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44פרוטוקול דיון הנהלה מס'   

 מתאריך 14.08.2018
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 דיווחי ראש המועצה:  .1

 .1071בנושא חבצלת  בישיבה בותמ"ל נכחנובשבוע שעבר  .א

היה יחידות דיור ואנו נאבקנו בבקשה הזו.  5,000לבנות היו מעוניינים ותמ"ל אני מזכיר לכולם כי בהתחלה 

 צוקי ים וחבצלת, וליצר לשלושת הישובים: שושנת העמקים,ככל האפשר  להפיק תועלת מהליך זה חשוב לנו

יחידות  3,000 קבלתאנחנו הצלחנו להשיג את ההישגים הבאים: . מסגרת הזובתוך לבצע הרחבה הזדמנות 

 500 -עד כ בנייתו יחידות דיור מוגן 500 בניית כמו כן,דיור תוך מגבלות יכולת התנועה של מחלף חבצלת, 

 וצוקי ים. חבצלתיחידות דיור בשושנת העמקים, 

מטר, להנמיך  150רוחב של בשיחבר את פארק אביחיל לחוף הים,  פארק אישור להקמת הצלחנו להשיג בנוסף,

של אביחיל, ומהצד  בצד המערבי שרצו לבנות עצוםמחלף  הקמה שלולהדוף בה לישובים את הבניה שקרו

 בת חן וגבעת שפירא. שלהמזרחי 

להגיע לתוכנית ילסקי, הצלחנו בזאב , אנוכי והישוביםיחד עם ארבעת ראשי  ,אלדד בעבודה מצוינת שביצע

תכנון מחדש לאור השינויים תעבור התוכנית בעקבות כך רבעת הישובים מברכים על התוכנית הזו ואה. ראוי

אנו נצליח ליישם  2שלמרות כל האילוצים והלחץ שיווצר בכביש  המשמעותיים שהצלחנו להשיג. אני מקווה

  את התוכנית.

  .אני חושב שהשגנו את ההישגים המקסימלייםאבל בתוך הסיטואציה הזו ת בעייתי הבנייה במרכז הינה

 ולארבעת ראשי הישובים. וביםשיפועל מטעם הה ,ליוני אמנוןו תודה לאלדד
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 במטב"ח. המתקן לפסולת אורגני ניכתטקס של חבשבוע שעבר התקיים  .ב

ך אותו לגז, הגז פהמתקן מתסיס את הפרש, הו .במקורו לקלוט פרש רפתות נועד כפי שאתם יודעים המטב"ח

 דולרים בשנה. מיליוניר חשמל בהיקף של כמה נכנס לתוך גנרטורים וכך מיוצ

הקמה של מתקן נוסף בתוך להגנת הסביבה מנו עם המשרד יזשנים אנחנו, יחד עם המפעילים במקום  7-לפני כ

הפיכה לגז, התססה,  וגם כאן לבצע מפרידים חפרתושבי עמק ית ששיטפל בפסולת האורגנהמתקן הקיים 

 .נוספת של חשמל תוספתלקבל הכנסה לגנרטורים ו

 השקההמערכת הזו עובדת. התקיים טקס נוכחנו לדעת כי  ולשמחתנושים בהרצה המתקן היה כמה חוד

 .בנושא זה ושפעל , יחד עם אנשים נוספיםתודה לאלדדדנציגר. ישראל בנוכחותו של המנכ"ל להגנת הסביבה, 

תוכיח את עצמה ותפחית  המערכתאני מקווה שבהמשך לא קטנה.  יתתקציב המערכת כיום עובדת, בהשקעה

 ת עלויות פינוי האשפה של עמק חפר.עוד יותר א

 לפני הכנסת הפסולת כגון שקיות פלסטיק? של חומרים יוסי בליך: אתה צריך לבצע הפרדה

  ירוקה והמתקן יודע להפריד אותה.שהיא איננה פסולת אחוז של פסולת  8-10יש בין רני אידן: 

