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 תוספת לסדר היום: 
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 מצליח. . קביעת שמות רחובות במושב 11

 . הארכת חוזה העסקה עם עובד מועצה.  12

 

ב   : ב' רותם ידלין ג  מתחילים  ברשותכם.    3  הוספת אנחנו  היום  לסדר  נושאים 

ספורט   לעמותות  תמיכה  קביעת  2022אישור  והא .  מצליח,  במושב  רחובות  רכת  שמות 

מועצה.   עובד  עם  העסקה  הנושאים  חוזה  תודה,  אחד,  פה  אין.  נמנעים?  מתנגדים? 

 לסדר היום.    הוספו 

 

 נושאים לסדר היום.    3הוספת    הוחלט פה אחד לאשר החלטה:  

 

 . 35אישור פרוטוקול מליאה מספר   . 2

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  מספר    2אנחנו  מליאה  פרוטוקול  .  35אישור 

 שאלות? הערות? נמנעים? מתנגדים?  

 

 בעד.     מר רן שדה: 

 

 פה אחד, תודה רבה.    : גב' רותם ידלין 

 

 . 35פרוטוקול מליאה מספר    הוחלט פה אחד לאשר החלטה:  
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 . 2022אישור תקציב שני לשנת   . 3

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  לשנת  3אנחנו  שני  תקציב  אישור   ,2022  .

התקציב.   את  מעדכנים  אנחנו  שינויים  כשיש  השני  זוכרים  בתקציב  השינויים  עיקרי 

לעדכון   ביחס  שקלים  אלפי  כמה  של  ממש  מינוריים  תקציבים  דיוק  מולכם,  שנמצא 

של   לשינויי 2022הראשון  בהתאם  בתקציבים  סעיפים  בין  הסטה  בעיקר  פה  יש  ם.  . 

סופי  כמעט  סופי,  מסיום  כתוצאה  מארנונה  הכנסות  הגדלת  כאן  לראות  יכולים    , אתם 

מביאה   עדיאל  של  הכניסה  הכנסות,  מחלקת  מחיזוק  כתוצאה  המדידות.  פרויקט  של 

שנדרשים   תושבים  יותר  בארנונה  הנחות  גידול  לראות  אפשר  הכנסות.  להגדלת 

בשכ  וגידול  בהוצאות.  וגם  בהכנסות  גם  וזה  של  להנחות,  מתוספת  כתוצאה  חינוך  ר 

שכר   והסכם  בספטמבר,  לימודים  שנת  בתחילת  קורה  זה  צמודות,  סייעות 

הערות?   שאלות?  דרמה.  שהיא  איזה  פה  אין  אז  לאחרונה.  לתוקף  שנכנס  פסיכולוגיות 

 מתנגדים? נמנעים? פה אחד תודה רבה.  

 

לאשר    החלטה:   אחד  פה  לשנת    הוחלט  שני  של  2022תקציב  בגובה   ,

241,893,000   ₪ . 

 

 אישור תב"רים.   . 4

 

משהו    עוברים   : גב' רותם ידלין  אין  כאן  גם  תב"רים.  של  סעיף  הבא,  לסעיף 

שהסתיימו,  פרויקטים  בעיקר  זה  וסוגרים  ו   דרמטי,  תקציבי  עדכון  להם  עושים  אנחנו 

ב  פעילות  בהם  נעשתה  שלא  פתוחים  תב"רים  הארכת  פה  יש  חודשים    12-אותם. 

 האחרונים, כאמור הכסף נשמר עבור אותם פרויקטים שלא נעשתה בהם פעילות.  
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 יש תוקף חדש לכמה זמן מאריכים?    : גב' יהודית דהן 

 

תראו   : גב' רותם ידלין  תמיד.  זה  אז    לשנה,  התקציב.  סביב  מגיע  תמיד  זה 

 אנחנו, אלא אם יש שאלות, הערות. נמנעים? מתנגדים? פה אחד. תודה.  

 

 -את התב"רים כלהלן:   הוחלט פה אחד לאשר החלטה:  

 

 עדכון תב"רים 
 

 

מס' 
 תב"ר

תקציב קודם   נושא               
 )₪( 

 הבהרות  מקור מימון 

תשתיות ביישובים   700
ניקוזים,  כבישים, 

 תאורה ומבנה ציבור 

2,500,000 
5,369,954 
1,150,000 
9,019,954 

24,733 
9,044,687 

 תקציב רגיל
 קרנות הרשות 

 השתתפות בעלים 
 

 השתתפות בעלים 
 

 סיום פרויקט תאורה סיכום חשבון

מיזמים דיגיטליים   703
 במועצה

500,000 
500,000 

1,000,000 
(358,356) 
(150,618) 

491,026 

 המשרד לשוויון חברתי 
 קרנות הרשות 

 
 המשרד לשוויון חברתי 

 קרנות הרשות 

 פרויקט הסתיים 

בינוי כיתות גן ילדים   725
 חולדה ויד רמב"ם 

1,911,610 
1,585,000 
3,496,610 

(28,878) 
(64,435) 

3,403,297 

 משרד החינוך 
 קרנות הרשות 

 
 משרד החינוך 
 קרנות הרשות 

 פרויקט הסתיים 

נגרייה  הקמת  762
טיפולית לבני נוער  

 בסיכון

98,563 
70,000 

168,563 
(40,000) 

128,563 

 משרד החינוך 
 מפעל הפיס

 
 מפעל הפיס

 פרויקט הסתיים 
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ריהוט בי"ס עתידים   768
 כרמי יוסף –

1,900,000  
(564) 

1,899,436 

 מפעל הפיס
 מפעל הפיס

 פרויקט הסתיים 

 –חידוש מבנים  783
 שלהבת בנים

 משרד החינוך  310,800
 

 

 

 תב"רים לסגירה 
 

 

מספר 
 תב"ר

 ביצוע שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

 לסגירה  500,000 שביל אופניים 589

 לסגירה   4,000,000 פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך 684

 לסגירה  491,026 מיזמים דיגיטליים במועצה 703

 לסגירה  3,403,297 רמב"םבינוי כיתות גן ילדים חולדה ויד  725

 לסגירה  128,563 הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון  762

 לסגירה  208,073 2020שיפוץ מקוואות לשנת  764

 לסגירה  1,899,436 כרמי יוסף –ריהוט בי"ס עתידים  768

 

  21/11/21-)אשרור אחרון היה ב תב"ריםאשרור 
 

 

מספר 
 תב"ר

 ביצוע יתרה ל  שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

  150,000 השתתפות בשיפוצים  –בית כנסת מושב ישרש  490

  2,574,293 תכניות מתאר כוללניות  562

  232,000 פיתוח כרמי יוסף  611

  1,532,451 מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה 629

  165,000 איילון שינויים והתאמות במוסדות חינוך שדות  705

  80,000 הרצוג – M21מרחבי למידה  717

  480,000 מזגנים –שיפוץ אשכול פיס  763
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  155,000 2020סביב "טבע"  775

  500,000 הנגשה למבני ציבור במועצה 776

 

 

 הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל.  . 5

 

הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל.    5סעיף    , הסעיף הבא   : גב' רותם ידלין 

 סעיף שאני שמחה להציג אותו.  

