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 .06/20/30מיום  250מליאה  :  אישור פרוטוקול1סעיף 
 

 סוקר את סעיפי ההזמנה למליאה. דורון:
 לפני פתיחת הישיבה אבקש לפתוח במשהו אחר. :יקי

ם רעים אני מרגיש לא נעים במה שקורה במליאה שלנו וכל הציבור מעורב בפייסבוק. יש מאיתנו שיוצאי
שהם מפרסמים  בצורה ויש כאלה שיוצאים טובים. אני לא מסכים בדרך ההתנהלות של נאוה ואריאל

את ההחלטות וההצבעות לציבור. במליאה ההצבעה היא דמוקרטית. זה נראה איום ונורא. מעבירים 
אני חצי אינפורמציה ואח"כ תוקפים את חברי המליאה. אני מוחה על זה ומבקש מהחברים להפסיק. 

 מסכים עם מה שצריך להתנגד. בסופו של דבר המטרה של כולנו היא ציבורית ולא אישית.
שמחה שיקי מתייחס לזה. האדישות שיש פה היא לא טובה.  אם יקי חושב שכתבתי משהו פוגעני,  נוכל  נאוה:

 לשבת ביחד, לתקן ואתנצל, ובאותו הפורום כמו שפירסמתי אכתוב התנצלות.
 וכחות כתובות למה שכתבה נאוה.יש לי ה יששכר:

 יש חשיבות למה שמועלה פה.  הפרוטוקולים מפורסמים וכתוב מי הצביע ומה אמר. זה לא סוד. נאוה:
 שהחברים יפסיקו עם זה.אז בשביל מה את מפרסמת? אולי יש פתרון משפטי. ואם אין, אז אני רוצה  יקי:

חברי המליאה. באיזו כל תושבים לא פחות חשובים לתושבים. הלמקריא את מה שכתבה נאוה ופרסמה  יששכר:
זכות את עושה את זה? לא צריך פרשנות. את לא דון קישוט של התושבים ובסוף אנו מצטיירים 

 נאוה ואריאל מסיתים את התושבים. אתם מפרסמים חצאי אמיתות.כרשעים. 
 יששכר איש ציבור ושיתמודד עם מה שקורה. אריאל:

 .ֵאִתיהחברים. אני מבקש שיהיה יותר אתם פוגעים בנו,  זו לא התנהגות.  יקי:
 כל דבר שרלוונטי, אפרסם. אריאל:

 תפרסם את כל התמונה הכוללת ולא חלקית. יקי:
לא ראיתי שנאוה כתבה למה הצבענו נגד. החברים נפגעים מדרך ההתנהלות הזו. הדרך לא מקובלת. 

 בסוף זה יגרום  להצבעות נגד בכוונה.
 הראשונה שהגעתי אמרו שאין הצבעות. בשנה אריאל:

 מה הקשר לפרסום שלך? יששכר:
 

 /...1 



       "דבס
 

M .14.07.2020מיום  503פרוטוקול מליאה \14.07.2020   503מליאה \2020מליאה \: doc 

 
 

 
יש פה דיקטטורה. אני מבקש להעלות נושאים ולקבל חומרים ולא קורה כלום. פניתי למשרד הפנים  אריאל:

 בנדון.
ה אמרתי לך מספר פעמים כי אם אגלה שהמועצה פועלת לא נכון, אני הראשון שאתנגד. זה שנאו יששכר:

, זו פגיעה בתושבים. ההתבטאות בפרסומים לא נעימה.  צריך לתת כבוד בעסקים התנגדה לעליה
 לחברים.

 יששכר לא מורשה לתת ציונים. תמיד כתבתי רק מה שנאמר במליאה.  נאוה:
נאוה, זכותך לכתוב אבל אני לא כתבתי בפייסבוק שיש לך חוסר רגישות שלא הצבעת כמונו על העלייה  יקי:

 .לעסקים חושב שזה חוסר רגישות לא להצביע בעד העלייהואני 
אריאל, בכל הפרסומים שלך לא אני מסכים עם יקי. מה שהרגישו.  והחברים אמרוהדברים נאמרו  ל: .משה

וזה הבהיל את , זה פרסום לא אמיתי. 1.1%-ציינת שהעלייה נכפתה עלינו ע"י משרד הפנים ושמדובר ב
 התושבים.