 או שאפשר לקבל עוד מתקן?כל הפסולת של עמק חפר? כיל את האם המתקן יכול לה: יוסי בליך

 זה בהתאם לפסולת אורגנית שמפנים אותה בצורה סדירה.אלדד שלם: 

נוספות ואני מקווה שבעתיד תצטרף רשות  רשויות 2אנו עשינו הסכם עם המטרה לקלוט עוד. רני אידן: 

 בתהליכים. כרגע זה נמצא -והמועצה תרוויח עמלה שלישית

תוך הפקת לקחים על  2019אנו מכינים את תוכנית ההתחדשות לשנת  ,תחילת שנת הלימודים הבאהקראת ל .ג

 . 2018של שנת  ההתחדשות תוכנית

 ההדרכתי. גם בפן בחינוך גם בפן הפיזי והתחדשות הבנושא  אנו נתחיל את שלב ב' 2019בשנת 

במסגרת ע"י אגף החינוך.  ההתחדשות תוצג תוכנית ,ישיבת המליאה הקרובה, 04.09.2018 -בתאריך ה

 מנהלים ואנשי משרד החינוך.ההורים, הרצונות המורים,  וןבחשבהתוכנית נלקחו 

. וטיח נופל חלקם שיפוצים מאוד נרחבים כגון בבי"ס משגב עקב סדקים שנוצרו השנה שיפוצי קיץ. ורכיםאנו ע .ד

עים צבאנו מבשאר בתי הספר . ובכפר ויתקיןבית יצחק ישובים בשנים קודמות ביצענו שיפוצים נרחבים ב

מבצעים את השינויים אנו ביצוע השיפוצים ובעת באותה ההזדמנות  כמו כן, בהתאם לצורך.שיפוצי קיץ 

 התחדשות בחינוך. הפיזיים בהתאם לתוכנית 

 7-טה בעניין זה נפלה לפני כ. ההחלבמערכת החינוך בתומכות הוראה וסייעות₪ מיליון  2 -השנה נשקיע כ .ה

ולא להקטין יותר את  תקניותכיתות לא  יותר מול משרד החינוך נדרשנו לא להקים ארוךלאחר מאבק שנים. 

אם אנו רוצים לשמור על הוראה טובה בתוך כיתה ו נו להבנה שאין לנו ברירהעהג .מספר התלמידים בכיתה

מה הוגדרו קריטריונים ובהם נקבע ועם מנהלי בתי הספר בשיתוף עם הורים  .חובה עלינו לתת סיוע ,מוסהע

המועסקות ע"י  תקציב לתומכות הוראהאנו נותנים לכל בית ספר  שעל פיו ניקודערכנו  .נחשב לכיתה עמוסה

שר שנים ה 3 -כ לפני, , עם שינוי קלאותו דבראת גם השנה עשינו בית הספר. ל שהוקצה וןממיהמועצה כנגד ה

 ילדים 34 ישובצו כיתה א', משמע במס' הילדים בכיתהמקטינים החליט כי בנט, הממונה על החינוך, 

אשר המכסה המקסימלית כ ילדים 35היה כן הממוצע  לפניילדים.  30 -הוא כממוצע כאשר המקסימום, ב

  36-38אין לנו כיתות עם ש מכיווןהקריטריונים מבנה השנה החלטנו לשנות את . תלמידים בכיתה 40הינה 
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מכיוון שבכיתות אלו משרד החינוך הוריד  'ב-החלטנו להשקיע יותר בכיתות א'זאת  ולעומתתלמידים כמעט 

 . שהכיתות היו עמוסותבעת  שנתן בעבר הכספית חלק מהתמיכה

. השעות הללוד החינוך החליט לקצץ את משר ,תהליך שנמשך שנתייםלאחר שעות נוספות ו 10 וקיבל א' כיתות