 

 אני בעד.    : גב' יהודית דהן 

 

 אני בעד שזה יהיה על כולם.    מר איתי שייביץ: 

 

 מי בעד להעלות את אחוז ההנחה.    : גב' יהודית דהן 

 

 ושזה יהיה לכולם.    מר איתי שייביץ: 

 

אפתח    : גב' רותם ידלין  אני  שהיה    , מהסוף אז  שייביץ  לאיתי  תודה  ואגיד 

בכנסת  זה  את  שהוביל  מהצוות  שאנחנו  ל   , חלק  ההנחה  מילואים.  למפקדי  הנחה  מתן 

היא   היום  עד    25%מאשרים  במגורים  לארנונה  מה    100הנחה  זה  הראשונים,  מ"ר 

כמובן   אנחנו  זה.  את  לאמץ  לא  או  זה  את  לאמץ  יכולים  אנחנו  הכנסת.  שקבעה 

הראשונ מ  שאמרו  הרשויות  שהכנסת  ש ות  כמו  במלואה,  ההנחה  את  מאמצים  אנחנו 

 אישרה אותה.  
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.    : גב' יהודית דהן  .  רגע, רגע, לא מובן לי הסעיף. אני יכולה.

 

 מ"ר הראשונים בארנונה.    100הנחה על    25%  : גב' רותם ידלין 

 

   -מה זה אבל זה רק אם מפקדים ומפקדות   : גב' יהודית דהן 

 

שעושים    : גב' רותם ידלין  ומעלה  מ"פ  ברמת  ומפקדות  למפקדים  רק  זה 

אגיד  פעיל.  באופן  מקבלים  שה   מילואים  אנחנו  אלינו,  לפנות  צריכים  לא  תושבים 

פה   היה  שלנו  הדעת  שיקול  ההנחה.  את  נותנים  הזאת  הרשימה  ולפי  מצה"ל,  רשימה 

את   מאמצים  לא  או  מאמצים  אנחנו  האם  מבחינת  ההנחה זה  חושבת  אני  שאלה  אין   .

גם   אנחנו  מאמצים,  רק  לא  זה  מאמצים.  שאנחנו  גזר,  אזורית  מועצה  של  הערכים 

 שזה מה שהכנסת אפשרה לנו.   2022ם את זה רטרואקטיבית מתחילת שנת  מאשרי 

במילואים   5%שיש    אזכיר  למשרתים  גם  ל   , הנחה  קבוע,  באופן  אנחנו  לגבי  כולם  זה 

מי   לכם שגילינו שבין  נגיד  בשנה שעברה.  זה משהו שהתחיל  מקבלים רשימה מהצבא, 

צריכי  היו  הם  זה  לפני  שקיבל,  למי  שעברה  שנה  לפני  אנשים  שביקש  ופחות  לבקש  ם 

   -לעשות את זה באופן אוטומטי ביקשו. אנחנו שמחים  

 

 אני לא ביקשתי בחיים, לא ידעתי את זה.    : גב' יהודית דהן 

 

ואני קוראת כאן לכל מי שמשרת במילואים להסתכל שהוא    : גב' רותם ידלין 

איתי   אם  אלא  לאישורכם  ומעלה  שלו.  הארנונה  בתשלומי  הזאת  ההנחה  את  מקבל 

 אתה רוצה להגיד כמה מילים.  

 

צריכה    מר איתי שייביץ:  הזאת  שההנחה  חושב  אני   . . אחד. אומר  אני  לא, 
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   -להיות לכל מי שעושה מילואים 

 

 נחנו מסכימים.  א   : גב' רותם ידלין 

 

הקטן    מר איתי שייביץ:  האחוז  אחוזים,  על  שמסתכלים  כמובן  בכנסת,  היינו 

הכבוד   כל  טובה,  החלטה  זה.  על  החליטו  המשרתים  המפקדים  אחוז  היה  ביותר 

יותר  זה  את  ימשיכו  רק  הבאה  שבכנסת  מקווה  אני  הקודמת.  לכולם.    לכנסת  שווה 

כ  למועצה,  ח"ח  מגיע  שפה  חושב  אני  חייבת  שתיים,  לא  המועצה  המלצה.  רק  זה  י 

פה   קיבלה  והמועצה  זה.  את  לקבל  וגם    2הייתה  זה  את  לקבל  גם  אחת  החלטות, 

 לעשות את זה רטרואקטיבית.  

 

 ?  5%-וכמה עם ה   25%-בוא נשאל, כמה באמת יש לנו עם ה   : גב' יהודית דהן 

 

 אנחנו נקבל את הרשימות ונדע.    : גב' רותם ידלין 

 

כמה    : עו"ד חן סומך  הזאתי,  מהתוספת  שייהנו  אנשים  ישראל  מדינת  בכל 

 הם מקבלים?  

 

 כלום. כלום.    : גב' יהודית דהן 

 

.    2,600  : עו"ד חן סומך   אנשים..

 

 .  25%בקטגוריה של    : גב' יהודית דהן 
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 כן.    : גב' כרמל טל 

 

 יותר.    5%בקטגוריה של    : גב' יהודית דהן 

 

ולכן    5%לא,    : גב' רותם ידלין  משרתת,  מועצה  יחסית  אנחנו  ונגיד  המון. 

את ההצבעה   ולפיכך  לתת.  צריך  הנחה בארנונה שראוי לתת,  זה  ארנונה,  זה  בסך הכל 

ותודה איתי   הזאת נעשה כהצבעה חיובית ברשותכם. מי בעד? מי בעד? תודה פה אחד, 

 שפעלת בעניין.  

 

לאשר :  החלטה  אחד  פה  מתאריך    רטרואקטיבית   הוחלט  הנחה    1.1.2022החל 

 . בארנונה למפקד מילואים פעיל 

 

 )מותנה(.   5/2012הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"ל   . 6

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברת  פשרה    6, אני  ארנונה  הסכמי  חובות  למחיקת 

 שוב.  

