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 י' אייר תש"ף    
 2020מאי  04   
 1-1 –מליאה    

 
 20-6סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 3.5.20מיום 
 

 :מאחר שבשעה  18:00ישיבת מליאת המועצה נקבעה לשעה  אופיר ,
  19:00לא התקיים מנין חוקי, הישיבה נדחתה לשעה  הייעודה

 ובשעה זו נוכחים מספר מספיק של חברים שהינם מנין חוקי. 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה   - אופיר ליבשטיין  :נוכחים
 נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה  - יוסי קרן 
 נציג גבים - ירון להב 
 נציגת יכיני - מורן חג'בי 
 נציג דורות - ניר בן אשר  

 
   

  :ZOOMנוכחים באמצעות תוכנת  
 נציגת ארז  - אורנה נעים  
 נציגת ניר עם  - דנה מזרחי בראודה                    
 נציגת כפר עזה  - מירה שטהל  
 נציג אור הנר  - אדי פולנסקי  
 נציג מפלסים  - דוד בן ברון  
 נציגת רוחמה  - הדר שריד 

 
 חל עוז נציגת נ - צ'ריעדי גן אל  :חסרה

 
  

 : משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"לית המועצה  - לילך שיינגורטן 
 גזבר המועצה  - שמעון קרן צבי  
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 : סדר יום
 
 23.3.20מיום  5/20אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1
 
 עדכונים.  .2
 
 תמיכות המועצה.  .3

 
 שונות.  .4

 

 :פירוט הסעיפים
 
 : 23.3.20מיום  20/5אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  .1

 
 . אושר ללא מתנגדים  5/20סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 

 
 : עדכונים .2
 

בנושא. מציג מסמך שהוכן ע"י  השלמות  מבצעים כל הזמן   – ממ"דים   :אופיר
   .)מצ"ב( מיפוי ומענים  –קב"ט המועצה 

  , נכנסה מיד לתפקיד  –הצטרפה אלינו שלי ברנדס  -  משאבי אנוש
בימים אלו שצריך הרבה מאוד רגישות   בפרט  עבודה מצוינתמבצעת  

 לעבודה מול הנהלים ומול העובדים. 
אנחנו לומדים   .הקורונה בשל העולם משתנה בימים אלו  – גיוס משאבים 

 כרגע איך נכון להתנהל. 
שובים וממערכות מידע  , מקבלים ידע מהיGISמערכת  – דיגטציה
   .שקיימות
  .חודש וחצי  שרהשר, מנהל התחבורה, סיים מילואים שלאילן   –תחבורה 

 חזר לעבודה והחל את מסלול הנסיעות בצל הקורונה. שלישי  ביום 
עובדת המחלקה, רבקה    .בצורה מצוינת  ליאלעד מוב  – מכלול מוניציפלי

שנים של עבודה במועצה, עשינו לה   37לאחר יצאה לפנסיה אברהם, 
 פרידה. פינוי אשפה עובד מצוין.  מרססים עפ"י צורך.

.  סדר בנושא אחזקהם י מבצע  –אחזקת תשתיות מבני ציבור  – כלכלי
הקבלנים מגישים הצעות   – הרבה עבודה בקמפוס.  אזור תעשיה מערבי 

 . יבחר קבלן זוכהצפוי ל לחודש 10ב  .מחיר
בחודש וחצי   הקושי של הקורונה היה קושי בעבודה  בגלל  – ב' ספירים

 בישורת האחרונה של ההגשה. מקווים שאנו אנחנו   ,האחרונים
בוחנים מחדש   ובמקביל דונם 15-ל עובדים על התכנון  – מתחם חדשנות

   . קק"ל לגבי המבנה של אמדוקס השותפות עם את 
  .קצועימסופית עושה עבודה נפלאה. יש ליווי אישי ו – קהילת העסקים 

  שנפגעה קשהה  ימקבלים פידבקים טובים. זוהי קבוצת האוכלוסי
 מהסיטואציה ואנחנו צריכים לתמוך בה הכי הרבה. 
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בימים אלו נחליט אם מחזירים   אחוז חופש.  50- בהמנהלות היו  – תיירות
 . ן לעבודה אות

