבוצע במסגרת תב"ר מס' 355
ע"ס 8₪ 015,...
רשמה:
בטי שוייצר

ארז קרייזלר
ראש המועצה
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