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   נעורה –זועבי מחמוד 

   עח"מ –רמון בן ארי 

   יזרעאל –אריאל דולינקו 

   רם און –אילן ניר 

   כפר יחזקאל –לירון רותם 

   חבר –שחר ביטון 

   חפציבה – כנרת זרחי

   טמרה –זועבי חסן 

   רמת צבי –אלון רודברג 

   ניר יפה –יעקב אזולאי 

   גן נר –כהן שגיא 

   מיטב –יוסף יהודה 

   נורית –מירב אזולאי 

   מולדת –ערן גולן 

   עח"א –יצחק צפדיה 

   גן נר –מלכא ניסים 
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   מוקיבלה –זיאדאת הישאם 

   מוקיבלה –עותמאן זיאדה 
 

 :תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים                                    הנושא לסדר היום

 

פאנל "וועדת חברי המליאה מתכנסים במרכז היזמות בביה"ס הרב תחומי עמל עמק חרוד ל

 למשקיעים פוטנציאליים מציגים יזמויותתלמידים  -השקעות  
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לסדר  1סעיף 
 :  היום

 דיווח שוטף

 :ראש המועצה
 
  זה משמח לראות את התהליכים שקורים היום בבתי הספר ובכלל במינהל

 החינוך בגלבוע. 

 . שקורים הייתה לנו זכות לראות עכשיו חלק מהדברים

לנו ללמוד על מה שקורה  םבהחלט נשתדל להוסיף מפגשים כאלה שמאפשרי

 וביתר המרחבים בכלל.  ,במועצה במרחב החינוכי בפרט

 

  היישובים בחבל תענך, את תנועת המושבים וכמובן  11שמחים לברך את

המהמורות כל העברת , תוך חברת מנורה מבטחים אנרגיה על הזכייה במכרז

פוטו  ותאמורים לראות הקמת שדאנחנו בדרך לאישור התכניות, ותוך שנה 

מוקם במעמד היסטורי של שיתוף  ,דונם 2600איים בקנה מידה של עד טוול

 ,בין היישובים ובאמת מינוף אדיר ליישובים עצמם ,כלכלי ,פעולה במרחב

משהו שאנחנו מדברים עליו כל הזמן ומכוונים אליו ביעד שלנו קדימה, אני 

יותר פחות לעסוק בכיבוי השריפות היום יומי ו ל המועצהחושב שתפקידה ש

 האזור הזה. של בקידום  20-25ברמת החזון במה יקרה בעוד לטפל 

 

לסדר  2סעיף 

  : היום

אישור וועדות 

 ביקורת יישוביות

             :ראש המועצה

וכחלק לוועדים המקומיים, יישוביות ת ביקורת וכפי שמתבקש להקמת וועד

ליישובים, לוועדים מהמחויבות שלנו במועצה לנהל את התהליך, הוצאנו פרסום 

 .גם באופן ציבורי בלוחות המודעות ליישוביםוהנהלות לו

חלק מהיישובים הציעו אנשים, חלק מהאנשים הציעו את עצמם, וחלק ניכר וגדול 

יישובים לא הוועד הציע שמות, וגם לא אנשים באופן פרטי, ולכן הרשימה היא מה

הציעו את שלא מלאה, יש פה רק את וועדות היישובים או האנשים הפרטיים 

 חייב.  שלושה אנשים כפי שהחוק מעל עצמם והם עונים במינימום 

 

 מקריא בפני החברים את השמות ברשימה. 

 

לא שמות לא הציעו  ,םלוועדות הביקורת אצליישובים שכאמור לא קראתי שמות 

 לא נוכל לאשר אותם פה. ולכן , ולא אנשים פרטיים ,דרך הוועד

 

 :רמון בן ארי

 האם אלה שהציגו עצמם באופן פרטי מקובלים על הוועד?
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 :ראש המועצה

 יכול להציע. הוועד הוועד לא מחליט. 

 

 :שחר תמיר

 יישובים שלא הציעו יכולים לשלוח רשימה בהמשך?

 

 :ראש המועצה

 לא חושב שיש מניעה. נשמח. 

 

 

 

 שחר תמיר:

אני נחשפתי לפרסומים בלוחות המודעות וגם העברתי את זה הלאה, אני חושב 

 שאנחנו יכולים לשמש עוד צינור שלכם לתושבים. 

