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 דיווחי ראש המועצה .1

 כחבר המליאה מינוי ישי שוסטר 1.1

 
 –זונשיין רינת 

 הקריאה את נוסח הצהרת האמונים מתוך פקודת המועצות המקומיות.
 

 –ישי שוסטר 
 .מתחייב אני
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 -רני אידן  

רפואה שלמה לו מאחלים  לווינשטיין.נמצא בשיקום בבית  – פרוספר אזוט 1.2
 ומהירה.

לנסיעה הצטרפה  לרגל חידוש היחסים עם גרמניה, - גרמניהב זיגןעיר משלחת ל 1.3
 נוער והיה אירוע מוצלח.משלחת של בני גם 

 גלעד בכרך התמנה לגזבר התנועה הקיבוצית ואנו מברכים אותו על כך.  1.4

נסגר לפני כחודש. בקטע בין בלו הכביש בהוראות בית משפט  – 5710סגירת כביש  1.5
ביי לשושנת העמקים יש קטע כביש שאיננו סטטוטורי והיישובים חבצלת וצוקי 

סגירת הכביש נוצרה שגרת חיים בלתי אפשרית עם ים ביקשו לסגור את הכביש. 
הנושא נמצא בטיפול  מקשה על מערכת החינוך באביחיל.ש ,לשושנת העמקים

מרכז את ועדת ההיגוי שמטפלת  , סגן ומ"מ ראש המועצה,אלדד שלם המועצה.
פתרונות  פועלים למציאתבנושא יחד עם ראשי הישובים ונציגי תושבים. אנו 

 ת נמצא פתרונות בהמשך. ביניים ולחלק מהבעיו

ספר המנהל בית להתמנה אריה ברנע  – מינוי מנהל חדש לתיכון האזורי בן גוריון 1.6
 אנו מאחלים לו הצלחה בתפקידו.והחל לשמש בתפקידו בתחילת השבוע. 

סיימה את גרבר  ויויאןגב'  –יסודי בית יצחק הספר המינוי מנהלת חדשה לבית  1.7
הדר טימור. הורי התלמידים מחו מכוון שרצו  גב' תפקידה ונבחרה מנהלת חדשה 

עם הבנה  ,אנו נמצאים במסלול תקין של הידברותכעת מנהל אחר. אני מקווה ש
הליך הבחירה נעשה . הורים ל ידי משרד החינוך ולא על ידישמנהל בית ספר נבחר ע

הדר תוביל את בית הספר להישגים ש מכרז שוויוני ותקין. אני בטוחבאמצעות 
 נאחל לה הצלחה רבה.רבים ו

 6וון כביש ימכ 57כביש כל  ניתנה סקירה על הנעשה בנושא זה. – 4הרחבת כביש  1.8
תניה אמור להיות בתוך המערכת הזו, ה הראשונה לאזור התעשייה של ניועד הפני

 .תיבנהאך אנו לא יודעים מתי 

היא המשמעות מעבר לרישוי זמין. של מדינת ישראל עוברת תהליך  –רישוי זמין  1.9
עליהם לספק  ,על האדריכלים לפנות בצורה מקוונת. במסגרת בקשותיהם למידעש

התכנית חוזרת  בזמן, אם היזם לא נותן מענה קבועים: מידע לפי לוחות זמנים
 ,אליו ואם אנחנו לא נותנים מענה המשמעות היא שנתנו תשובה חיובית. לצערנו

כות לתת מענה לשלב מערכות הבקרה שהיו צריאת מדינת ישראל לא הקימה 
יום למתן  90למנהל מקרקעי ישראל יש  .(בין שלב הבקשה לשלב המענה)הביניים 

מנהל לא יוכל להגיש בקשה אישור מהמי שלא קיבל  ,ובהתאם לבקשתם .תשובה
להיתר וחל עלינו איסור לטפל בו בלי חתימת מנהל. חשוב שתכירו את הכללים 

בקשה להיתר שאמור להיות מגיע שלב ה החדשים שחלים עלינו. אחרי השלב הזה,
צריך להבין כי המדינה כולה גם ההיתר יצא בהוראה אינטרנטית.  קצר יותר.