 קים?ומה עם העס אריאל:
 אנחנו מדברים על המגורים. משה. ל:

ם בפייסבוק מחטיאים את המטרה. זכות מיהפרסושאני רוצה להמשיך את דברי יקי. ההרגשה,  עמית:
 .הפרסום יכולה להרוס את המליאה. בסוף המטרה תהיה 'התנצחות' וזה לא מה שרצינו שיקרה

בפרוטוקול  . ההערה של בריח לא נכנסה02030.06.2מיום  502פרוטוקול מבקש מהחברים לאשר את  דורון:
 תוקנה בהמשך. .הראשון שפורסם

מסביר את ההערה שלו. לגבי גביית אגרת לימודי חוץ של התיכון שלא מנוהלת ע"י המועצה ומה  אריאל:
 התקציב.

 ן.בפרוטוקול שמוקרן ע"ג הצג לא מופיעה ההערה של אריאל,  בפרוטוקול שחולק בישיבה מופיע התיקו הערה:
 ה בארנונה לעסקים?אמתי תדע אם אישרו את העל עמית:
 .האשלחנו היום הודעה ב'דואר רשום' לעסקים שהולכים להיפגע מהעלרק לקראת סוף דצמבר,  דורון:

 

 .30.06.2020מיום  502החלטה: המליאה מאשרת את פרוטוקול 
 
 

 
 .אישור מקבלי תמיכות המועצה )מצורף פרוטוקול ו. תמיכות(:  2סעיף 

 

 סוקר את הנושא.  טבלה מצורפת. דורון:
 מה התחייבות המועצה למרכז היום? עמית:

 .אבל מבטא את התחייבות המועצה להפעיל את מרכז היום ולדאוג לתקציב מאוזן זו תמיכה,  משה. ל:
 2024ר שיש התחייבות לביטוח לאומי עד נאמ יקי:

. במידה ונפסיק את הפעילות של מרכז היום לפני שנת היה בזמנו דיון על עצם קיומו של מרכז היום משה. ל:
 להמשיך את הפעילות.בכל מקרה ההחלטה הייתה  , נצטרך להחזיר את מימון המבנה.2024

 .הציבורעמית אינטרסנט )לחיוב(. הוא תושב הקיבוץ. הוא שואל שאלות קשות ורואים בזה את טובת  יקי:
 מרכז היום. אני לא רוצה לדון בצורה זו בנושא  משה. ל:

 זה כסף.  למה אנחנו צריכים לממן תושבי חוץ? יקי:
 ייגרם נזק.בצורה כזו או אחרת,  ברגע שתהיה התעסקות בעניין משה. ל:

 אני רוצה שתסביר. זה חשוב לנו. עמית:
נים נציג נתו שנה בע"החצי אין כרגע מקום לטפל בזה. אין לנו אינטרסים מנוגדים. הנושא ראוי. בעוד כ משה. ל:

 על מרכז היום.
 ?מישובי המועצה כמה מגיעים לשם אריאל:

 .מישובים שכנים, ועוד 7-ל 6בין מהאזור שלנו מגיעים לשם  משה. ל:
 אנשים והמועצה משלמת, מה טוב בזה? 8-6אם בשביל  משה. פ:
 עכשיו בגלל הקורונה הכל סגור, אז על מה המועצה משלמת? משה. פ:

 את תקציבם. חילקו מזון למשתתפי מרכז היום ועוד. זה הכל על מנת לאזן דורון:
 התקופה לא פשוטה. הם מפחדים לחזור. ביטוח לאומי משלם. ל: משה
בגלל הקיצוצים בתקציב המועצה מבקש לחזור לקריטריונים  קריטריונים צמצמנולפני כשנה וחצי  יקי:

 הקודמים.
ותאשרו את התמיכות בינואר. מי שלא עובד,   אם מוסדות סגורים בתקופת הקורונה, חכו עד דצמבר אריאל:

 למה לתמוך בו?
 מרכז היום לא סגור. מבקש מדורון שיבדוק אם חוקית אפשר לדחות אישור תמיכות. משה. ל:
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 .את התמיכה ,  אז לתתגם בתקופה זו עובדתשאם זו פעילות  אריאל:
 הקריטריונים של התמיכות שלנו. יקי:

 תייחסו למספרים.אני מבקש שת דורון:
 לעבוד. חוזריםבתקופת אריאל בית העדות קיבלו יותר תמיכות. הם  ל:. משה