 

.    : מר דוד גמליאל   לא, אין לנו

 

 אין לנו, אז מצוין. הסעיף ירד מסדר היום.    : גב' רותם ידלין 

 

 לא הגענו לפשרות.    : מר אורי נדם 

 

 זה חלק מההיערכות לשנה הבאה, אין הסכמי פשרה.    : עו"ד חן סומך 
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 תודה.    : גב' רותם ידלין 

 

 אישור העסקה בעבודה נוספת.   . 7

 

לסעיף    : גב' רותם ידלין  עוברים  נוספת,  7אנחנו  בעבודה  העסקה  אישור   ,

 כרמל בבקשה.  

 

לנו    : גב' כרמל טל  יערית    3יש  היא  הראשונה  מועצה.  עובדות  של  בקשות 

שירותי   במתן  נוספת  בעבודה  לעבוד  המליאה  אישור  את  לקבל  שמעוניינת  מהוועדה 

ובכפו  העבודה,  שעות  חשבון  על  נעשה  לא  שזה  כמובן  מקרקעין.  להצהרה  שמאות  ף 

י   תושבי המועצה.  ל שירות כזה    נתן שלה שלא 

 

   -למי שהיא שייכת לעמית, לוועדה של תכנון   : גב' יהודית דהן 

 

 כן, כן. אז זו הבקשה הראשונה, אנחנו נצביע ביחד נכון?    : גב' כרמל טל 

 

 כן. ביחד.    : מר דוד גמליאל 

 

 מה המלצתכם בעניין?    מר איתי שייביץ: 

 )מדברים יחד(  

 

לכאן    : גב' כרמל טל  מגיע  כזה  טופס  שכל  אחדד  אני  סליחה,  צודק  אתה 

שמבחינתי   ומה  שלי,  לבחינה  אליי  עבר  זה  בדק,  הישיר  המנהל  נימק,  שהעובד  אחרי 
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מה   אז  שנפסלות.  בדרך  בקשות  יש  כלומר  למליאה.  אליכם  עולה  סופית,  מאושר 

לפה  ה   , שמגיע  לאשר.    שות בק שלושת  שלנו  המלצה  עם  נוספת הם  לנו,  בקשה  יש  היא  , 

מפריע    של   שלא  מה  הפרטי,  ברכבה  שליחויות  לבצע  שמעוניינת  מהגזברות,  כהן  מיכל 

שירותי   תיתן  גם  והיא  וייתכן  פה  ציינה  היא  זה.  עם  בעיה  שום  לנו  ואין  בכלל,  לנו 

אבל עיקר העבודה    לא בשעות העבודה. ש מזכירות טלפונים, מיילים, תרגומים, כמובן  

 זה שליחויות, ולכן ההמלצה שלנו היא לאשר.  

 

 סתם שאלה אולי חן, אם חלילה קורית לה תאונה.    : גב' יהודית דהן 

 

 , זו בעיה שלה.  לשעות העבודה   לא רלוונטי, זה מחוץ   : עו"ד חן סומך 

 

להוכיח    : גב' יהודית דהן  צריכים  אנחנו  להוכיח,  צריכה  היא  אומרת  זאת 

 שזה קרה לה בשליחות.  

 

להוכיח   : עו"ד חן סומך  צריכים  לא  אנחנו  היא    לא,  נפגעת,  כשהיא  כלום. 

 טוענת נפגעתי בדרך לעבודה. אגב גם זה פגיעה שלה בדרך לעבודה, בעבודה אחרת.  

 

 נכון.    : גב' יהודית דהן 

 

היא    : עו"ד חן סומך  אנחנו  זה  לאומי.  בביטוח  עצמה  את  לבטח  צריכה 

במסגרות שלנו מבטחים אותה. היא יודעת יפה מאוד שאין לה שום ביטוח שלנו מעבר  

 למסגרות האלה.  
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בניגוד    : מר רחל צוריה  לעובדת הקודמת כאן אין החרגה לא לתושבי  כרמל, 

 המועצה. יש צורך או אין צורך?  

 

. זה דרך חברת שליחויות.    : גב' כרמל טל   לא..

 

 לא, המזכירות.    : מר רחל צוריה 

 

על    : גב' כרמל טל  גורף  הוא  האיסור  תמיד.  בוודאי  בוודאי,  במזכירות  אה 

המקרה   המועצה.  בתושבי  שקשורים  דברים  לעשות  השלישית  כולם  תמר  של 

שלנו.   לצוות הספרייה המסור  לעבוד אצלנו, הצטרפה אלינו  התחילה  מהספרייה, היא 

על   שאחראית  כמי  שמה  ומשמשת  גזר  קיבוץ  חברת  היא  בקיבוץ,  בתפקיד  היא 

להמשיך   שבוע  ובסופי  הערב  בשעות  לה  שנאפשר  כרגע  מבקשת  היא  בקיבוץ.  השכרות 

   -לטפל בזה עד שהם יצליחו 

 

 מה השכרות?    : פרץ   מר ישראל 

 

 השכרות של בתים בקיבוץ.    : גב' כרמל טל 

 )מדברים יחד(  

 

 אז זו הבקשה השלישית.    : גב' כרמל טל 

 

 שאלות נוספות? מתנגדים? נמנעים? פה אחד תודה רבה.    : גב' רותם ידלין 
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לאשר החלטה:   אחד  פה  נוספת   הוחלט  בעבודה  ידי    העסקה  על  שפורט  כפי 

 מנכ"לית המועצה. 

 

 מינוי ממונה על תלונות הציבור.  . 8

 

תלונות    : גב' רותם ידלין  על  ממונה  מינוי  הבא,  לסעיף  עוברים  אנחנו 

 הציבור, כרמל בבקשה.  

 

על    : גב' כרמל טל  ממונה  למנות  מחויבים  הציבור אנחנו  העבודה  תלונות   .

תלונות  של  קבלה  ומתקבלות   , דורשת  שלהן   , ככול  לדעתי  ובירור  שלשמחתי  אגיד  אני   .

לנו   אין  עוד  ממונה    , בכלל תלונות  השנה  למנות  צריכים  אנחנו  שתיים.  או  אחת  אולי 

מוקד   את  לנו  שמנהלת  מי  שהיא  שימול,  בן  זוהר  את  למנות  מבקשת  ואני  חדשה. 