 . יצא מכרז - מרכז מבקרים נחל עוז
  ,הרחבות אור הנר –פרויקטים מרכזים ממשיכים לרוץ על כמה   –הנדסה 

 נחל עוז, גבים, כפר עזה. 
 : מכלול קהילה 

תחבורה, בתי  בתחומי העבודה מצוינת של הערכות ביצעו    - ג'-כיתות א'
את  חשוב לנו להכיר ההכנה לחזרה בוצעה לתפארת.   . ביטחוןוהספר ה

 עבודת הצוותים. 
    .בקפסולותביום שלישי  למוד  ים ללמתח - ב'י -א'י

אני מעורב באופן אישי על   . בבית ספר התיכון  יש אתגרים לא פשוטים
אבל אני מאוד    ,לא קל. עבדה טובה מבצעיעקב  .הבלנס לייצר את   תמנ

כללים  לבין יצירת מסגרת ברורה  -דרך שבה אנחנו הולכים במאמין 
 ולאפשר את חופש ביטוי של הרוח והבחירה בתוך המסגרת.  

   .תקבל החלטה לפתוחתוים שביום ראשון ומק - גני ילדים
חינוך  את הקיבלנו אישור לפתוח  –במתכונת קהילתית    חינוך חברתי

ב בישובים. העברנו היום  'י-'אבכיתות המתכונת קהילתית חברתי 
הישובים מתארגנים. זה מכניס אותנו למסלול  , לישובים את המידע 

 למתן מענה לילדים ולהורים.  משמעותי
 ממשיך ללוות את החינוך והצוותים.   - שפ"ח

חושבים איך לתת את   –גיתית עובדת יחד עם נדב  –  ז צעיריםכמר
 המענה הנכון לאוכלוסיה זו. 

עבודה מצוינת    מבצעת   ,סיון ישר קפצה למים העמוקים  - תרבות
בין  התחילה לבנות את החיבור לעבודה המשותפת . תהליך מובנהב

ביום    היו טקסים של יום השואה והזיכון,רכזות התרבות במועצה.  
ביום העצמאות ועוד   חלוקת קרטיבים בישובים מהמועצה.  העצמאות  

 הרבה מאוד פעילויות.
   :חוגים

 בוחנים חזרה פרטנית. – מוסיקה
 צריך אישור.  :  מחול

גייסנו קרוב למיליון ₪   . מקווה שעוד שבוע נסיים את השיפוץ: מדעים
אלף ₪ לטובת  המשך   300משרד המדע. מקווה שיאשרו לנו עוד מ

 .פיתוח. זה חלק מבית היוצר
נוכל להחזיר אותה  ש מקווה   -סיגל בחופשה   – ביטחון קהילתי מוגנות, 

 התקציבים. כשנקבל את לפעילות
לכל דורשי   מסייעת עינת   ,מחפשי עבודה -עבודה פרטנית  :  מעברים 

 העבודה.  
פנים מול פנים ולא רק און   -ם ייקבל אישור לטיפולים פרטני –  מרכז חוסן

 ליין.
המחלקה  מרכז למנהלת ב יצאנו   – שירותים חברתייםלמחלקה 

 ביולי.  יוצאת לפנסיה בחודשחנה  . שירותים חברתיםל
פעילות  כל קהילה יש ל   -הקהילות לכל מנהלי דוא"ל היום יצא  –יחדיו 

שעומדים בכללים   כל הכבוד לחיה שקדמה את המהלך . בישובים עצמם
 ובחוקים. 
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 . חזרהלאישורים ל ממתינים  – עמותת הספורט
כרגע ישנה פעילות חוגים בזום ומרפאת הספורט נפתחה   - הידרותרפי 

 ליומיים של פעילות. 
 עבדו כל הזמן.   – פסיכולוגיה השירות

  של בעלי התפקידים בתקופה של חוסרהתפקוד מאני מאוד מרוצה 
 ! ודאות, הזדמנות לומר תודה

 
רוצה לומר שאפו ענק על ההיערכות ועל החזרה החלקה ללימודים, לא   אדי: 

שער הנגב עובדת אחרת לגמרי ומדברים    לפרגן לכם. מובן מאליו ומגיע 
 קנאה כזו וזה יפה.  בהמוןעלינו 

  ? האם שקלתם להציב מצלמות שמודדות חום בכניסה - ההגעה לביה"ס 
 יכול לייעל מדידת חום והצהרות בריאות.  