המערכת לא מתפקדת ויש בה "נפילות" רבות נמצאת בתהליך למידה בהקשר זה, 
ב האדריכלים לא מנוסים בשיטה וויש תיקונים רבים תוך כדי תנועה. בנוסף, ר

 שים את הדברים כנדרש. החדשה לכן הם לא מגי
 

  -גייר דורון
 להגיש כל דבר?רשות מקרקעי ישראל כדי נצטרך לגשת ל

 
  –אידן  רני

צריך לספק את רב שהוא זה האדריכל שלך יצטרך לפנות לבקשת מידע, למעשה האדריכל 
לקבל  לרשות מקרקעי ישראלהמידע. בתום התהליך הזה ולפני הבקשה להיתר, תצטרך ללכת 

 ה.מהם חתימ
 

  - גייר דורון
 מהתהליך הזה?שנובע  "הפקק"מה הצפי לפתיחת 

 
 



הה  צ ע ו תה מ י ר ו ז קע א רח מ  פ

  09- 8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250יד מדרשת רופיו מיקוד ל
 

  –אידן  רני
 .אנו מקווים שבתוך תהליך הלמידה גם הם ילמדו וזה ייפתר והם יוכלו להוציא אישורים בזמן

 
  –שאול מקורי 

 האם זה גורם נזק לתושבים שמגישים בקשות?
 

  –אידן  רני
אנו פועלים לייצר יכולת זה גורם נזק ולכן כולנו נצטרך להיות סבלניים. זה הליך של המדינה. 

של כוח אדם כדי לתת פתרונות שהמערכת האינטרנטית לא יודעת לספק. במטרה לנסות 
, בודקות שתיו עוד נגייס. כמו כן, אדריכל שיהיה אחראי על מחלקת הרישוי ולקדם, גייסנו

 . מידענית וארכיבאי
 

 -וייס סתיו 
' סגרו להם את ורוד שבגלל בעיות עם המנהל וכוונתקלתי בבעיות של תושבים עם התיק ה

 מודעות לא לסגור תיקים.התיק. חשוב שתהיה 
 

  –אידן  רני
אם מדובר אנו מבצעים תהליך סגירת תיקים רק על תיקים שלא מתקדמים כבר תקופה ארוכה. 

במנהל ואנו רואים שמטפלים בו אנחנו ממשיכים לשמור אותו למרות העומס  "תקוע"בתיק ש
אלא מודיעים לאנשים  יתרה מכך, אנחנו לא פוסלים תיקים באופן אוטומטייוצר. הוא ש

מחליטים  לתגובתם ולהתפתחויות שהתיק אינו מטופל ולכן אנו מתכוונים לסגור אותו ובהתאם
לשאלתך, ההליך נגיש רק לאדריכלים. אם תרצה לדעת אשר ב אם התיק מתאים לשימור או לא.

בקש שיעשה עבורך לכם ואיש מקצוע שיש ברשותו כרטיס חגשת לל עליךמה אתה יכול לעשות, 
 את הבירור, כפי שמסתייעים בעורך דין כדי לפנות לבית משפט. 

 
  - חזי דניאל

 האם לכל מתכנן בשוק יש את הגישה הזאת?
 

  - אידן רני
 מהאדריכלים כבר יש כרטיס חכם. הם עוברים הדרכות בנושא. 90%-ל
 

. הנכם מוזמנים לפסטיבל 23.8.16יתחיל ביום שלישי,  –פסטיבל גשרים בנחל  1.10
 מהנה ומגוון עם מופעים שונים. 

 
 -אלדד שלם

 לפלטפורמה המאפשרת ת הפסטיבלעוד בנושא הפסטיבל, אנו עושים מאמצים גדולים להפוך א
 לקהילה בישובים לבוא לידי ביטוי. 

בעוד כשבוע מתחילה האולימפיאדה, זו האולימפיאדה השלישית ברציפות שלעמק   -בנושא אחר 
 ם: השחיינית עמית עברי ורץ המרתון דניאל אגדה. שניי אותנונציגים. השנה ייצגו בה חפר יש 

 
 .26מליאה מס  אישור פרוטוקול .2

 

 החלטה:

 .מאושר
 

 המועצה מיתוגהצגת  .3
 מקום שנותן מקום. –מציג את ההליך והמיתוג החדש של המועצה: מועצה אזורית עמר חפר רני 

 
 - עופר כהן 
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אבל למה אנחנו זקוקים  ,שלנוגאים במקום אנחנו מיתוג הוא אמצעי ולא מטרה. זה נראה יפה ו
 לזה?