הציבור.   פניות  על  וגם  הציבור,  תלונות  על  אחראית  גם  והיא  מתחבר,  המועצה,  זה 

כל   ומתכללת את  בהן,  הטיפול  ולאופן  לכל התלונות  וחשופה  על השירות  כמי שאמונה 

   -התהליכים האלה 

 

 מה היה עד עכשיו?   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

   -אנחנו מוצאים לנכון   : גב' כרמל טל 

 

 אלומה שימשה כממונה על תלונות הציבור.    : עו"ד חן סומך 

 )מדברים יחד(  

 

 היא בשיא הערנות כרגע, היא קוראת תלונות ציבור כרגע.    מר אלעד לוי: 
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 כרמל למה יש שינוי?    : מר ישראל פרץ 

 

 למה יש שינוי?    : עו"ד חן סומך 

 

 כן.    : מר ישראל פרץ 

 

אלומה   : גב' כרמל טל  לפרט  יכולה  אני  שינוי?  יש  לי?  למה  מרשה  את   ?

מאיתנו,   רחוק  מאוד  מאוד  מאוד  מגוריה,  מקום  את  העתיקה  אלומה  הרב  לצערנו 

של   בתהליך  נמצאת  זה,    שחרור והיא  את  ומושכים  מתקשים  עוד  אנחנו  התבור,  מחבל 

 אבל אנחנו מתחילים למנות לה מחליפים, כהכנה לעזיבה שלה את המועצה.  

 

 מחליפים ברבים.      דובר: 

 

חד    : גב' כרמל טל  מחליפים,  וכמה  כמה  צריך  כזו  לאחת  מחליפים, 

 משמעית.  

 

 אז שאלות נוספות הערות? מתנגדים? נמנעים? פה אחד.    : גב' רותם ידלין 

 

 רק שנגיד שמינוי המחליף או המחליפה טובה מאוד.    : מר ישראל פרץ 

 

פה    : גב' רותם ידלין  מחליטים  אנחנו  מסכימה.  אני  מאוד,  טובה  המחליפה 

 אחד למנות את זוהר בן שימול ממונה על תלונות הציבור במועצה.  
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כדי    : גב' יהודית דהן  המקורי,  תפקידה  את  לבצע  טוב  יותר  תצטרך  היא 

 שלא יהיו תלונות.  

 

 בדיוק, בדיוק.    : גב' כרמל טל 

 

 הכי טוב.    : מר ישראל פרץ 

 

.    : דלין גב' רותם י   עליתם עלינו

 

.    : גב' כרמל טל   עליתם עלינו

 

 אז ברכות לזוהר ואנחנו מתקדמים.    : גב' רותם ידלין 

 

לאשר החלטה:   אחד  פה  שימו   הוחלט  בן  זוהר  את  תלונות    ל למנות  על  כממונה 

 הציבור.  

 

 אשרור.     –ת ראשת המועצה  ו נסיע  . 9

 

אישרתם    : גב' רותם ידלין  אשרור.  המועצה  ראשת  ואנחנו    במייל נסיעת 

זה  את  אורי    מעלים  שלנו,  החדשה  השותפה  אצל  כשבועיים  לפני  היינו  נוסף,  לאשרור 

שלהם  השם  את  ממני  טוב  יותר  אומר  אתה  זה,  את  יכולה    -  ווילפרנש   -  תגיד  אני 

בצרפת.   הבוז'ולה  בירת  שהיא  ככה,  זה  את  הראשונה  ש גיד  א להגיד  בשנה  כבר 

ב שא  הבוז'ולה  מרוץ  את  כאן  הבוז'ולה   2019-ירחנו  נשיא  ידי  על  לביקור    הוזמנו 

ה .  אצלם  בעצם  נשיא  זה  ז נשיא  בוז'ולה  הבוז'ולה,  אלן    ו מרוץ  בראשה  שעומד  עמותה 
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הזמין אותנו לבוא לשם. אנחנו החלטנו שקודם נבסס את    2019דיואי והוא כבר בשנת  

כב  זה  והשנה  להזמנה,  שנענה  לפני  כאן  להגיד  המרוץ  נימוסי  לא  הכמעט  בגדר  היה  ר 

היית  הבקשה  בעצם  שלנו,  הדרישה  העיר ה  לא.  מול  לשיח  את    להיכנס  המארחת 

דרך  המירוץ  עבדנו  האחרונה  בשנה  העיר.  ראש  מול  להקמת  ,  הבוז'ולה  מרוץ  עמותת 

פנים   בקבלת  המרוץ,  של  בבוקר  העיר  ראש  את  כאן  רואים  אתם  יחסים.  מערכות 

משמאל  התאומות.  מאיטליה לערים  התאומה  העיר  התאומה    מימין   , י  העיר  ראש 

קצת   צבא  בסיס  יש  עיר  לכל  בצרפת  העיר.  של  התאומים  הצבא  ובסיסי  ממולדובה, 

גם את מפקד בסיס חיל האוויר, אשר   פה  יחידה מאומצת אצלנו, אז אתם רואים  כמו 

היה  זה  צרפת.  של  הגרעיניות  הצוללות  את  התמונה  של  השני  ובצד  במכ"מים,    עוסק 

 . ( אנחנו כמובן הכחשנו כל קשר   -)בבדיחות  מעניין.  

שם   גרים  ווילפרנש,  על  ז   והיא תושבים,    37,000קצת  הבוז'ולה.  עמק  ירונת  י ע ו  בירת 

 קטנה במרכז של אזור כפרי, מלא בחקלאות. בסך הכל מקום מקסים.  

כבר רשמים ראשוניים מהמרוץ עצמו, היה לנו חשוב גם להקים שיתופי    שיש לנו אגיד  

העיר  עם  ללמוד    , פעולה  יכולים  אנחנו  מה  להבין  שלהם,  המרוץ  את  לבחון  גם  אבל 

כפרים,   בתוך  שעוברת  פתוחים,  בשטחים  ריצה  היא  שם  הריצה  לכאן.  ולהביא  ממנו, 

זה   איך  יישובים,  בתוך  לרוץ  יכולים  אנחנו  אצלנו  האם  מעניינת  מחשבה  הייתה  זו 

שעמדו  אנשים  אותם  של  הסבלנות  את  תהיה  האם  היישוב,  על  שעות    ישפיע  במשך 

ביתם   ונפנפו  מ   מחלון  זה  האם  שרץ,  מי  אצלנו לכל  גם  לעשות  שאפשר  אחד  שהו   .

שלהם  גדולים  הכי  ש   היתרונות  מתנדבים הוא  מבוסס  אירוע  מתנדבים    1,200  -  זה 

בערך    מלווים  ראינו  נגיד  הזה.  המרוץ  אבל    4את  יום,  אותו  במהלך    1,200שוטרים 

מזיזים, הם  עומדים, הם  .. הם  וזה. מאוד    איש,  וזה  בדרך.  מוזגים מים, הם מכווינים 

מרשים לראות את זה בהיקף כזה. זה היה מעניין לראות איך עיר בסך הכל לא גדולה  

של   תיירותי  כאירוע  כזה  אירוע  ממנפת  הדברים    20,000בצרפת  ואחד  איש. 