 'חסדי אירית' ו'יד יששכר ויצחק'.  -במקום אלה שסגורים,  תעביר את התמיכות לגמ"חים  אריאל:
 ת?נמבחינת נוהל מתן תמיכות,  משרד הפנים והמדינה עוזרים אם המועצה נות נאוה:
 .ללא שיפוי מהמדינה סף של המועצהזה כ ל:. משה

 אם בית העדות בחל"ת,  אז לא לתת. אריאל:
 אין חשמל וניקיון? עמית:

 לא.  זה סגור. אריאל:
 .לקזז להם לא נכוןזה אלש"ח.  40ע לאשר ולתת לבית העדות יאני מצ משה. ל:

 ם?כשהורדת לנו מהתמיכות, זה נעים? למה לבית העדות כן לתת כשהם לא עובדי יקי:
 בעניין זה משה צודק. זו הנצחה. זו הנראות ויש נראות. נאוה:
 בגלל שמשה חבר הנהלה בבית העדות,  הוא אמור לצאת כשמצביעים בנוגע לתמיכות של בית העדות. אלי:

 לא אשתתף בהצבעה בנושא התמיכות.נכון. אלי צודק.  משה. ל:
 האם צריך להעלות לסדר היום? יקי:

 .מאשרים את הקריטריוניםבכל שנה אנו  דורון:
 אתם הפסקתם את זה. אריאל:

 מבקש דיון בקריטריונים. יקי:
 יהיה דיון. ל:. משה

 האם אפשר לקבוע תאריך יעד לדיון בנוגע למרכז היום? אריאל:
 כחצי שנה. ל:. משה

 קשה להבין את משה ליבר עם סכומים כאלה. אריאל:
 יש תקציב של ביטוח לאומי למרכז היום? יקי:

 כן.  מעל חצי מיליון. ורון:ד
 אני שואלת אם זה צינור להעביר כספים למקומות אחרים? נאוה:

 אני לא מאמין. יקי:
 מה זו השאלה הזו?  משה. ל:

 מבקש מהחברים להצביע בנושא התמיכות. דורון:
 .משתתףאני לא  משה. ל:

 

  יששכר מקונן, , , אלישע תשביסעדהיקי  ,חפץ עמית, שהם איתי, פרץ משה, אריאל בריחגלם,  אלי  - בעד הצבעה:
 (10)  גיא מגידישו גבי סלמון    
  נאוה לוי - נמענת    

 ליבר משה - משתתף לא
 

 ברוב. ההמועצה אושר של תמיכותה ההחלטה על הרכב   החלטה:
 
 
 

ם, אופיר     בני דרו -בן זכאי, רמי בן ארצי  -)אפי עובדיה מליאת המועצה הדתית:  הרכב ל:  אישור 3סעיף 
 ניר גלים( -כרם ביבנה ופלהנדלר ציפי  -בית גמליאל, יעקב אריאל שוקרון  -בוכניק 

 

הגדרת ההרכב הרכב.  ציעהתבקשנו ע"י משרד הדתות להעם כינון הממשלה החדשה סוקר את הנושא.  משה. ל:
 .הרב האזורימטעם דת ואחד לשירותי  מטעם משרד  2מטעם הרשות  2

 מבקשים לאשר:החברים שאנחנו 
 תושב בן זכאי, ממנהלי כולל 'חזון עובדיה' בבן זכאי. משמש גם כאברך בכולל. - אפי עובדיה

לי וביגר בהרחבה.  אחד ממובילי ומייזמי הקהילה בבני דרום. )ממתושב בני דרום,  - רמי בן ארצי
 הקמת בית הכנסת הספרדי ביישוב(

שנים כיו"ר הוועד המקומי בבית  5תושב בית גמליאל. עורך דין במקצועו. שימש  - אופיר בוכניק
 גמליאל.

תושב כרם ביבנה.  לומד לימודי הסמכה לרבנות. בן למשפחה מהציונות הדתית  - יעקב אריאל שוקרון
 מדימונה.