 
 -אידן  רני

מסקרים שערכנו הבנו כי פעמים רבות תושבים לא גם אנחנו שאלנו את עצמנו את השאלה הזו. 
בחנו את הנושא עם מקשרים בין שביעות הרצון שלהם ממקום המגורים לבין העשייה של המועצה. 

זה מה שמקובל בכדי לנסות לשפר את תחושת השייכות של הבנו שאנשי מקצוע לאורך תקופה ו
הרבה שנעשית על ידי המועצה  ייההתושבים. רצינו לקשור את גאוות היחידה של התושבים לעש

לתושבי המועצה ולא החוצה  המיתוג הוא פנימיבעמק ואנו מקווים שהמיתוג החדש יסייע בכך. 
 לכלל מדינת ישראל. 

 
 2016עדכון תקציב המועצה לשנת  .4

 
 . 2016עדכון תקציב המועצה לשנת ל הפניה הציג את, גזבר המועצה, מנשה דוד

 המליאה כולל הסברים מפורטים.התקציב הוצג בפני חברי 

 החלטה:

 ₪. 348,181,000, לסך של 2016המועצה לשנת  תקציבאת עדכון  , פה אחד,מאשרים
 

באזור  8389בגוש  201-ו 200 חלקות –ביטול הפקעה/ויתור/העברת זכויות המועצה  .5
 התעשייה )לצרכי אפשרות שיווק של מגרשים ע"י רמ"י(.

 
  –אלון הימן 
 פארק התעשייה באמצעות מצגת. הנעשה בסוקר את 

כבר שווק ויש עבודות פיתוח מתקדמות. העבודות התת קרקעיות שלב א'  –מתייחס לשלב א' 
במהלך זה: הגדלת הארנונה, שרות לתושבים  בחודש הבא נסלול את האספלט. המטרותהסתיימו ו

 ותעסוקה לתושבי עמק חפר והסביבה. 
אך זה עוד לא פתר את כל הבעיה. אנו  ,בצורה משמעותית שמקלה השלמנו את הרחבת הכניסה

  שבעתיד נצליח לייצר כניסה נוספת לפארק. מקווים
 

  –רני אידן 
 מחלפון בכניסה לאזור התעשייה על מנת שייתן מענה לכניסהפעל ליצירת כשיגיעו לשלב הזה נ

 . לפארק
 

 –אלון הימן 
. פרויקט סביבתי 70-מצון שהוקמו בשנות היביטול ברכות הח היאגולת הכותרת של הפרויקט 

 ראשון במעלה.
 

 אלון מציג סרטון של הרחבת החניות בפארק התעשיות.
 

 –אלון הימן 
בסדר העדיפויות נמצא אך נראה שזה לא לשם כך, באשר לשאלה בנוגע לחניות הרכבת. אנו פועלים 

 של משרד התחבורה. נמשיך לנסות ולקדם.
 

 –בתיה רגב 
 סולארי מעל החניות? מה עם קירוי

 
 –אלון הימן 

 מעין זה.טוטורית ובוחנים גם את הנראות של פרויקט בבדיקה כלכלית וסטנמצא הנושא 
 מהצד הציבורי המחירים טובים. יש ביקוש גדול ושיווק של שלב ב'. אנחנו צפויים לצאת ל
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לשווק את שלב  כנניםאנו מתכן בשלב ג' לא ניתן לצאת לשיווק בגלל מגבלות התעבורה והכניסה ול
אך השטחים הללו  ,75%-מגרשים לתוך ה 3נוכל להכניס לאחר בדיקה שערכנו נראה כי ג' בהמשך. 

 י המועצה בעבר.הופקעו על יד
 

  –עודד מלק 
אחרי התכנית  2000-הופקעו בשנות האשר ( 201-ו 200חלקות באזור התעשייה הדרומי ) 2מדובר על 

כות חמצון וכיום ילטובת בר לאזור התעשייה הוותיק. זה הופקע שהתייחסה 81/7הקודמת והישנה 
היעוד שלהן השתנה ליעוד מסחרי. אנו לא יכולים לשווק את הקרקע שכן היא לכן ו ,אין צורך כזה

 שהמועצה קיבלה בגלל הייעוד הציבורי שלה שהשתנה בתכנית החדשה. אחרי החזרת הקרקע קרקע
: המליאה צריכה לאשר במקצת ההליך ארוך ובירוקרטי .השישווק אותמנהל מקרקעי ישראל הוא 

ואחרי זה  הולכים לאישור משרד הפנים שיבטל את ההפקעה ולאחר מכןאת ביטול ההפקעה. 
המנהל יוכל לשווק את המגרשים. לצערי נצטרך לבטל את כל ההפקעה של החלקות ורק לאחר מכן 

 המגרשים יצאו לשיווק וירשמו בעתיד כחלקות נפרדות.