כוס,   עם  רצים  מקיים.  אירוע  שזה  העובדה  זו  הרבה,  הכי  מהם  אולי  ) שהתרשמנו 
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לי   בחדר? תביאו  הכוס  פלסטיק    ( את  ראינו  לא  מים,  כוס  סיליקון,  כוס  עם  רצים 

בישראל אחרי שמסתיים המרוץ,   נראים מסלולי מרוץ  איך  יודע  פה  מי שרץ  כל  בכלל. 

בוקי פלסטיק בכל מקום, בקו הסיום, לאורך הריצה. אין שם פלסטיק  הכול מלא בבק 

אי  ורץ  מסיליקון,  כוס  הריצה  בערכת  קיבל  אחד  כל  מים,  בכלל.  מוזגים  רק  והם  תה. 

. תראו ככה זה  מים   אם אין לך כוס, אין   ? , את צמאה בקבוק את לא יכולה לבקש את ה 

הכוס[   , נראה  על  האירוע.  ]מדגימה  וזה  יופי.  איזה  תראו  מתכווץ,  זה  מעבירה  ) ,  אני 

הקיימות  ( לך  תפיסת  איך  לראות  מרשים  מאוד  מאוד  ממש  פלסטיק,  בקבוקי  ואין   .

   -שלהם היא 

 

יין, אז תביאו כזה.    צביה אלבז: גב'    אתם מביאים כוס 

 

המטרה.    : גב' רותם ידלין  זו  מעניין    הפקנו נכון.  מאוד  היה  זה  לקחים, 

של   מרוץ  בסוף  מרוץ,  סביב  מסורת  מייצרים  איך  ונגיד,  התמונה    25לראות.  את  שנה, 

הבוז'ולה   יין  את  משיקים  המרוץ  אחרי  מיד  בעצם  מהערב.  זה  קודם  פה  שהייתה 

שלמה   עיר  ובאמת  החבית.  את  לפתוח  הכבוד  ואת  הזכות  את  לי  הייתה  הראשון. 

ה  הסיפור  סביב  הזאת.  שחוגגת  היחסים  מערכת  את  נמשיך  ואנחנו  ללמוד.  מה  יש  זה, 

המנכ"ל של    יקבים. יש פה הזדמנויות גם שיתופי פעולה בתחום הספורט, היין ופיתוח  

הכל,   בסך  דומות  קהילות  זה  ישראל.  מרתון  מנכ"ל  פדן  עופר  ולידו  הבוז'ולה  מרתון 

וקי  חקלאות  ועל  פתוחים  שטחים  על  שמירה  דומות,  עולם  שהיינו  תפיסות  כמו  ימות 

 חולמים לעשות בגזר. ואנחנו נמשיך את שיתוף הפעולה הזה גם בשנים הבאות. 

שלי  הנסיעה  את  רק  לאשרר  צריכים  אתם  הנסיעה,  את  מאשררים  נסיעה    , אתם  וגם 

ת ראשי רשויות  מקבילה שהייתה מטעם שגרירות, המשכתי משם בעצם לשוויץ, לנסיע 

 ה וליברליות. וזה קרה לפני שבוע. שאלות?  שגרירות שוויץ שעסקה בדמוקרטי   מטעם 
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 יש ביקורי גומלין של חברי מליאה של העיירה ושלנו?    : גב' יהודית דהן 

 

בשנה    : גב' רותם ידלין  הבוז'ולה  למרוץ  להגיע  אותם  הזמנו  כבר  אנחנו 

לכאן   יגיעו  הם  מליאה.  חברת  עם  רצנו  מליאה,  חברי  עם  קשרים  גם  שם  יצרנו  הבאה. 

הבאה,   הערים  בשנה  את  גם  להזמין  מתכננים  אנחנו  אגיד  אני  מקווים.  אנחנו  כך 

למרוץ   להגיע  הברית  בארצות  התאומה  העיר  את  וגם  מגרמניה,  שלנו  התאומות 

   -הבוז'ולה. התאריך כבר קיים, תרשמו לעצמכם. הרישום 

 

 ראיתי את הפרסום.    : גב' יהודית דהן 

 

מרוץ    : גב' רותם ידלין  נפתח.  ב כבר  הבאה  בשנה  ,  27/10/2023-הבוז'ולה 

שת  ש   רשמן והסיבה  נמוך  הכי  הוא  היום  המחיר  כי  עכשיו,  שמתחייב    יהיה כבר  למי 

 כבר היום, ואתם יודעים שאתם רצים בו, אז זה הזמן להתחייב.  

 

עשיתם    : גב' יהודית דהן  כרגע  כי    25%אבל  להירשם,  שרוצה  מי  לכל  הנחה 

 ההרשמה מוקדמת.  

 

   -35%לתושבי המועצה יש    : מנהל אגף קהילה   אלקובי מר רותם  

 

אומרת.    : גב' יהודית דהן  רק  אני  אמרתי,  פורסם.  לא  זה  פורסם.  לא  זה  אז 

 אני לא נרשמתי כי אני רוצה את ההנחה המלאה.  

 )מדברים יחד(  

 

תהיה לכם גם הזדמנות בשנה הבאה לרוץ איתם, לארח את    : גב' רותם ידלין 
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וז  שיגיעו  עבורנו  המשלחות  חסום  שהיה  אירוע  שוב,  הפעולה.  משיתופי  חלק  ה 

המשלחת   זוכרים  אתם  אם  כללי.  באופן  תאומות  לערים  נסיעות  פחות  היו  בקורונה, 

 , רגע לפני שהקורונה החלה.  2019מגרמניה הייתה פה בסוף  

 

 יש להם שם בבוז'ולה שלהם מסלול לצועדים?    גב' דרורה בלגה: 

 

רצ   : גב' רותם ידלין  ועל  לא.  האוויר  על  רצה  את  לרוץ.  לא  אפשר  אי  שם,  ים 

 -איש   20,000-האנרגיה, ועל זה ש 

 )מדברים יחד(  

 

 ... לשווק את זה גם אופציות לצועדים.    גב' דרורה בלגה: 

 

 שיווקנו את זה.    : מנהל אגף קהילה   מר רותם אלקובי 

 

מאפשרים    : גב' רותם ידלין  אנחנו  לצועדים,  זה  את  נשווק  לא  אנחנו  לא, 

מרוץ   לצועדים.  אירוע  היא  הרצל,  צעדת  מרץ  בחודש  לנו  יש  צעדה  מרוץ.  זה  לצעוד, 

אם   לרוץ.  לאנשים  וגורמים  שם  עומדים  לא  כמובן  אנחנו  לרצים,  אירוע  זה  הבוז'ולה 

 הם רוצים ללכת, הם יכולים ללכת.  