 
  2-3קיבלנו כמה הצעות. אשמח אם יהיה פה צוות של בנושא המצלמות,    אופיר:

בדיקת התכנות  , כולל ירה לגבי הנושאבדיקה מאד מהשיבצעו  אנשים  
 באחריות: ניר ואדי. כלכלית ואפקטיביות.  

 
המצלמה הכי איכותית היא של איקוויזן   . יש מס מצלמות מאושרות    ניר:

 ותקבלו המלצה עד מחר.  תבוצע בדיקה  -  עמית מניר עםהשייכת ל
 

חייבת להיות חברה שמופיעה במאגר לבטחון פנים על מנת שנוכל      לילך:
 להעביר אליה תשלום. 

 
 בתקופת הקורונה.   לדעת האם היו פניות לגבי תשלום ארנונה מעוניין    אדי:

  
-למרץלרוב העסקים  פטור מארנונה  -קיימת החלטת ממשלה בנושא  שמעון:

זכות  היתרת בתלוש של מאי את יקבל  , מי ששילם את מרץ ואפריל ,מאי
שעסקים הזכאים  פרסמנו באינטרנט  ,יולי. עם זאת -תתגלגל ליוניוהיא 

  מקבל החזר  - . מי ששילם שנתילפטור ושלמו, יוכלו לפנות ולקבל החזר
   עסקים שאינם פטורים על פי קריטריונים שנקבעו בתקנות.   למעט 

למעט   ,אני לא מכיר פניות  ,מבחינת הארנונה -)משקי בית(  תושביםלגבי 
מבחן    - ם קריאחת. הכלים העומדים לרשותנו הם הכלים הרגילי 

אנו מנועים מלתת הנחות שאינן   הכנסה, המתייחס לנתוני שנה קודמת. 
 על פי התקנות, למעט מקרים חריגים שבסמכות ועדת הנחות. 

 
מיועד לסיוע לאנשים פרטיים    - ס יוביל גיוס של מימון המונים"המתנ   אופיר:

 י הרווחה ונפגעו בתקופת הקורונה."אשר אינם מוכרים ע
קחו  יפרויקט של ערבות הדדית בתוך הקהילה. חשוב שחברי המליאה י              

חמישים  תרומה של גם  ,  יתרמו ויפיצו למעגלים הקרובים ובישוב - חלק 
 מסייעת. שקלים 

 
זה הזמן שאנשים זקוקים    - רעיון נחמד לבקש עזרה ושאנשים יתנו יד אורנה: 

 לערבות ההדדית.  
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ת שילד שכבר נסע בהסעה  חושש -מדידת חום בכניסה לבית הספר 
 זה יוצר בעיה.    ,ס"והגיע לביה 

 
אם   ,על הצהרה דיגיטלית שלילד אין חום 07:25כל הורה חותם כל יום ב     אופיר:

 נייצר אותה.   ,נמצא לנכון לייצר עוד מנגנון
 

המועצה והמליאה    -  בהמשך לתמיכה התקציבית למרכז היום לקשיש   דודו:
ליוני שקלים לעמותות השונות. אני מצפה שהגופים האלה  ימאשרים מ

שית  "היועמ  ע"פ  ידעו איך להחזיר חלק מזה בעיקר לעסקים בישובים. 
  ףתיעדושתצא קריאה מהמליאה לגבי  מעונייןניתן לתעדף אותם. 

 כלכלה מקומית מקיימת. - ורכישה מעסקים בישובים 
 

לתת לספקים מקומיים אפשרות להשוות   - הייתה הצעה על הפרקכבר    אופיר:
שית תצטרך להסביר את זה בישיבה  "היועמ.  אחוז 5הצעת מחיר, עד 

פרונטלית, החומר קיים. יכולים לצאת בקריאה כללית בנושא, להמליץ  
אך לא על חשבון  אי אפשר להכריח. אין לי ספק שכולנו בעד, , לבקש

 האיכות והשירות. 
 