 החלטה: 

בפני המליאה הוצג מסמך סקירה תכנונית שנערך על ידי אריק מלכה ועודד מלק וכן חוו"ד היועץ 
 המשפטי, עו"ד ש. ולדמן והתקיים דיון בעניין.

ת מאושרת בייעוד מצויות באזור התעשייה והן היו בהתאם לתכני 8389בגוש  201-ו 200חלקות 
ע"ש המועצה ללא תמורה. לפני כן הזכויות היו רשומות מצון( והופקעו בהתאם ציבורי )ברכות ח

 ע"ש קרן קיימת לישראל.
(, המקרקעין שינו את ייעודם, 2012, שאושרה בשנת 81/10יותר )עח/ תלאחר מכן, בתכנית מאוחר

עסקיות  –עם חלוקה שונה, ובעיקרם אלו מיועדים כעת לצרכי שיווק כמגרשים למטרות פרטיות 
 חנייה ציבורית ודרכים(. )וחלק קטן מהם לטובת

לנוכח השינוי בייעוד של המקרקעין כאמור, אין כל הצדק ענייני וציבורי לזכויות המועצה 
 במקרקעין אלו.

הסחירים שבמקרקעין אלו בהתאם לייעודם ונציגי רמ"י פנו  המגרשיםרמ"י מעוניינת לשווק את 
על מנת  –ה / העברת הזכויות למועצה בבקשה שהמועצה תנקוט בהליכים לויתור / ביטול הפקע

 שרמ"י )בשם קק"ל( תוכל לשווק את המגרשים הסחירים שבחלקות אלו.
לפיכך, מוחלט על ויתור / ביטול ההפקעה / ביטול זכויות המועצה / העברה ללא תמורה של 

 לקרן קיימת לישראל. 8389בחלקה  201-ו 200זכויות המועצה בחלקות 
ים לבצע את כל הפעולות שיהיה צורך לנקוט בהן כדי לאפשר מורשי החתימה של המועצה מוסמכ

את שיווק המגרשים ע"י רמ"י ובכלל זאת ביטול ההפקעה ו/או ויתור ו/או העברת זכויות ללא 
או ה מוסמכים לבצע כל פעולה נדרשת ו/תמורה ע"ש קרן קיימת לישראל. לשם כך, מורשי החתימ

 דרשים לכך. לחתום על כל המסמכים, ההצהרות והבקשות הנ
 

 בהדר עם. - הגדיד – רחוב שםהסדרת  .6
 

 –רינת זונשיין 
אינו רשום על  , הגדיד,אחרבאותה הזדמנות התברר שרחוב לאחרונה אישרנו שם רחוב בהדר עם. 

עד המקומי הדר עם פנה בבקשה להסדיר את השם "גדיד" לרחוב והואף שהוא קיים הרבה שנים. 
לרחוב בהדר עם המסומן  "הגדיד" מתן השםאת אישורכם למבקשים המסומן בתשריט שנשלח. 

 בתשריט.
 

 החלטה:

 מאושר מתן השם "הגדיד" לרחוב המסומן בתשריט בישוב הדר עם.
 

 מינוי גיא אייל כדירקטור מקרב הציבור בחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ. .7
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 –רני אידן 
, משרתי הציבור בתפקיד מסוימת דירקטורים. לאחר תקופה 9בחברה הכלכלית צריכים להיות 

 3נבחרי ציבור,  3-כלכלית מורכבת ממסיימים את הקדנציה שלהם. חברה עירונית כמו החברה ה
ל מכפר ויתקין. הוא איש יאינציגי ציבור. בחרנו כמועמד לדירקטור את גיא  3-עובדי מועצה ו

למינוי  ושא יעבור לוועדההנמבקשים את אישורכם, לאחר מכן אנו מצורפים קורות חייו. עסקים. 
 דירקטורים.