 יר גלים.תושבת ניר גלים.  מייצגת את הסקטור הנשי ומקדמת נושאים בתחום בנ  - ציפי פלהנדלר
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 כבר אישרנו את ההרכב בישיבה בעבר ואמרת שיש חלון זמן. אריאל:
להתחיל הכל מהתחלה. השר פנה  ומבקשים השלממה מוק. ההסירה את מועמדותה 'לוינוביץגליה  ל:. משה

בני דרום,  -בן זכאי, רמי בן ארצי  -אפי עובדיה הרכב מועצה דתית. המועמדים:   שנציעבעצמו וביקש 
 ניר גלים. -כרם ביבנה ופלהנדלר ציפי  -בית גמליאל, יעקב אריאל שוקרון  -אופיר בוכניק 

 י מה בחרו את האנשים?פל יששכר:
 חיפשנו והמלצנו עליהם.  משרד הדתות מבקש שלפחות תהיה אישה אחת בהרכב. משה. ל:

 מה תפקידם? עמית:
. מועצה דתית עם מליאה כמו גוף סטטוסטורי זה יכול לעבור הרבה מהמורות עד שזה מאושר. זה משה. ל:

 אנשים. 5המועצה האזורית, שיש בה 
 היו"ר מקבל שכר? נאוה:
 או יו"ר בשכר או מזכיר/ממונה בעל תפקיד אחד מקבל שכר דורון:

 התבקשנו לשלם הרבה כסף לתעודות כשרות ולמקווה,  יש מי שמבקר את זה? יקי:
 כן. משה. ל:

 וט על מה שאני משלם.אני רוצה לקבל פיר יקי:
 .פרויקטיםאתה מקבל  משה. ל:
 ההרכב בוחר את היו"ר, האם כל אחד יכול להיות פוטנציאלי? אריאל:

 יש קריטריונים.  משרד הדתות צריך לאשר. משה. ל:
 האם משרד הדתות יאשר אישה כיו"ר? עמית:

 רמי, אופיר ואפי. -הם מתכנסים ומחליטים.  מועמדים ליו"ר  משה. ל:
בתור נציג בני דרום, בהתנהלות של בני דרום מול המועצה הדתית ויש המון כספים שבני דרום שילמו  בי:ג

 למועצה הדתית.
 זה לא המון.  יש התחשבנות.  זה יסתדר. משה. ל:

 חשוב שהמועצה שלנו תסדר את זה. גבי:
 זה בטיפול. משה. ל:

 בשביל זה בוחרים הרכב מועצה דתית. דורון:
 ד זה מינוי משרד הדתות?אביע עמית:

 מינוי.  לא הייתה לנו ברירה.ית אותו אצלנו. נלחמתי נגד הכן. משרד הדתות הנח משה. ל:
 הכספים שהם אוספים מהמשרד לשירותי דת ועוד, איך מחולק ליישובים? זה סכום זעיר בחלוקה. משה. פ:
 ישנו סל חלוקה ליישובים. משה. ל:

משרד מזכירה. אנחנו לא ממונים על השכר שלו, אבל הוא  1/4ביעד מקבל יש תקורות מינימליות. א דורון:
 ניר גלים זה הוצאות מועצה דתית, מים לא.-נעזר בנו. גינון בית עלמין בני דרום

 המועצה הדתית.ההחלטות של  דורון:
 מבקש מהמליאה להצביע ולאשר את הרכב חברי מליאת המועצה הדתית. משה. ל:

 

 רת את הרכב חברי מליאת המועצה הדתית.המליאה מאש  החלטה:
 
 

 מתנ"ס וחברה לפיתוח חבל יבנהה:  אישור דו"חות כספי 4סעיף 
 

 מתנ"סהאישור דו"חות כספי 
 

 מה קורה אם המליאה לא מאשרת את הדו"חות הכספיים? גבי:
דים במידה ולא יאושר כאן נשלח למחלקה לתאגי, אח"כ במליאה ת המתנ"סתחילה מאושר בהנהל דורון:

 .מצוין.  המתנ"ס מנוהל עירוניים את הדוחות ונציין שהם לא אושרו
 . ם התועלת לציבורוקסימיש  גם הרמה טובה. ל:. משה

 סוקר את הדו"חות הכספיים של המתנ"ס. דורון:
 המתנ"ס עבר מגירעון לעודף. אריאל:

 בשוליים.זה  דורון:
 ממשיך לסקור את הדו"חות.