 

 :ון בן ארירמ

יבוא בפני אם אנחנו ממנים בלי הוועד, אני רוצה שכל נציג שהציע את עצמו 

 המליאה ויציג את הכישורים שלו. 

 אנשים מציעים את עצמם בלי אישור והסכמה של הוועד....שכ

 

 :רמי אלהרר

 הוועד לא יכול לקבוע לעצמו וועדת ביקורת...

 

 :רמון בן ארי

ת ומציעים אאם שלושה אנשים מתאגדים ומתים "לתקוע" את הוועד, באים 

 עצמם ואנחנו נותנים לזה גושפנקה...

 

 :ראש המועצה

 אני רוצה לעשות סדר.. לא היה מצב שמישהו הציע את עצמו ואנחנו לא אישרנו. 

רשימות ארוכות יותר מאחרים, יש יש פה מי שהוצע, נמצא פה ברשימה. ולכן 

 עוד שהצטרפו. 

ו לוועדים את האופציה להציע, לא קרה שיש פה תחרות בין הצעת הוועד נתנ

להצעה פרטית, במובן שמישהו רוצה להתאגד ו"לתקוע" את הוועד, כמו שאתה 
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 )רמון( התנסחת..

 

 עו"ד אילן מירון:

ת שלו. ולכן, דווקא הפרסום , הוועד לא יכול לבחור את וועדת הביקורעהרמון טו

האם היה  ,שאלתי. גם והאפשרות לתת לכל מי שרוצה להציע את עצמו זה בסדר

 מישהו שנדחה , אמרו לי לא. 

 

 :ראש המועצה

 השלימו למינימום. היה רק במקרה שלא 

, לא יכול לצורך העניין, אם יש רק נציג אחד בודד מהיישוב שהציע את עצמו

 ביקורת באופן פרטי לבד.להיות מאושר כוועדת 

אין במינימום שלושה שמות באותו לא דחינו אף אחד, פרט למצב שהיה בודד ו

להיות וועדת ביקורת, במקרה כזה היישוב הזה כרגע לא מופיע היישוב , בכדי 

 פה. 

 

 עו"ד אילן מירון:

לשאלת יקי אזולאי, האם העדר וועדת ביקורת מגבילה כרגע את פעילותו של 

ש מנגנון שאומר שאם לא הציעו , המועצה צריכה למנות, זה השלב  הוועד, י

 הבא. 

 

 :ראש המועצה

 ובהעדר וועדת ביקורת?

 

 :עו"ד אילן מירון

   וועדת הביקורת לא מונעת מהוועד לפעול. 

 

 25 – בעד     -

  1 – גדנ     -

  2 – נמנע     -

 

ביקורת הוועדות שמות רשימת מליאת המועצה מאשרת את  : חלטהה

  לחברים הכפי שהוצגביישובים 

    המועצה.ראש ע"י 
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לסדר  3סעיף 
 : היום

אישור תמיכות 

 2019לשנת 

 ראש המועצה:
לאור המצב התקציבי והכספי של המועצה החלטנו 

. 2019שאנחנו נתמקד מאוד בוועדת תמיכות בשנת 

בתקציב קיצצנו את שבאופן עקרוני אתם בטח זוכרים 

 כל הפעולות קדימה מעולם הספורט שלנו 

לקבוצות הבוגרות, ולמעשה ניצבנו מול איזה שהוא 

   -אתגר משפטי 

 ל מה המועצה ממשיכה לתת תמיכה ועל מה לא. ע

בהתייעצות עם היועץ המשפטי שלנו החלטנו להגדיר 

פעילות  שעורכותשאנחנו נמשיך ונתמוך בעמותות ש

לקשישים וזה מתבטא אצלנו בדרך כלל בדורות 

בגלבוע ובחוג העמקים ואני רוצה להקריא את הנוסח 

שהיועץ המשפטי שלנו ביקש שנאשר פה כדי שוועדת 

התמיכות באמת תוכל לסייע בתקצוב של התמיכות 

 האלה. 