בפעם הבאה שאני   - צריך להיות בקדימה של הראש , בתודעה הציבורית   ירון:
 אני רוצה סעיף שדן בדבר הזה.  , רואה חוזה מול עמותה

 
מה שביצענו    לדוגמא   - בעמותות עצמן אפשר לעודד  - זה לא יהיה   אופיר:

אנחנו      - לגבי עידוד מעסקים בשער הנגב  .והובלנו לפני חודש וחצי
ס )חברה  "הן עמותות פרטיות. מתנ - תומכים ביחדיו ובשירות הפסיכולוגי

אך לא לחייב.  , יכולים להמליץ , עירונית בעלת דירקטוריון משלה(
יש הבדל בין לקדם כלכלה מקומית   - העמותות האחרות: ספורט, הידרו

ול ספק כזה או אחר. זה לא יכול  מקיימת לבין לחייב עמותה לפעול מ
 . להיות כתנאי

    
חשוב שנעלה את הנושא הזה ונדאג להביא   ,מסכים, אך ביום שנתכנס  :ירון

 דוגמאות קונקרטיות.
 

 . לתרגם את זה למשהו שיווקייתכן וניתן  : יוסי
 

הבנתי כי מדובר על חזרה  ,  שאפו על החזרה ללימודים. דבר נוסף   :דנה
להורים יש  ? באופן מוגבל, האם אפשר לדון בשעות הפעילותללימודים 

חשוב שכשתצא   -'  המון שאלות לגבי אופן החזרה, נושא התשלום וכו
 הודעה היא תהיה מאד ברורה אשר נותנת מענה כולל.

 
לאור  אין הנחיות מדויקות ממשרד הבריאות והחינוך בנושא. עדיין    :לילך

בקשים החרגות. אין שום הנחיות  ממועצה "ירוקה", אנו אנו העובדה ש
   - א "פנתה לפיקוח לגבי יוח ,מנהלת הגיל הרך , ברורות כרגע. לבנת עציץ 

 עדיין אין תשובה.  
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ממשיכים ללחוץ שיתנו למרחב הכפרי את היחס שמתאים לאור העובדה   :אופיר
ה מקבלים בדחיפה באופן קצר  ישאנחנו אזור המוגדר ירוק. רוב האוכלוסי

 האינפורמציה והתקנות העדכניות. וברור את 
 

רעיון שיוקם  מבקש לקדם  –  ביום חמישי הקרוב משביעים פה ממשלה   :יוסי
חשוב. אשמח לעזרתכם לחבר   , זהפה סניף של הליכוד בשער הנגב 

 אנשים רלוונטיים.  
 

לא   הם   - ישנם אנשים שאין להם איך לסיים את החודש    -גיוס המונים  : ירון
חשוב מאד שזה יגיע  . לא מוכרים על ידי הרווחה ולא יוכרו ,ישנים בלילה 

 לאנשים שצריך, שלא תמיד מסוגלים לפנות.  
 

העמותה לשירותים  שהפגיעה בה היא המשמעותית ביותר היא העמותה      :שמעון
ומאידך יש לה   הן עצמיות)למעט החוסן(  כל ההכנסות שלה חברתיים ש

בוחנים הגשת פניה לקבלת פיצוי אנחנו  הוצאות תחזוקה קבועות.  
 המודל הוא מורכב.     - (החזר הוצאות יחסימהמדינה ) 

היקף ההסעות כמעט הוכפל )בהתייחס  : הסעות ילדים בתקופת קורונה
אחר  אך מ, פר תלמידאחוז   150מתקצבת המדינה לילדים המוסעים(, 

     תגדל גם השתתפות המועצה.  אצלנו ממילא ההסעות גרעוניותש
עד הפעלת מערך החינוך השפעות הקורונה על התקציב היו קטנות  

 יחסית, האתגר התקציבי לפתחנו כעת.  
 