' ורק חלק קטן ממנו ב -ב התקציב מופנה לכיתות א'והיום רהחלטנו לשנות את הקריטריונים ובהתאם לכך, 

 .מופנה לכיתות עמוסות

במסגרת  בני המשפחות של ההורים שהינם חברי בית דוד.האירוע המסורתי עבור  כבכל שנה את בית דוד ערך .ו

שהינם ם להורים ילדי 200 -כ. באירוע נכחו היה מאוד מרגש ואחרות.עבודות אומנות כאלו 120האירוע הוצגו 

 בית דוד.חברי 

נה מארגנים מוזמנים. את ההפג הנכםאסדות הגז, תתקיים הפגנה בכיכר רבין בנושא  01.09.2018 -תאריך הב .ז

ג שמייצ ,אלדד המאבק בשדות הגזבמסגרת  שבפועלם אנו תומכים מאוד. של עמק חפר שומרי הביתפעילי 

אנו . ו כל הרשויותייקחו חלק בו של הזמנת סקר מקצועי ממומחים בתחום הוביל מהלך ,אותנו באיגוד ערים

 ומקווים לטוב. מהלך זהעוקבים אחרי 

 ?מטרת סקר המומחים ייוסי בליך: מה

יר והום האוזיהנזק השני הינו מי הזיקוק בצנרת, נזק של הזרמת לבדוק הינה מטרת הסקר  :אלדד שלם

של הגז לתוך  םתוצריוהוצאת הי ונזק שפך ימ השלישי זה הנזק שיגרם לים עקב שיפלט מתוך האסדה והנזק

בדבר העובדה כי הסביבה לא יכול לתת תשובות חד משמעיות להגנת משרד האחת הבעיות שלנו הוא ש הים.

  .אין סכנה

ההשפעה של שפך ימי כזה או אחר על מי הים. אני רוצה לקוות  בדבראמור לתת חוות דעת מקצועית הסקר 

 .מיליון דולר שהושקעה באסדה 2אזי נוכל לעצור את ההשקעה של  ,שאם יהיו מסקנות קשות מהסקר הזה

ית זהב עד ימדלב מכמורת שזכתההישוב מ מיקה כפריברצוני לברך את הזוכים באליפות העולם לגלישת רוח:  .ח

 .אביחיל שזכתה במקום השלישיהישוב קנטו מואת שרון  14 גיל

 

  דיווחי סגן ומ"מ ראש המועצה:

 , כולכם מוזמנים.עשירה ומגוונת התוכנית הינה 28.8-31.8- עתיד להתקיים בתאריכים ה גשרים בנחלאירוע  .א

אירוע שיא בתחום הספורט.  ,08.09-שעתיד להיערך בתאריך ה משחה עמק חפרב הגיע ולצפותכולם מזומנים ל .ב

 גז. מאבק באסדת הנושא הל שני אירועים אלו יחוברו

 

 האם יש הערות/ שאלות?רני אידן: 

 .אין הערות
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 ?43 הנהלה מספר ללפרוטוקוהערות זונשיין: האם יש   רינת

 .הערות אין

 

 החלטה: הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול דיון הנהלה מס' 43

 

 מוזמנות: יעל פלד מנהלת המרכז הקהילתי ושרון אפודי רכזת הצהרונים. פתוח בנושא הצהרונים,דיון  .3

הארכת קייטנות, כגון: הממשלה במגוון נושאים משרדי רני אידן: בשנים האחרונות אנו מקבלים דרישות מ

את  דילותמגמחד  קצרה יש לציין,הללו, שמתקיימות בהתראה ההנחיות כל  ועוד. םרוניהימי הלימוד, צ

כשהנטל עליהם בדר"כ  ת הצעירותסייע למשפחוחשוב שאנו למאידך ו, על המועצה והארגונימס הכלכלי והע