 

המועצה פרסמה הודעה בדבר האפשרות לקבל "

תמיכות בכל תמיכות. הפרסום נעשה לצורך מתן 

התחומים המוניציפליים. המועצה קיבלה בקשות 

לתמיכה מגופים העוסקים בתחומי הספורט, הפנאי 

התברר כי קושי  2019והשירותים. במהלך שנת 

תקציבי מחייב לצמצם במידה משמעותית את מתן 

התמיכות. בנסיבות אלה, בלית ברירה, מוצע לתת 

 עדיפות במתן תמיכה לגופים העוסקים במתן

 "שירותים לאוכלוסייה המבוגרת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 – בעד     -

  אין – גדנ     -

  אין – מנענ     -

 

מליאת  : חלטהה

המועצה מאשרת את 

, 2019התמיכות לשנת 

כפי שהוצג בפני חברי 

 המליאה. 
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לסדר  4סעיף 
 : היום

דיון ואישור דו"ח 

רבעוני לשנת 

(, 4)רבעון  2018

ועדכון תקציב 

2019 

 :המועצהראש 
( לשנת 4הציג בפניכם דו"ח רבעוני )מבקשים ל

 . 2019, ועדכון תקציב של 2018

, כי למעשה 2019דכון תקציב לשנת עפה להבאנו 

אנחנו פעלנו בצורה מאוד מאוד  ,כרה במצבהמרגע ה

חריפה וחדה, בהובלתה של מנכ"לית המועצה עברנו 

ועשינו שינויים דרמטיים מעבר למה  מחלקה מחלקה

קיצוץ התמיכות, אנחנו חתכנו בשכבר אמרתי כרגע 

וקיבלתם רשימה של פעולות שעשתה  "בשר החי"ב

המועצה בשביל לעדכן את התקציב שלה, פעם אחת 

, ופעם שניה 2019 בדצמבר שאישרנו את תקציב

, אני מבקש עדכון התקציב כפי שנאשר אותו היום

  .וכל לעמוד בתקציב מאוזןכדי שאנחנו נב

אנחנו ניצבים ברמה העקרונית שוב פעם במצב 

 שהיינו בדומה אליו

לפחות על  ,, מבחינה כספית. ההבדל הגדול2015 -ב

באופן הפעולה יש פי הגזבר, שעד היום היה נראה ש

גרעון מבני , שעושה המועצה ובהתנהלות שלה

וכמעט כל שנה נלחמים  .שלפחות לנו פחות היה מוכר

 10שבאופן מבני הוא כבר כמעט  איך לא לייצר גרעון

ואנחנו הפעם עסקנו  מרגע אישור התקציב, ₪מיליון 

בזה בצורה הרבה יותר מפוקחת, וגם מלומדת עם 

הניסיון שצברנו בשנים האחרונות ואפשר לראות 

שהתקציב מדבר על סדרי גודל אחרים בהכנסות וגם 

חומים השונים שהוא עוסק הוא בהוצאות וגם בת

 לוקח אחריות על דרך התנהלות שונה. 

מסע גם בדרך שבה אנחנו אנחנו יחד אתכם עושים 

נותנים שירותים ומצמיחים בלקיחת אחריות את 

כי גם בנושא הזה יש  ,היישובים שלנו ביתר הנושאים

, והדברים הולכים ביחד אחד עם גדול לנו אתגר

 השני. 

התחלקנו פה לצוותים  כמו שאתם זוכרים

שהתנדבתם, ואני יודע שעוד לא קראנו לכם למשימה 

ולדגל לאייש אותם, אבל בינתיים בתכנית פיתוח 
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ארגונית כן אנחנו עושים עבודה מאחורי הקלעים עם 

ובקרוב  ,הצוות המקצועי שלנו ומנהלי המחלקות

נעשה את הדיונים של מה המשמעות וממה בדיוק 

ואיך מתופעלים כי גם  מורכבים סל השירותים

וגם  ,לנושאים האלה יש משמעות כספית בתקציב

בפעולות ובהלך רוח שלנו מול היישובים והתושבים 

 עצמם. 

 

 ג'ואד זועבי:

(, 4)רבעון  2018הדו"ח רבעוני לשנת מציג את עיקרי 

 . 2019ועדכון תקציב 

                         

 :אניסים מלכ

, לא בדקנו מתוך עיםהסההוצאות לגבי סעיף 

התייעלות שאנחנו נעשה את ההסעות ולא גורמים 

 חיצוניים?