 

   -עומדים שם, יש אנשים שמריצים אותך לא נכון, כן    גב' צביה אלבז: 

 

 הם לא מודדים שם.    : גב' יהודית דהן 

 

שוב,    : גב' רותם ידלין  זמנים.  עם  כן  מרוץ  הוא  הבוז'ולה  מרוץ  מודדים,  הם 
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בעיה,   זו  אבל  פחות.  מהר  זה  את  עשינו  חלקנו  יותר,  מהר  זה  את  עשינו  חלקנו  נגיד 

עוצרים,  שם  גם  אבל  רצה.  אני  שעון  לי  ב   פותחים  גדולות,    3-רוקדים  רחוב  מסיבות 

מאוד   הרבה  לנו  יש  למדנו.  שוב,  שלם.  קילומטר  פני  על  שנמשכת  אחת  ובמסיבה 

 לקחים, אנחנו גם מעלים אותם על הכתב ממילא.  

 

.. כסף?   : מר יוחנן יומטוביאן   יש להם גם ספונסרים.

 

 האם הם מביאים כסף?    : גב' רותם ידלין 

 

 רים וכאלה.  ספונס  : מר יוחנן יומטוביאן 

 

שם    : גב' רותם ידלין  שלנו    80יש  הפעולה  שיתוף  נגיד  באירוע.  ספונסרים 

עושה,   שהעמותה  קודם  ערב  שהייתה  עיתונאים  ממסיבת  תמונה  זאת  כאן  התחיל, 

כל   את  מובילה  שם  העמותה  אורחים.  היינו  שאנחנו  כמו  אורח,  שם  היה  העיר  ראש 

   -600-דם ארוחת פסטה ל המרוץ כולו. זה אירוע מרתק, היה שם ערב קו 

 

   -כמו כל המרתונים   : גב' יהודית דהן 

 

בשנה    : גב' רותם ידלין  בבוז'ולה  אצלנו  כמו  הגדולים,  במרתונים  כמו  נכון, 

הי  פסטה.  ארוחת  הייתה  ל ית הראשונה  פסטה  ארוחת  שם  מסיבת    600-ה  ואירוע  איש, 

זה    יש שם ארוע איש. מעניין לראות איך    1,800סיום של   שלם סביב המרוץ. אני אגיד 

עניין של השקעות. אישרנו   אין ספק  כ גם  רגע את תקציב מרוץ הבוז'ולה לשנה הבאה. 

עדיפוי  שבסדרי  חושבת  אני  יותר.  נתקצב  שכמועצה  רוצים  היו  שלנו  ות,  שהשותפים 

ההשקעה   סכומי  יהיו  ואלו  ראויים,  נכונים  סכומים  הם  משקיעים  שאנחנו  הסכומים 
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את   להצבעה  אעלה  אז  הבאה.  ה   2בשנה  בין  לצרפת  הנסיעה  גם    20-ל   17-הנסיעות, 

שנהנו   מהחיוך  רואים  שאתם  לי  נראה  הממשיכה.  הנסיעה  שלמדנו  ו וגם  אגיד  למדנו. 

 חד.  גם לא מעט בשוויץ. מי בעד? תודה רבה פה א 

 

 שוקולד הבאת?    : גב' יהודית דהן 

 

גם    : גב' רותם ידלין  יש  מוזמן,  שרוצה  מי  וכל  שלי,  בחדר  שוקולד  יש 

 שוקולד כשר. בשוויץ לקחו אותנו למפעל שעושה שוקולד כשר, ממש באופן מיוחד.  

 

 ת ראשת המועצה.  ו את נסיע   הוחלט פה אחד לאשרר החלטה:  

 

 . 2022ספורט  אישור תמיכה לעמותות   .  10

 

 .  2022  אישור תמיכות לעמותות ספורט   : גב' רותם ידלין 

 

שעברה   : מר דוד גמליאל  בשנה  שאישרתם  הקורא  הקול  ועדת    , במסגרת 

ואישרה את הסכומים לעמותות שאתם רואים על המסך מאחוריי.   התמיכות התכנסה 

התמיכה.   את  לקבל  עמותה  אותה  של  החוקית  הכשירות  את  בודקת  תמיכות  ועדת 

ב  הגדלנו  הבסיס   5,000-השנה  את  הזה.    , ₪  בעניין  נפלה  מסוימת  עמותה  עמותת  כי 

לאשר  " נש  מבקשים  עזריה  עזריה   55,000ר  נשר  העמותות   ה בשונ   , ₪.  מקבלת    , משאר 

מבצעת   שהעמותה  לפעילויות  שקשורות  תמיכות,  מאוד  הרבה  הספורט  מרשות 

בגזר   והחינוך  הספורט  קידום  עמותת  סרני    25,000בעצמה.  נצר  הספורט  קידום   .₪

 ₪.    25,000רוק טקוונדו  -₪ ועמותת סאנג   25,000
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 תזכיר לי מה זה ראשי פרקים, מה זה ראשי תיבות נש"ר?    גב' דרורה בלגה: 

 

ישראל    מר יוסי בסעד:  מערכות  של  הנופלים  זה  ורחמים,  שלום  ניסים 

 שנפלו, ועל שמם נקרא מועדון האגרוף.  

 

 זה מועדון אגרוף.    : מר ישראל פרץ 

 

 הם היו חלק מהמתאגרפים.    מר יוסי בסעד: 

 

 לא ידעתי איזה ספורט זה, זה אגרוף?    : גב' יהודית דהן 

 

 כן.    מר יוסי בסעד: 

 

וחצי,    : גב' רותם ידלין  חודש  בערך  לפני  תחרות  הייתה  אגיד  אני  אגרוף.  זה 

 .  ק פורסמה גם כאן. והאמת שזה היה מרת 

 

יכול    : גב' יהודית דהן  זה  סרני?  נצר  הספורט  לקידום  מועצה  זה  מה  אבל 

 הספורט בית חשמונאי לא?    להיות היה כתוב המועצה לקידום 

 

 נכון.    : גב' רותם ידלין 

 

 רק לא ברור לי זה.    : גב' יהודית דהן 
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 זה עמותה נכון. את צודקת.    : מר דוד גמליאל 

 

את    : גב' רותם ידלין  אחת  פעם  לכם  מביאים  אנחנו  בשנה  פעמיים  רגע,  אגיד 

כ  במועצה,  הספורט  עמותות  לכל  זה  את  פותחים  אנחנו  ואז  שעומד  התנאים,  מי  ל 

גם   אנחנו  העמותות בתנאים,  עם  מגישים  ה   בקשר  לכולם,  כללי  ובאופן  לנו,  מוכרות 

שרוב   בגזר,  שמאוגדת  עמותה  שהם  להראות  לעמוד,  צריכים  שאתם  הסף  תנאי  כל  את 

 הספורטאים שלה הם ממועצה אזורית גזר וכיוצא בזה.  