 חוגים, הסעות, תשלומי הורים בבי"ס ועוד. :הוצאות נוספות כגון עקבמאוד גדול הוא 

 ותקייטנה ועל נושא 2018לשנת  על נושא הצהרונים מחקר זה ביקשנו מאלדד ויעל להכין עבורנולעניין 

 .2019לשנת  ניםצהרוהו

תחילה . בבתי הספר תוהמועדוניו בגני הילדים הצהרונים ,העובדיםמס' הילדים,  אנו בחנו מספר קריטריונים:

 . לאחר מכן המדינה הורידה אתאיזון כלכלי ע"מ ליצור ילדים 28רק מעל המדינה אמרה שיש לפתוח צהרון 

 ₪עשרות אלפי ילדים. מה שמביא לגרעון של  15על זה עומד  וכעת ילדים 18 -ל . בהמשך25 -להילדים  מספר

אם רוצים לאזן את  ,פר ילד ₪ 50גביה של  הגדירה תוספת המדינה בצהרון ילדים 15 -מתחת ל לכל צהרון.

י המושבים דלרק על י יה. אנו מדבריםמתקציב המערכת. אפשר להחליט לא לאזן ושהרשות תאזן זאת

 במסגרת של "פעמונים". בתוך המסגרות שלהם ואינםי הקיבוצים נמצאים דוהישובים הקהילתיים. יל

גם את המערכת הקיבוצית באותה  נסבסדכשנרצה לעשות צדק כללי במועצה אנו נצטרך לבחון ולראות איך 

שאלות שאתם תשאלו ל בכלל ובהתאםמיעל להסביר ולהעמיק בנושא אני אבקש  ., פחות או יותרהפרופורצי

 בפרט. 

 ,שנת עבודה מתחלקת על פני שני שנות תקציב. כרגע מדובר בגירעון על פני שנת עבודהלפי מה שמסתמן 

 ₪. 1,200,000 -על כמדובר 

שמו אותנו בסיטואציה מאוד זה נראה כי החלו המהלכים שרני דיבר עליהם לפני שנתיים כאשר אלדד שלם: 

 .עם שביעות רצון מאוד גבוהה ומחירים קבועים של צהרונים לתושביםטובה בכל הנוגע למתן שירות איכותי 

יצר שקט תעשייתי ול לממן באופן סביר את המנהלה של השלוחה ראשית,דברים:  2אפשרו לנו מהלכים אלו 

 וב שיש בו מעט ילדים תוך ביש ת לפתוח צהרון קטןזונים ואפשרומתוך השלוחה איליצר למשפחות. שנית, 

 . קצת מעל המותראולי גביה שהיתה  בזכותאנחנו יצרנו איזון אזורי  מתקשות.כספיות למשפחות הנחות מתן 

הפך תוך אוירה טובה,  ,חות ותגמול הצוותיםונשל אזור שהיה עבורנו ממקום המעבר לא מעט קשיים,  ישנם

תחרות בין הצהרונים השונים, מה  נהיש. כמו כן, יםויש לכך סיבה, מחסור בעובדעסק הרבה יותר לחוץ ל

 בהתאם. שמחייב אותנו להגדיל משכורות
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אנו חשבנו שאחרי שנה החוק יתמתן הטלטלה היא לא רק אצלנו אלא בכל הארץ. מאז חוק ניצנים יעל פלד: 

של  משבר מאוד גדולמדובר על להיפך.  קרה,בפועל זה לא  אך, ויבוא לטובת ההורים ופחות לטובת המערכת

 בתוך המערכת. העובדים השארתל רצון מתמיד תוךגיוס כ"א 

 הצהרונים משתדלים להיטיב עםאנו  ,למרות שהעלנו אותו במעט להתחרות בסכום השכר השעתימאוד קשה 

אנו לא  -עדונית בית ספריתוילדים במ 35 ביחס שלאיש צוות אחד חוק ניצנים ממליץ להעסיק . ועם המועצה

 כמות של ואילך על 14:00איש צוות אחד בתוך בי"ס שהוא ריק לחלוטין משעה  לא ייתכן שנאיישמוכנים לזה. 