 
  – דניאל חזי

 לאנשים האלה? מה ההליך?המועצה מגיעה איך מבקש לדעת 
 

  –רני אידן 
את הלך הרוח בעמק  אני מנסה ליצור איזון סביר שייצגזה התפקיד שלי בתור יו"ר הדירקטוריון. 

 חפר. 
 

 – זונשיין רינת
התרשמות על פי  גםעמידה בקריטריונים ו ים ובוחנים, מראיינאופציונאליים שמות פרמעלים מס

 אישית.
 
 

 החלטה:

ל כדירקטור מקרב הציבור בחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר ימאשרים את מינויו של גיא אי
 בע"מ.

 
 טחון לבת חפר.יאישור להתמחרות רכישת כלי רכב ב .8

 
  – זונשיין רינת 

ממשרד ₪ אלף  135-חיצוני של כמימון  קיים יש צורך להחליף את רכב הביטחון בישוב בת חפר.
הביטחון. המועצה פנתה למס' ספקים במסגרת מכרז זוטא ולא הוגשה אף הצעה. לאחר מכן פרסמה 

ניתנה חוות דעת משפטית בעניין זה. המועצה מכרז פומבי וגם במקרה זה לא הוגשה אף הצעה. 
הליך התמחרות לטובת רכישת רכב ביטחון התקשרות באמצעות מבקשים את אישורכם לביצוע 

 לישוב. 

 החלטה:

התאם לנסיבות שפורטו, מאושרת התקשרות המועצה לרכישת כלי רכב לביטחון לבת חפר ב
 באמצעות הליך התמחרות ללא מכרז נוסף.

 
 .בי"ס בית יצחק/ בי"ס רמות ים –בקשה לעדכון מורשי חתימה  .9

 
החתימה בעקבות שינויים  עדכונים למורשיהבקשה ל מציג את מסר מסמך בעניין זה. מנשה דוד

 :לייםפרסונ
בית יצחק: בעקבות תחלופת מנהלי בית הספר מבקשים לעדכן את מורשי החתימה  ת ספרבי

בחשבון הבנק של בית הספר: להוריד את המנהלת היוצאת ויויאן גרבר ובמקומה לאשר את 
 המנהלת החדשה הדר טימור. כל יתר מורשי החתימה ללא שינוי. 

 



הה  צ ע ו תה מ י ר ו ז קע א רח מ  פ

  09- 8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250יד מדרשת רופיו מיקוד ל
 

לעדכן את מורשי החתימה בחשבון רמות ים: בעקבות תחלופת מנהלי בית הספר מבקשים ת ספר בי
הבנק של בית הספר: להוריד את המנהלת היוצאת יעל איילון ולאשר במקומה את המנהל החדש 
אשר קסו. כל יתר מורשי החתימה ללא שינוי. רק חתימת שלושת מורשי החתימה תחייב את 

 החשבון. 
 

כמורשי חתימה  מורשי החתימה של המועצה, החותמים בכל חשבונות המועצה, ישמשו גם
 בחשבונות אלו בנוסף או במקום מורשי החתימה. 

 

 החלטה: 

 מאושר.
 רים )מצ"ב טבלה(.תב" .10

 
 -יוסי בכרטן

 יתקין? זה יהיה אולם מופעים?כנן בבית העם בכפר וומתמה 
 

 –מנשה דוד 
 כן.

 

 החלטה:

 מאושר.
 

 

 
 

 ____________ רני אידן
 ראש המועצה

 __________רינת זונשיין
 המועצה מנכ"ל

 
 

 –החלטות 

 החלטה נושא
 .מאושר 26אישור פרוטוקול מליאה מס' 
, 2016מאשרים, פה אחד, את עדכון תקציב המועצה לשנת  2016עדכון תקציב המועצה לשנת 

 ₪. 348,181,000לסך של 
ביטול הפקעה/ויתור/העברת זכויות 

 8389בגוש  201-ו 200חלקות  –המועצה 
באזור התעשייה )לצרכי אפשרות שיווק של 

 המגרשים ע"י רמ"י(

בפני המליאה הוצג מסמך סקירה תכנונית שנערך על ידי 
אריק מלכה ועודד מלק וכן חוו"ד היועץ המשפטי, עו"ד ש. 