 מה זה נכסים נטו שלא קיים בהם הגבלה,  גם במאזן וגם בפעילות.מבקש מדורון להסביר  עמית:
 זה כסף ייעודי שמגיע מגורמים חיצוניים. הוא צבוע למטרה ספיציפית. דורון:
 מהיכן הגיעו הכספים? עמית:
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 חלק ישירות ממשרדי ממשלה וחלק ממשרדי ממשלה דרך המועצה. דורון:
 נשלח לחברים לפני המליאה כי אף אחד לא קיבל אותו.  שואל את דורון אם החומר הזה אריאל:

 שלא. ייתכן דורון:
כשיש קייטנה, המועצה צריך להזכיר שהמועצה מממנת דברים נוספים לפעילות המתנ"ס. לדוגמא, 

בגלל סגירת מעון בני דרום אנו צינור למתנ"ס.  ועוד, את השימוש במבנים, הסעותמממנת שמירה, 
 ילות המתנ"ס., ירדה פע2019ספט' ב

 בגלל ריבוי הילדים.נוסף המעון בבני דרום הפך עצמאי אבל נפתח  גבי:
 מספטמבר המתנ"ס לא מפעיל את המעונות. זכתה חברה לא מדובר על גני הילדים אלא על המעון. דורון:

 להפעלה. אחרת
 מי עושה את הפיקוח? גיא:

 , משרד הכלכלה.המדינה אריאל:
 ?הנוכחי רזמי החברה שזכתה במכ נאוה:

 אבל עדין לא נחתם הסכם. 'מעלות', אלה שמפעילים בניר גלים משה. ל:
 יש כבר מצלמות במעונות? גיא:

 כן. משה. ל:
 מי משלם על התיקונים? גבי:

 המפעיל משכיר מפעיל ואחראי הוא גם אחראי להביא אישורי תקינות. דורון:
 המועצה מממנת את המתנ"ס בתקציבים לא קטנים.

 איך המועצה יודעת בכמה לתקצב? אריאל:
 .איתם בזה וגם מול תקציב הרשותואנו דנים הצעת תקציב לפי פעילויות הם מגישים  דורון:

 אני מבקש לראות את היחס בפעילות. אריאל:
 מראה את החלוקה. 10עמ'  דורון:

 תבנה אמון והם יגיעו.  מה שלא מאוזן,  לא פותחים. אריאל:
 לא כל חוג מאוזן.  אנו נותנים הסעות.אני לא מסכים.   דורון:

 בזמנו עשינו חוגים ביישוב כי לא רצו לצאת החוצה. משה. ל:
שורי מפרסמת מינימום משתתפים לחוג ואז אם באמצע השנה פורשים משתתפים, החוג נסגר, וזו בעיה  אריאל:

 למשתתפים.  המועצה מתמחרת את ההסעות?
 נ"ס לפעמים קונה מהמועצה שירות הסעות.זו עלות מלאה של המתנ"ס.  המת דורון:

 

 .מתנ"סהדו"חות כספי המליאה מאשרת את   החלטה:
 

 
 חברה לפיתוח חבל יבנהאישור דו"חות ה

 

מוכרים שירותי מים ובני דרום סוקר את הנושא.  היום אושר בישיבה של החברה לפיתוח.  ניר גלים  דורון:
מטרת החברה כרגע לאפשר לעסקים לקזז מע"מ חדש.  יש תקנון לפיתוחוביוב לאזור התעשייה. לחב' 

 .מעלויות מים וביוב
.  19-על חיובי ביוב שנסגר בטרויה )עליה משמעותית( בגלל עירעור  2018-19הסיבה לשינוי הכנסות 

 . הורדנו לו עד שנגיע לפשרה.2018-המפעל עתיר מים בגלל מטבח ונוי. היתה לנו אי הסכמה איתם ב
 רם לאשדוד?הביוב מוז עמית:
בריכת החימצון . המט"ש לא משוכלל, אבל יש. בבני דרום לא. זה מגיע למט"ש בני דרום וניר גלים דורון:

 יש לנו משא ומתן עם אשדוד להתחברות איתם ובקרוב נתחבר אליהם. כך.-, בניר גלים לא כלסבירה
 מי משלם את עלות ההתחברות? יששכר:

 יוב.התושבים.  הם ישלמו אגרת ב דורון:
 בנושא מפגעים סביבתיים, מה קורה עם אתר שריג, המטמנה. אין מה לעשות איתם? גבי:

 . אחרוןהבזמן  נמכר אתרהזו שערוריה. הם דורשים שיקום.  באתר שריגבעבר מה שנעשה  משה. ל:
מבקשים שאיגוד ו בתחילת אוגוסט תהיה לנו ישיבה עם איגוד ערים על שאנ ,לגבי אתר לשריפת פסולת                  