 .3לילדים שהינם מתחת לגיל  איש צוות שלישי אף בבית הספר ובצהרונים אנשי צוות 2אנו דורשים ילדים.  35

  שעות קשות.הן להקל על העובדים, אלו  ים, במטרהילד 27איש צוות שלישי, מעל  אנו מצוותים

צהרונים שהם מתחת  19 ישנם במועצה צהרונים 29 -ספריות. מתוך הבית  מועדוניות 9-ם ויצהרונ 29יש לנו 

  המאפשר פתיחת צהרון בישובים.למספר המאזן 

 סה"כ רני ואלדד אמרו את הכול, אם יש לכם שאלות זה הזמן.

 ?בצהרונים נשאריםבתי ספר אחוזים מתוך הילדים שלומדים ביוסי בליך: כמה 

 .חינוכי אנשי צוות 90 -לנו כיש כמו כן,  ילדים סה"כ, בערך שליש. 900: אנו מדברים על יעל פלד

 יוסי בליך: ז"א הפתרון הוא רק לשליש מהילדים?

 באיזשהיתמיד אפשר קבות כך ובע הוא שיש לה אשכול גניםבעניין הזה היתרונות של עיר  דאח רני אידן: כן.

. אתה לא בעיה מאוד משמעותית נהיש בפזורהן. אצלנו כשיש גנים ולמצוא את המסה הקריטית של הצהר דרך

  רק מספר סביר של ילדים ומצד שני כשאתה מסתכל על גן יאשיה שיש שםמצליח לאייש חלק מהצהרונים ב

 משפחות האלה? 14 -נפגע ב בנושא? מה נעשה, אתה חושב לעצמך, ילדים שזקוקים לצהרון 14

 ואז אולי יש צהרון אחד רק? יכול לדוגמא גנים 4כן אבל אולי יש מקבצים של גנים שיש בהם בתיה רגב: 

 ילדים. 28 יכלול שהואלהיות 

 של כסף. עודףאין רני אידן: 

 הרי אנחנו חייבים לעשות את זה, יש פה עניין מוסרי.  ,אם לבטל את זההיוסי בליך: אין שאלה 

, אין על כך ויכוח ראשונה בעדיפותאצלנו צריך להיות  לפי דעתי חינוך את.אם אנחנו יכולים לסייע אז נעשה ז

 .בעיני

 צהרון?הילדים ב מהי מכסת חיזקי סיבק:

 ילדים.  25יעל פלד: 

  קטנים?בצהרונים של הילדים ה גם בתיה רגב:

 חודשים. 10-ל כולל תמורהילדים,  25-27 לאייש את יכולה אנשי צוות 3 נםאם יש. ילדים 25 גם כן פלד: ליע

 3בחודש עם ₪  2000 ותמורה של ילדים 25ביובלים של  בית ספרי צהרון :לדוגמארק כדי לסבר את האוזן, 

 ₪. 6500הוא של ילדים, גרעון חודשי  13, אורנים בגן יאשיהבשם  צהרון קטןלדוגמא  אנשי צוות.

 קחו בחשבון שכמות הילדים משפיעה על המחיר.

שקל  הוריםמה תבכלל אך לא לגבוצהרון רני אידן: לפני שבוע החוק הוחמר עוד יותר, אתה יכול לא לפתוח 

 אחד יותר. 