 

 רק איזה תחום ספורט בנצר סרני מקדמים.    : גב' יהודית דהן 

 

 כדורסל.    : גב' רותם ידלין 

 

 זה מה שרציתי לדעת. מה כדורסל נשים?    : גב' יהודית דהן 

 

זה    : גב' רותם ידלין  את  נעשה  בואו  לאישורכם,  זה  את  מביאה  אני  כדורסל. 

 פוזיטיביים, מי בעד? פה אחד תודה רבה.  

 .  2022הוחלט פה אחד לאשר תמיכות לעמותות ספורט  החלטה:  

 סכום התמיכה שאושר  העמותה
 ₪   55,000 עמותת מכבי נ.ש.ר עזריה 

 ₪   25,000 עמותת סאנגרוק טאקוונדו 
 ₪   25,000 הספורט בקיבוץ נצר סרני עמותה לקידום 

 ₪   45,000 עמותה לקידום הספורט, חינוך ותרבות קיבוץ גזר 
 

 קביעת שמות רחובות במושב מצליח.  .  11

 

 קביעת שמות לרחובות במצליח. כרמל בבקשה.    : גב' רותם ידלין 
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שהם    : גב' כרמל טל  שמות  של  רשימה  עם  אלינו  פנה  מצליח  מקומי  ועד 

 מבקשים לקבוע לכל הרחובות והבתים ביישוב. יש פה את כל הפירוט המלא  

 

 ולבתים נותנים שמות?    גב' צביה אלבז: 

 

עבר    : גב' כרמל טל  וזה  רחובות.  ושמות  בתים  כנדרש  ואושר  מספרי 

י  כן  ואחרי  עולה למליאה  זה  נכון    עבור בישיבת הוועד המקומי,  לאישור משרד הפנים. 

 חן? עוד חידוד, יש לך משהו חשוב?  

 

..?    : גב' יהודית דהן   איזה שמות הם בחרו.

 

 זה משרד הפנים?    : מר ישראל פרץ 

 

   . התמר, המייסדים, הוותיקים   : גב' כרמל טל 

 

.   : גב' יהודית דהן  .  לא איזה.

 )מדברים יחד(  

 

 שונה משאר היישובים.    : מר רחל צוריה 

 

 למשרד ראש הממשלה.  עובר  אני חושב שזה    : מר ישראל פרץ 

 

נגיד רגע, השמות האלה קיימים הרבה מאוד זמן, זה שמות    : גב' רותם ידלין 
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 מוכרים.  

 

 . הוא צודק   מר יוסי בסעד: 

 

השמות    : גב' רותם ידלין  זה  זמן,  מאוד  הרבה  קיימים  האלה  השמות 

ממשלתי,   תוקף  לו  נותנים  רק  במצליח,  קיים  משהו  משנים  לא  אנחנו  המוכרים, 

 מסדירים את הרישום. נעשה את זה רגע הפוך. אין מתנגדים, אין נמנעים. פה אחד.  

 .  הוחלט פה אחד לאשר את שמות הרחובות במושב מצליח החלטה:  

 

 הארכת חוזה העסקה עם עובד מועצה.   .  12

 

 והנושא האחרון.    : גב' רותם ידלין 

 

זה    : גב' כרמל טל  האחרון  גיל  נושא  מעל  העסקה  את  70אישור  לנו  יש   .

לגיל   שהגיע  בתחבורה,  שלנו  בטיחות  צריכה  70האחראי  המליאה  הנדרש  פי  ועל   ,

האישורים   וכל  בריאות  לאישורי  שבכפוף  כמובן  הזה.  לגיל  מעבר  העסקתו  את  לאשר 

כי   א'  אותו.  להעסיק  להמשיך  מעוניינים  אנחנו  נוסף?  חידוד  לקבל.  אנחנו  שנדרשנו 

   -הוא 

 

 עובד מועצה או ספק שירות?    : גב' יהודית דהן 

 

 עובד מועצה.    : עו"ד חן סומך 
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 עובד מועצה שעושה את עבודתו בצורה נפלאה.    : גב' כרמל טל 

 

 כן ירבו.   : מר יוחנן יומטוביאן 

 

 אתם מרוצים?    : גב' יהודית דהן 

 

  אנחנו מרוצים. ואני אגיד מנגד במאמר מוסגר שנהיה יותר   : גב' כרמל טל 

מאוד   אנחנו  וראשונה  בראש  אבל  היום.  כאלה  תפקידים  בעלי  לאתר  קשה  ויותר 

לגיל   ולהעסיק אותו מעבר  ולכן אנחנו מבקשים את אישור המליאה להמשיך  מרוצים, 

70  . 

 

 כמה שנים הוא כבר במועצה?    : מר ישראל פרץ 

 

גיל    מעט הוא לא    : עו"ד חן סומך  נדרש אישור    70שנים במועצה. אבל אחרי 

 של המועצה.  

 

 אני יודע.    : מר ישראל פרץ 

 

 לא, הוא שאל בלי שום קשר.    : גב' יהודית דהן 

 

   -הוא לא מעט שנים, הוא קרוב ל   : עו"ד חן סומך 

 

 הוא הרבה שנים במועצה.    : גב' כרמל טל 
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 שנה בערך.    20  : מר דוד גמליאל 

 

במתווה    : גב' כרמל טל  היה  הוא  אבל  במועצה,  שנים  הרבה  העסקה  הוא 

גן רווה בעבר.  של    שיתוף פעולה עם 

 

אנחנו    : מר דוד גמליאל  שכנה,  מועצה  של  עובד  אלא  מועצה,  עובד  היה  לא 

   -70השתתפנו במימון. אבל מאחר והוא הגיע לגיל  

 

 ונתן לנו את השירותים גם כן.    : גב' כרמל טל 

 

 היום הוא מועסק אצלנו.    : עו"ד חן סומך 

 

 כן, רק אצלנו.    : גב' כרמל טל 

 

 כן, כן, מלא, איוש מלא.     דוברת: 

 

אריכות    : גב' רותם ידלין  וגם  בהצלחה  גם  לו  מאחלים  אנחנו  מצוין,  עובד 

לנו   שיהיה  מקסים.  ריכוז  ועל  ארוך  יום  על  תודה  רבה.  תודה  אחד.  פה  ימים. 