 . יבואו מומחים ויסבירו. ההסברים יהיו סטריליים. כולנו ביחד באזור נילחם.הערים יתנגד לתוכנית
 אתה משתף פעולה עם גוב ארי? עמית:

 כן. זה מערבית למאגר.  המדינה היא היזמית. משה. ל:
 בסופו של דבר,  מי מחליט? אריאל:

 וועדות ארציות. דורון:
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 מה קורה עם הבניה, הותמ"ל? אריאל:
 נלחמים בזה.  התכנית עדיין לא הופקדה. נחנוא משה. ל:

 
 .החברה לפיתוח חבל יבנהדו"חות כספי המליאה מאשרת את   החלטה:

 
 

ואיך ך רית אשדוד עומדת להקים, מה עמדתבקשר למתקן לשרפת אשפה אשר עי)פניה למשה ליבר(  משה. פ:
 ?מתכוונים לפעול

באגד ערים  ו יש עוד ראשי מועצות מהסביבה. באוגוסט תהיה ישיבה על זהנתי, ויחד איםמתנגד נואנח משה. ל:
 חבל יבנה.-לאיכות הסביבה אשדוד

 
 

 :יםתב"ר:  5סעיף 
 

 סוקר את רשימת התברים. דורון:
 

 ק.ע.פ.₪  75,136,-ממשרד בטחון פנים ₪  225,408  -₪   300,544 - מצלמות בישובים -  762פתיחת תב"ר א. 
 מה קורה עם המצלמות?  האם התקינו? משה. פ:
שהם המתקצבים של  .  אנו מחכים להנחיות של המשרד לביטחון פניםנושא המצלמות עדיין לא סגור משה. ל:

 רוב הפרוייקט.  בעיקרון, המצלמות אמורות לכסות מוקדים בעייתיים של נוער ודומה לזה.
 עיר ללא אלימות? נאוה:

 נכניס למקומות בעייתיים.  הכל מוכתב לנו מהמשרד לביטחון פנים ויהיה מחובר למספר מוקדים.כן.   משה. ל:
 אפשר לקנות יותר מצלמות. אם זה לא הרבה כסף,כמה זה עולה?   משה. פ:

 

 אושר - משרד החינוך₪ אלף  100  -  שיפוץ גן נרקיס )ג. וושינגטון( -  763פתיחת תב"ר ב. 
 

 ממשרד החינוך. 12,774,296  - בניית בית ספר נועם בבני דרום -  764פתיחת תב"ר ג. 
 .₪ מליון  15אנו מקווים ועובדים על כך שהשתתפות המשרד תהיה כ  דורון:

 אם יהיה פער? אריאל:
 ניקח הלוואה.נשתמש בכספי מפעל הפיס ו דורון:
"ס ולבסוף נשארו כיתות האם עשיתם בדיקה מה תוחלת בי"ס כזה? פעם משה סיפר שבגירוש בנו בי נאוה:

 ריקות.
 וזה ירד מהפרק. בדקנו ביד בנימין משה. ל:

 התב"ר אושר שנים. 10-יודע מה יקרה בעוד כ כרגע לא. אף אחד גדל בבית ספר נועםמספר התלמידים  דורון:
 

 מק.ע.פ.₪  אלף  120 - תוספת כיתות בבית ספר נועם נוה הרצוג -  765פתיחת תב"ר ד. 

 וחצר כיתות קראוונים 2בתוספת מדובר  דורון:
  אבל אין להם מקום בנוה הרצוג. גבי:

 נשתדל להשתמש בשטח שיש, אנחנו מקוים שזו שנה אחרונה שם.         דורון:

 

 ממשרד החינוך.  -₪  994,314.8  - בניית אולפנת הללי בגבעת וושינגטון -  766פתיחת תב"ר ה. 
 .התב"ר אושר .₪  8,994,314 בלבלו.  הסכום הנכון הואאנו מהווים צינור.  הספרות הת דורון:

 
 .שהוגשו התב"ריםכל המליאה מאשרת את   החלטה:

 
 

 .סוגר את הישיבה ומודה למשתתפיםמשה 
 
 
 

 אני  מאשר,           
 

 

 משה  ליבר                                       
 ראש המועצה

 
 הדסה אברהם :רשמה
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