  ?צהרון אם לפתוח או לא לפתוחהגיל פלוטקין: הדילמה היא 

 כן. רינת זונשיין: בגדול
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 את היאז מעולם לא ישבתי בפורום זה בנושא הצהרונים. שנה מנהלת את המרכז הקהילתי 12יעל פלד: אני 

 .את האישור שלכם להחלטה לא קלה תפעם ראשונה שאני יושבת בהנהלה ומבקש

שאל  .עניין זהבסתירה שקיום דיברתם על החוק, על השינויים של החוק ועל , ינת זונשיין: אני רוצה להוסיףר

זה  .אך אסור לנו לגבות מהם כסף ? אז כן, ההורים מוכנים לשלם"ההורים מוכנים לשלם פלוטקין:" האם גיל

הורים  .אולי לרשויות אחרותשלנו, כמו רשות ל ממוקדולא  לא מכווןהחוק בהקשר הזה מונע מאתנו לפעול, 

 בתקופת הקיץ.  יםבטוחלהרגיש לשלם תוספת של כמה שקלים בשביל  ואחרים אומרים כי ישמח

. אין ספק שאנו צריכים לתת מענה. היה או לא בנושא מענה עבורםדעו אם יש ילא יהורים ספטמבר תחילת עד 

זה שירות שאנו צריכים לתת חשוב לנו לדעת מהם העלויות וכמו שאמרה פה בתיה אין לנו הרבה ברירה, 

 .ההורים מוכרחים לצאת לעבודאותו, 

 שלנו?מהלך של מרכז השלטון המקומי כיוון שזו לא בעיה רק איזשהו ש יהאם  :סיבק חיזקי

 רי.א, זה לא פופול: לאידןא רני

 הסעות? יוסי בליך: האם יש ניוד?

 .6רני אידן: אנחנו לא מסיעים ילדים מתחת לגיל 

 ההורים לא בעד זה. רינת זונשיין: גם

ים ילדההיסעים של  על מורכבות יאת המועצהבמל יתכשדיווחשנים  6לפני  אני מזכיר לכולם, רני אידן:

לקח לנו ". 3ישן בלילה כאתה מסיע ילדים בני  אני לא מבין איך אתההוא אמר לי: "כפר ידידה אלון מקטנים 

 תועל ההתארגנות ומייקרמקשה על ההורים שנתיים לקבל החלטה בדבר הסעת הילדים הקטנים. החלטה זו 

סה"כ השירות ו משלו גןלכל ישוב יהיה ע"מ שככל שניתן  ,מאוד גני ילדיםרבה ההוספנו כמו כן,  המערכת. את

 .שאנו נותנים הוא מצוין

 ?םהצהרוניעל  מדובר₪, מיליון  1.2-1.3 תקציב של יוסי בליך: כשאנחנו מדברים על

לכך בהתאם . אש"ח 400כי נתנו ליעל רשת ביטחון של  את התקציבאנחנו נאזן  2018רני אידן: לשנת התקציב 

תוספת תקציב משמעותית שתבוא על חשבון  ניידשנה הבאה נצטרך ליהיה חוסר בתקציב, אך הוא מעט. ב

 הוצאה אחרת.

 חודשים? 11זה עבור ₪ מיליון  1.2חיזקי סיבק: 

 משכורות.  12חודשים של פעילות, לפי החוק משלמים  11רני אידן: זה למעשה 

 והמערכות יהיו מלאות ואז לא נצטרך צהרונים יהיו מבוקשיםבהם המקווים שנצליח להגיע למצב גורף  אנו

 ההורים ירשמו את ילדיהם. תמוך יחסיאנו מקווים שבגלל התעריף הנ. דוסבסקיים ל

פעילות בלתי פורמלית ולבצע חשיבה מערכתית  לצמצם להתחילנצטרך  וברגע שהחוק מגיע, אנאלדד שלם: 

בתפיסת התארגנות כללית ושינוי ל אנו מחויבים ,שרני מדבר עליו אם נגיע למערך ,יחד עם זהמחודשת. 