 ולדמן והתקיים דיון בעניין.
והן היו  מצויות באזור התעשייה 8389בגוש  201-ו 200חלקות 

מצון( כות חית מאושרת בייעוד ציבורי )ברבהתאם לתכני
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 החלטה נושא
והופקעו בהתאם ע"ש המועצה ללא תמורה. לפני כן הזכויות 

 היו רשומות ע"ש קרן קיימת לישראל.
, שאושרה בשנת 81/10יותר )עח/ תלאחר מכן, בתכנית מאוחר

(, המקרקעין שינו את ייעודם, עם חלוקה שונה, 2012
ובעיקרם אלו מיועדים כעת לצרכי שיווק כמגרשים למטרות 

עסקיות )וחלק קטן מהם לטובת חנייה ציבורית  –פרטיות 
 ודרכים(.

לנוכח השינוי בייעוד של המקרקעין כאמור, אין כל הצדק 
 יות המועצה במקרקעין אלו.ענייני וציבורי לזכו

רמ"י מעוניינת לשווק את המגרשים הסחירים שבמקרקעין 
אלו בהתאם לייעודם ונציגי רמ"י פנו למועצה בבקשה 

שהמועצה תנקוט בהליכים לויתור / ביטול הפקעה / העברת 
על מנת שרמ"י )בשם קק"ל( תוכל לשווק את  –הזכויות 

 המגרשים הסחירים שבחלקות אלו.
מוחלט על ויתור / ביטול ההפקעה / ביטול זכויות לפיכך, 

המועצה / העברה ללא תמורה של זכויות המועצה בחלקות 
 לקרן קיימת לישראל. 8389בחלקה  201-ו 200

מורשי החתימה של המועצה מוסמכים לבצע את כל הפעולות 
שיהיה צורך לנקוט בהן כדי לאפשר את שיווק המגרשים ע"י 

ההפקעה ו/או ויתור ו/או העברת  רמ"י ובכלל זאת ביטול
זכויות ללא תמורה ע"ש קרן קיימת לישראל. לשם כך, מורשי 
החתימה מוסמכים לבצע כל פעולה נדרשת ו/או לחתום על כל 

 המסמכים, ההצהרות והבקשות הנדרשים לכך.  
מאושר מתן השם "הגדיד" לרחוב המסומן בתשריט בישוב  הסדרת רישום רחוב הגדיד בהדר עם

 הדר עם.
מינוי גיא אייל כדירקטור מקרב הציבור 
 בחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ

יל כדירקטור מקרב הציבור ימאשרים את מינויו של גיא א
 בחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ.

אישור להתמחרות רכישת כלי רכב ביטחון 
 לבת חפר

בהתאם לנסיבות שפורטו, מאושרת התקשרות המועצה 
ישת כלי רכב לביטחון לבת חפר באמצעות הליך לרכ

 התמחרות ללא מכרז נוסף.
בקשה לעדכון מורשי חתימה בי"ס בית 

 יצחק ובי"ס רמות ים
 מאושר. 

 תב"רים:
סימון כבישים והתקני  – 842תב"ר 

במימון משרד התחבורה  – 2016בטיחות 
 וקרנות הרשות

ספור תחנות הסעה שילוט ומ – 789תב"ר 
 מקרנות הרשות –בישובים 

 –שיקום בית העם בויתקין  – 824תב"ר 
ויתקין ₪ שלף  ₪800 + מיליון  5תרומה 

 אגודה + קרנות הרשות
השתתפות  – 2016שיפוצי קיץ  – 822תב"ר 

 קרנות הרשות –משרד החינוך 
 –מגרש משולב בי"ס יובלים  – 677תב"ר 

 התקבל מהטוטו לכן הופחת מקרן פיתוח
מקרנות  –פורט מתקני ס – 681תב"ר 

 הרשות
הנגשת כתה לליקויי שמיעה  – 843תב"ר 

 במימון משרד החינוך –בי"ס מעיין שחר 
כתות לליקויי שמיכה  6הנגשת  – 844תב"ר 

 במימון משרד החינוך –בי"ס רמות ים 

 מאושר. 
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 החלטה נושא
הנגשת כתת גן לליקויי שמיעה  – 845תב"ר 

 במימון משרד החינוך –גן חצב בהדר עם 
תשתיות מנהל ותכנון במועצה  – 682תב"ר 

 מקרנות הרשות –
ועדה  –קידום תכניות ותב"עות  798תב"ר 

 מקרנות הרשות.  –מקומית 
 
 