 בהצלחה.  

 .  הארכת חוזה העסקה עם עובד מועצה   הוחלט פה אחד לאשר החלטה:  

 

 _________________      ______________________ 

 גב' כרמל טל                       גב' רותם ידלין        

 מנכ"לית המועצה        ראשת המועצה        
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 עדכון ראשת המועצה  .1

 

 אישור העלאת נושאים לסדר היום  .2

 

 נושאים לסדר היום.    3החלטה: הוחלט פה אחד לאשר הוספת  

 

 . 35אישור פרוטוקול מליאה מספר   . 3

 

 . 35פרוטוקול מליאה מספר    לאשר הוחלט פה אחד  החלטה:  

 

 . 2022אישור תקציב שני לשנת   . 4

 

לאשר    החלטה:  אחד  פה  לשנת    הוחלט  שני  של  2022תקציב  בגובה   ,

241,893,000    ₪ . 

 

 

 אישור תב"רים.   . 5

 

 -את התב"רים כלהלן:   הוחלט פה אחד לאשר החלטה:  
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 עדכון תב"רים 
 

 

מס' 
 תב"ר

תקציב קודם   נושא               
 )₪( 

 הבהרות  מקור מימון 

תשתיות ביישובים   700
כבישים, ניקוזים,  

 תאורה ומבנה ציבור 

2,500,000 
5,369,954 
1,150,000 
9,019,954 

24,733 
9,044,687 

 תקציב רגיל
 קרנות הרשות 

 השתתפות בעלים 
 

 השתתפות בעלים 
 

 סיום פרויקט תאורה סיכום חשבון

מיזמים דיגיטליים   703
 במועצה

500,000 
500,000 

1,000,000 
(358,356) 
(150,618) 

491,026 

 המשרד לשוויון חברתי 
 קרנות הרשות 

 
 המשרד לשוויון חברתי 

 קרנות הרשות 

 פרויקט הסתיים 

בינוי כיתות גן ילדים   725
 חולדה ויד רמב"ם 

1,911,610 
1,585,000 
3,496,610 

(28,878) 
(64,435) 

3,403,297 

 משרד החינוך 
 קרנות הרשות 

 
 משרד החינוך 
 קרנות הרשות 

 פרויקט הסתיים 

הקמת נגרייה   762
טיפולית לבני נוער  

 בסיכון

98,563 
70,000 

168,563 
(40,000) 

128,563 

 משרד החינוך 
 מפעל הפיס

 
 מפעל הפיס

 פרויקט הסתיים 

ריהוט בי"ס עתידים   768
 כרמי יוסף –

1,900,000  
(564) 

1,899,436 

 מפעל הפיס
 מפעל הפיס

 פרויקט הסתיים 

 –חידוש מבנים  783
 שלהבת בנים

 משרד החינוך  310,800
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 תב"רים לסגירה 
 

 

מספר 
 תב"ר

 ביצוע שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

 לסגירה  500,000 שביל אופניים 589

 לסגירה   4,000,000 פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך 684

 לסגירה  491,026 מיזמים דיגיטליים במועצה 703

 לסגירה  3,403,297 בינוי כיתות גן ילדים חולדה ויד רמב"ם 725

 לסגירה  128,563 הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון  762

 לסגירה  208,073 2020שיפוץ מקוואות לשנת  764

 לסגירה  1,899,436 כרמי יוסף –ריהוט בי"ס עתידים  768

 

 
  21/11/21-)אשרור אחרון היה ב תב"ריםאשרור 

 

 

מספר 
 תב"ר

 ביצוע יתרה ל  שם תב"ר               
 )₪( 

 הערות  

  150,000 השתתפות בשיפוצים  –בית כנסת מושב ישרש  490

  2,574,293 תכניות מתאר כוללניות  562

  232,000 כרמי יוסף פיתוח  611

  1,532,451 מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה 629

  165,000 שינויים והתאמות במוסדות חינוך שדות איילון  705

  80,000 הרצוג – M21מרחבי למידה  717

  480,000 מזגנים –שיפוץ אשכול פיס  763

  155,000 2020סביב "טבע"  775

  500,000 במועצההנגשה למבני ציבור  776
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   הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל  . 6

 

לאשר החלטה:   אחד  פה  מתאריך    הוחלט  החל  הנחה    1.1.2022רטרואקטיבית 

 . בארנונה למפקד מילואים פעיל 

 

 )מותנה(.   5/20212הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"ל   . 7

 

 . במליאה   עלה לדיון   לא   7סעיף  

 

 העסקה בעבודה נוספת.    י אישור  . 8

 

לאשר החלטה:   אחד  פה  בעבוד   הוחלט  ידי    ת ו נוספ   ות העסקה  על  שפורט  כפי 

 מנכ"לית המועצה. 

 

 מינוי ממונה על תלונות הציבור.  . 9

 

לאשר החלטה:   אחד  פה  שימו   הוחלט  בן  זוהר  את  תלונות    ל למנות  על  כממונה 

 הציבור.  

 

 אשרור.     –ת ראשת המועצה  ו נסיע  . 10

 

 .  לחו"ל   ת ראשת המועצה ו את נסיע   הוחלט פה אחד לאשרר החלטה:  
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 . 2022אישור תמיכה לעמותות ספורט   .  11

 

 .  2022הוחלט פה אחד לאשר תמיכות לעמותות ספורט  החלטה:  

 סכום התמיכה שאושר  העמותה
 ₪   55,000 עמותת מכבי נ.ש.ר עזריה 

 ₪   25,000 עמותת סאנגרוק טאקוונדו 
 ₪   25,000 עמותה לקידום הספורט בקיבוץ נצר סרני 

 ₪   45,000 עמותה לקידום הספורט, חינוך ותרבות קיבוץ גזר 
 

 

 קביעת שמות רחובות במושב מצליח.  .  12

 

 .  הוחלט פה אחד לאשר את שמות הרחובות במושב מצליח החלטה:  

 

 הארכת חוזה העסקה עם עובד מועצה.   .  13

 

כפי שפורט על    הוחלט פה אחד לאשר הארכת חוזה העסקה עם עובד מועצה החלטה:  

 .  ידי מנכ"לית המועצה 

 

 