 ואנחנו נערכים. את ההנחיות לנו מדינה מכתיבההמצב כרגע הוא שה המחשבה.
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פועלים  צהרוני המועצה כיצדההורים רוצים לבדוק  אוליבתיה רגב: יתכן והשנה לא נרשמו מספיק ילדים כי 

צהרונים יצאו מההם יו יהיה ביקוש יותר גדולאז אולי בשנה הבאה  ואם הצהרונים יהיו מספיק טובים

 טובים.  לכן צריך להביא צוותי חינוך, המועצה יפרטיים וילכו לצהרונה

 .של העובדים עוסקים בנושא השכרגם יעל פלד: לכן אנו 

מאוד , מה ש5.2%של  אבטלה נהה ישינדאוד בעייתי. כפי שאתם יודעים, במאנו נמצאים בשוק מרני אידן: 

 . קניבליזם בכל הנוגע לעדכון התעריף נום חדשים וטובים. יתרה מזאת ישמקשה על קליטת עובדי

 על הצד הטוב ביותר.את העבודה  הצוות שלה לבצעד את יעל וזאת המציאות, מתוך זה אנו יכולים לעוד

משתמשים בצהרוני המועצה,  אינםו הקיבוציםילדי ילדים שהם לא  900ישנם הפוטנציאל הוא שחיזקי סיבק: 

 ?השנייהש עבודת שיווק לקבוצה יהאם 

 , שיחות יזומות SMSשליחת מיילים, ה לצהרונים נעשית באמצעות מההרשיעל פלד: זה נעשה באופן שוטף, 

 אך לא באופן משמעותי. כל הזמן בכל הנוגע לרישום אנו במגמת עליה ועוד.

 ?לבצע ניודיש שלוחות ברמה יותר גבוהה, פחות, האם ניתן האם  .היא סגורה השלוחה בתיה רגב:

לבסוף קטנות שהלכו  תעד הסבסוד זה יצר יתרונו זה כבר לא משנה. המועצה מסבסדתרני אידן: ברגע ש

 לטובת ההפעלות.

 לתשלום?אלון הימן: אין אפשרות לעשות אמנה עם ההורים בנוגע 

 מכל פינה. זאתרינת זונשיין: לא, הם סגרו 

 13ן יאשיה שיש רק גנאמר שבכי זה לא הגיוני לחלוטין. יותר מזה,  הנושא הזה נמשיך לבדוק אתרני אידן: 

על  צהרון משלהם, להשכיר חדר ע"מ לקייםויבקשו יבואו הורים  רון,הצ מעוניינים לקייםואנו לא ילדים 

ולא בתעריף  ההמועצמתקן ם לא יכולים להשתמש בה -אך אי אפשרלמועצה,  ₪ 1,500חשבונם ולשלם 

  זה.לצורך  המועצה

ניתן שאנחנו מאשרים את תוספת התקציב למרכז הקהילתי ע"מ ש ןאם אין הערות נוספות, אני מבירני אידן: 

אני  .2019תקציב תכנון את הצהרונים. הנושא הזה ימשיך להילמד על ידנו וזה יבוא לידי ביטוי ב ללתפע יהיה

ילדי  מול השוויוןאת בעיית  לא פתרנו עדייןכי  לנושא נביא הצעות נוספות אנו במהלך הזמןמניח כי 

 קיבוצים.ה

 גירעון השנה?מהו עתיד להיות סכום ה משה הרמן:

 כשחלק ממנו כבר תוקצב כגרעון צפוי.₪, רני אידן: הגירעון השנה יהיה כחצי מיליון 
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 החלטות הנהלת המועצה:

 

 החלטה נושא

43 הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול דיון הנהלה מס' 43אישור פרוטוקול הנהלה מספר   

 הצהרונים בנושא פתוח דיון
תוספת התקציב למרכז הקהילתי ע"מ הנהלת המועצה מאשרת את 

לתפעל את הצהרונים. שניתן יהיה  

 

 

                                           _______________________    ___________________________  

 ני אידן, ראש המועצה           רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה                                                         ר              

 