 

 :ראש המועצה

אנחנו מחזיקים על פעילות המועצה בהסעים לפחות 

עוד צי של פי שלוש כדי לתת את המענה לצרכים 

 שלנו. 

אנחנו רוכשים אוטובוסים כל פעם שאנחנו רק יכולים, 

רכישת אוטובוסים נעשית מכספי מפעל הפיס של 

משרד החינוך, המועצה לא רוכשת שהיא רוצה אלא 

 שהיא יכולה. 

כל שנה בוחנים מחדש לפני רכישה והמסקנות כרגע 

 שזה עדיין משתלם לנו. 

 

 :עדנה פרדו

תקציב אני רוצה להבין לגבי בזק. בישיבת ה

הראשונה נאמר פה שעושים בדיקה לכל נושא 

הוא יחסית סכום  ₪ 200,000התקשורת במועצה. 

משמעותי, ואני שואלת האם נעשתה כאן רפורמה 

 בנושא. 
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 :ראש המועצה

אנחנו עשינו מכרז מתוך כוונה בדיוק לעשות את מה 

שאמרת, לא רק שהעלויות ירדו, גם לקבל שירות טוב 

אנחנו כבר אחרי חצי שנה , עצרנו יותר, בפועל היום 

עכשיו בבלימה, כי הרגשנו שגם השירות רק נפגע  

וגם אנחנו רואים שההוצאות הרבה יותר ממה 

אנחנו במשא ומתן לבחינת ההפסקה . שתכננו

 לעבודה איתם. 

 

 :עדנה פרדו

במחלקת שפ"ע ואחזקה, משרות ההצמצום של שתי 

  ?בכ"א הבמסגרת הרפורמה שנעשתהיא 

 

 :המועצה ראש

משרות  11במסגרת הרפורמה אנחנו מדברים על 

 שאנחנו קיצצנו. 

, בשנת ₪מיליון  3סך הכל בשכר אנחנו בקיצוצים של 

2019 . 

 

זה לא מופיע בתקציב לצערנו, אנחנו מעריכים 

השכר , לא תלויות בנו, אנחנו לא קובעים שתוספות 

את זה, אבל כל הזמן נוחתות עלינו בהחלטות 

, רך כלל בין ההסתדרות לבין האוצרשקורות בד

למשל ההסתדרות מחליטה להעלות שכר לנהגים, 

אחרי שנתיים של משא ומתן, כל אנשי ניהול בחינוך, 

גיל הרך ובתי הספר, קיבלו גם מענקים וגם עליות 

קבועות האחוזים גבוהים מאוד. וועדה מקומית הודיעו 

לנו משרד האוצר שהם מקבלים תוספת שכר...אנחנו 

צופים שהעליות בשכר יהיו כאלה שכל החיסכון שלנו 

לא יוכל לבוא לידי ביטוי בתקציב, ולכן מצד אחד 

אנחנו מחויבים לעשות את מה שאנחנו עושים ומצד 

שני אנחנו לא מביאים את זה לתקציב כי לדעתי זה 

 לא יבוא לידי ביטוי בחסכון. 
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 :שחר ביטון

מבין איך לא  בנוגע להוצאות מימון ריבית בנקים, לא

    יודעים את זה מראש?

 

 :ראש המועצה

זה עולה  ,כי כל פעם שאנחנו מטפלים בחידוש פריסה

 לנו כסף. 

משרד הפנים משא ניהלנו מול למשל, שנה שעברה 

ומתן במשך חצי שנה על פריסה מחודשת של 

 ,הלוואות שהוא נותן לנו. במקום לאשר את זה ביוני

במקום  ,דצמבר/לקח לו לאשר את זה בנובמבר

 לחסוך 

בסוף זה לא בא לידי ביטוי בשנה  .₪מיליון  2לנו 

 השנה...רק וזה בא לידי ביטוי  ,הרלוונטית

 תהליכים שקשה לצפות אותם מראש...

 

 :שחר תמיר

 מהו האור בקצה המנהרה ואיפה הוא נמצא כרגע...