  :תמיכות המועצה .3
 ( לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר

 
. מציג את  2019תמיכות לשנת  עפ"י הנהלים, פורסם "קול קורא" להגשת   שמעון: 

המלצות  הוועדה לענייני תמיכות והמלצותיה, שהתבססו על  פרוטוקול
 .  תמיכותפי נוהל הועדה המקצועית ל

 
  :החלטה

 

 .2020תמיכות לשנת  לענייני לאשר את המלצות הועדה  6-20-3

 
 . אושר ללא מתנגדים

 : שונות .4
 

  סיכום ישיבת ועדת תרומות (1
 ( לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר

 
: ציוד מיגון מפני  Operatio Lifeshieldתרומות מארגון  2קיבלנו  אופיר:

₪. מודה   55,436ומגונית לרוחמה בסך  32,576,31קרונה בסך 
 באומן על תרומותיו לתושבי המועצה. לשמואל  
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 :הוחלט
 

6-20-4/1 
פרוטוקול ועדת  מליאת המועצה רשמה בפניה שהובא בפניה 

 . 5.4.20תרומות מיום 

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
   4, רבעון 2019דוח רבעוני לשנת  (2

 ( לחברי המליאה מבעוד מועד )חומר רקע הועבר
 

 המראה עודף.   4, רבעון 2019לשנת רבעוני  המציג את הדו"ח    שמעון:
, לפי המידע שהיה אז. השינויים  2019הדוח נוצר בסוף פברואר  

הן  ,  גידול בהכנסות ארנונה -)בתשובה לשאלת דנה( הגדולים 
קיבלנו   . בנוסף, משרד הפניםמשיפוי בבהכנסות ישירות והן 

ולא נלקח   שלא היה צפויממשרד הפנים בסוף דצמבר מענק  
שתמש בעודף  לה נצטרךכתוצאה מכך על פי הדו"ח לא  בחשבון. 

 בחלק מהעודף המצטבר כפי שתוכנן, ואף נרשם עודף בדו"ח. 
אש"ח   500שסך של עם זאת מציין שמאז פברואר התברר 

התקבל  טרם   2019משרד החינוך בגין הסעות עולים של  מ
למרות שההסעות אושרו על ידי הפיקוח, הנושא בטיפול 

אנו רושמים   ,אינטנסיבי, ומקווה שייפתר במהלך החודש. כמו כן 
אש"ח בגין תביעות תלויות ועומדות. יש   100-השנה סכום של כ

דחייה )מאושרת( בסגירת הספרים עקב משבר הקורונה, כך  
 שהדו"ח הסופי יהיה עם עודף נמוך יותר, אך עדיין טוב מהתחזית.  

 
יסייעו לנו לעבור את השנה   תוצאות הדו"ח של שנה שעברה,    אופיר:

 יות מורכבת.הנוכחית שצפויה לה
 

 ? ושדרות  7מה קורה עם הארנונה של מול    דודו:
 

תקצבנו פעולות משותפות עם שדרות בסכום הדומה   2017בשנת    שמעון:
אלו פעולות שאושרו בתקציב  . 7חצית הארנונה של מול מל

אחרי  הצפוי מדמה את המצב    2019שנת הביצוע ב ובוצעו. 
תוקצבו פעולות בגובה הסכום שיעבור  מראש מאחר וההסדר, 
 לשדרות.  

יתרות המזומנים וההשקעות   ממשיך ומסביר ביחס לחלק המאזני: 
 הפיננסיות מכסות את התחייבויות המועצה מול הקרנות

המתוקצבות ושאינן מתוקצבות )הפרשות שנגבות מהעובדים  
לסיוע בתשלום הפנסיה התקציבית(, זאת כנדרש לפי תקני  

  רעונות מימון זמניים שסיבתםירים יש ג"בצד תב   הביקורת. 
בתב"רים   ועודפים זמניים הכנסות ממשלה שלא התקבלו - בעיקר

 . במימון עצמי שטרם נוצל
.  2019: מסתמן שבבית הספר התיכון ישנו עודף בשנת תיכון

מאחר שבית הספר עובד על בסיס שנת לימוד, יתכן ונזדקק  
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. מבקש לשמור את  2020ו לעודף במהלך שנת הלימודים תש"פ א
 העודף בקרן מיוחדת, לשימוש בית הספר. 

 
שנה שעברה    על העבודה המסורה. ולכל הצוותמודה לשמעון    אופיר:

 ןהצלחנו להגדיל אותחתנו, מ, לשחשבנו שנשתמש ברזרבות
לשמעון שאפו ענק על הניהול הקפדני,  הזדמנות לומר  .קצתב

   - ועדת כספים בנוסף, מודה לחברי  אנחנו מתנהלים נכונה. 
 מדבר במאות סעיפים ומאות מכרזים. 