 

 :ראש המועצה

, אמרנו 2018אני כבר אמרתי את זה בדצמבר 

. ים מאוד מאוד קשות למועצהינכנסים לשנתאנחנו ש

מרגיש שקט אני אני חייב להגיד שהיום לראשונה 

. אני חושב שהיום בעדכון תקציב נביא 2019לגבי 

כדי שנוכל להיות מאוזנים בו. יש תקציב שהוא אמיתי 

עוד דרך לעשות.. אנחנו צריכים עוד לחתוך אצלנו כדי 

הגרעון רק  להיות במידה מסוימת של עודף כי אחרת

 מתגלגל...הוא לא באמת נסגר. 

אני אגיד פה שאנחנו בדיונים מול משרד הפנים 

באיזה כלי להשתמש בשביל לעזור להבריא את 

המועצה,  ומשהו שמאוד לא הייתי מוכן לדבר עליו 

אפילו שזה מענקים וחשב מלווה זה כלי שהיום אנחנו 
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 בוחנים אותו ברצינות לתקופה מאוד מאוד קצובה ,

לאפשר לנו להתנהל אחרת, כשבעצם ההבדל בין שני 

המקרים זה האם אנחנו רוצים להיות תחת מעמסה 

כמעט בלתי אפשרית לנו וליישובים לאורך זמן, או 

בזמן קצר יותר לקבל עזרה מהמדינה שהיא לא 

יודעת לתת כלים שונים, היא לא יודעת לתת בלי 

 אותם מענקים או חשב מלווה. 

, יכול להיות שכן 17/18שנת מה שלא התאים ב

 . 19/20 -יתאים לנו ב

כמו שאמרתי אנחנו עדיין בשלב הדיונים פתוחים עם 

משרד הפנים בעניין הזה, גם הם וגם אנחנו רוצים 

לראות מה הכי נכון למועצה. ואני מניח שבחודש, 

חודשיים הקרובים הנושא הזה יוכרע ונביא לפה 

 עדכון. 

 :ג'ואד זועבי

הוא לא סופי.  2018לשנת  4הדו"ח הרבעוני, רבעון 

הדו"ח הסופי הוא הדו"ח המבוקר של רואה החשבון 

שכבר עובד עליו, יגיש את זה לוועדה לעניני ביקורת 

 ואחר כך נביא לאישור המליאה. 

 

 הדו"ח. פרטי נותן סקירה על 

 

 :לירון רותם

חשבוניות, זה  ₪ציינתם קודם שקיבלנו עכשיו מיליון 

 נלקח בחשבון?

 

 :ראש המועצה

כן. לא ידענו לפני. זה לפי הסכם, יש שלבים שהוא 

צריך לבצע מגיש חשבונות ולפי החשבונות אנחנו 

 מתקדמים. 

 

לשאלת ערן גולן, אין ריבית על האיחור בהגשת 

חשבון ולא על האיחור תשלום, יותר מזה, אנחנו מחר 

חותמים עם משכ"ל שינהלו את המכרז, הנחה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 – בעד     -

 אין  – גדנ     -

 1 – נמנע     -

 

מליאת  : חלטהה

המועצה מאשרת את 

דו"ח רבעוני לשנת 

, ועדכון (4)רבעון  2018

, כפי 2019תקציב 

  בפני החברים. שהוצג
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כל החשבונות יקוזזו  2019. זאת אומרת מינואר 7%

, גם בעבודה שהם כבר ביצעו , כי אנחנו 7% -ב

הולכים לעשות עבודה מאוד מאומצת עם משכ"ל על 

זמינות התשלומים. משכ"ל הולכת לתת להם בבת 

אחת תשלום על שלושה חודשים עכשיו ולסגור את 

ר הפער שנוצר ומהרגע הזה, הכסף ישולם באופן סדי

על ידי משכ"ל , וזה באמת משנה סדרי עולם מבחינת 

 המסיעים. 

 

 :עדנה פרדו

אני רואה את הרפורמה המשמעותית בגזם, אנחנו 

יכולים לקבל היום בכמה מילים איך מתנהל היום 

 הגזם?

 

 :ראש המועצה

אנחנו הדרכנו את היישובים לעשת שני דברים, אחד 

שיתוף פעולה אזורית ככל שניתן והם יכולים לעשות 

 במרחב שלהם. 