 :הוחלט   
 

6-20-4/2 
  , 2019הרבעוני לשנת המליאה רושמת בפניה את הגשת הדו"ח 

המליאה מאשרת לשמור את העודף מבית הספר התיכון    . 4  רבעון
 ככל שיהיה בקרן עודפים לתיכון.

 
 

 . אושר ללא מתנגדים
 

   פרוטוקול ועדת השקעות (3
 ( מבעוד מועד  )חומר רקע הועבר

 
מציג את סיכום ישיבת ועדת השקעות שנדון בישיבת ועדת     שמעון:

 .הדיון נעשה בועדת הנהלת וכספיםהנהלה וכספים.  
 

 :הוחלט   
 

 5.4.20פרוטוקול ועדת השקעות מיום המליאה רושמת בפניה את  6-20-4/3

 
 . אושר ללא מתנגדים

 
   תב"רים (4

 
 : הגדלה והקטנה  

 
 גן ילדים בניר עם  מטרה:  : 1767תב"ר 

 השתת' ק. ניר עם  -₪  150,000 סכום קודם:  
 משרד החינוך -₪  765,711  
 קרן פיתוח  -₪  200,000  
 מלוות מבנקים ואחרים  -₪  250,000  
 משרד החינוך -₪  386,868 סכום ההגדלה:  
 קרן פיתוח  -₪  (100,000) סכום ההקטנה:  
 ₪   1,652,579 סה"כ:  
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 הגדלה
 

לטיפול ומניעת הטמנה של  סיוע  מטרה:  : 1658תב"ר 
 פסולת מעורבת ופסולת חקלאית

 משרד להגנת הסביבה  -₪  860,000 סכום קודם:  
 השתתפות קבוץ מפלסים  -₪  52,000 סכום ההגדלה:  
 השתתפות קבוץ ארז  -₪  53,000  
 השתתפות קבוץ נחל עוז  -₪  51,000  
  1,016,000   ₪ 

 
 יח"ד 32-תשתיות ל –אור הנר  מטרה:  : 1852"ר תב

 יח"ד  62מתוך   
 11,496,067 סכום קודם:  
 משרד השיכון -₪  29,200 סכום ההגדלה:  
 ₪   11,525,267 סה"כ:  

 
 חדשים 

 
שיקום פסולת בניין במועצה אזורית   מטרה:  : 1899תב"ר 

 שער הנגב 
 משרד להגנת הסביבה  -₪  729,051 מימון:  
 ₪  729,051 סה"כ:  

 
 יכיני – י שיפוץ מרכז קהילת מטרה:  : 1900תב"ר 

המשרד לפיתוח  -₪  600,000 מימון:  
 הפריפריה נגב גליל

 ₪   600,000 סה"כ:  
 

 תכנון שיפוץ מוסדות ציבור ביכיני מטרה:  : 1901תב"ר 
 קרן פיתוח )יכיני( -₪  150,000 מימון:  
 ₪   150,000 סה"כ:  

 
 

 2019הסדרי תנועה ובטיחות  מטרה:  : 1902תב"ר 
 משרד הפנים  -₪  1,447,000 מימון:  
 ₪   1,447,000 סה"כ:  

 
 הקמת התראה בהרחבה בכפר עזה  מטרה:  : 1903תב"ר 

 משרד הבטחון -₪  60,000 מימון:  
 ₪   60,000 סה"כ:  

 
מבקש  , אש"ח ממשרד הבטחון 20מאחר שצפויה הגדלה של    :שמעון

המליאה   לפני תאושר שאם מנת  על, ההגדלה את  כברלאשר 
 בטחונית לא תעוכב העבודה שהיא בעלת חשיבות 
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 ₪   60,000  סכום קודם  :     1903 "ר תב

 - הבטחון  משרד -₪   000,20 ההגדלה: הגדלה 
 80,000 :  "כסה 

   
 הוחלט: 

 

 

 . אושר פה אחד

 
                        

 
 רשמה: לילך שיינגורטן  
 

                         

    
 לילך שיינגורטן                                                              אופיר ליבשטיין 

מנכ"ל המועצה                     ראש המועצה  
            

 
  

 
    

 
 
 
 
 

   .המליאה מאשרת את  התב"רים שהוצגו 6-20-4/4
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