ואפשרנו להם להביא את הגזם, מאחר ואנחנו 

מתקצבים אותם רק באיסוף לנקודת איסוף שאנחנו 

מרכזים, עד לרגע זה היא הייתה באזור גן נר, אבל 

אנחנו עתידים להעביר אותה ליד רמת צבי, ובודקים 

עוד אפשרות באזור תל יוסף, לביו גז שמוקם שם, 

ם לצרכנים שמפיקים אנרגיה שהגזם יכול מכווני

 להועיל להם. 

מצפים להוזיל מאוד גם את הטיפול באופן הזה אנחנו 

להחליף הטמנה שעולה הרבה מאוד כסף למצב ו

שבעצם לא משקיעים כסף במשהו שמישהו יכול 

 להפיק ממנו תועלת. 

חלק מהיישובים כבר פועלים בדרך הזאת, חלק 

שהגזרה תעבור  מהיישובים השתתקו ומחכים

מהעולם... ואנחנו עוזרים ליישובים שפונים אלינו 

לעזרה, אם זה ברמת ההתארגנות ואם זה ברמת 
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 ההדרכה. 

 

לסדר  5סעיף 
 :היום

 אישור תבר"ים 

 

 

  יםמפרטו יםמציגוראש המועצה גזבר המועצה  -
 - רים"התב רשימת את

 

 

 28 – בעד     -

  אין – גדנ     -

  אין – נמנע     -

 

מליאת  : חלטהה

המועצה מאשרת את 

כפי  יםהתב"ררשימת 

    .לחבריםה שהוצג

 : שונות      6סעיף                                                                                               
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אישור שמות 
רחובות ביישוב 

  –חבר 
 

 :ראש המועצה
מבקש להביא לאישור המליאה את שמות 
הרחובות שהגיש יישוב חבר, לאחר אישור 

 הוועד המקומי:
שמות הרחובות: הגלבוע, היונה, הדרור, 
הבז, הצופית, הסיקסק, הדוכיפת, התבור, 
העורב, הכרמל, החוחית, המגלן, הינשוף, 

 האנפה.

 

 28 – בעד     -

 אין  – גדנ     -

  אין – נמנע     -

 

: מליאת המועצה  חלטהה
שמות הרחובות מאשרת את 
    .ביישוב חבר

פתיחת חשבונות 
אב לפעילויות מול 

 –מפעל הפיס 
חשבון פיתוח פיס 

 וחשבון מענקי

 :ראש המועצה
פתיחת חשבונות אב מבקש את אישורכם ל

 לפעילויות 

חשבון פיתוח פיס וחשבון  –מול מפעל הפיס 

  –מענקי פיס 

 מוניציפל בנק בע"מ
 

 28 - בעד     -

 אין  – גדנ     -

  אין – נמנע     -

 

מליאת המועצה :  חלטהה

פתיחת חשבונות אב מאשרת 

 לפעילויות 

חשבון  –מול מפעל הפיס 

פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס 

    .מוניציפל בנק בע"מ –

פתיחת חשבון 
הרחבת  –נאמנות 

 מושב אביטל 

 :ראש המועצה

פתיחת חשבון נאמנות מבקש את אישורכם ל

 הרחבת אביטל :

 

 :מורשי חתימה

 עובד נור –ראש המועצה 

 תייסיר קאסם  -מנכ"ל החכ"ל 

 בצלאל יחזקאל. –נציג מטעם המושב 

 28 -  בעד     -

 אין  – נגד     -

  אין – נמנע     -

 

 : מליאת המועצה החלטה
 –נאמנות  חשבוןפתיחת 

 .הרחבת מושב אביטל
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אישור פתיחת 
חשבון לוועד 

 מקומי מוקיבלה 

 :ראש המועצה

פתיחת חשבון לוועד מבקש את אישורכם ל

 מקומי כפר מוקיבלה, 

 בנק דיסקונט, סניף עפולה .

 

 מורשי חתימה:

  059405506ת"ז  עלי גראמנה

  031426596ת.ז.     פדל אבו גאלי

   034799650ת"ז  עלי אבו עמרו

 

 28 – בעד     -

 אין  – נגד     -

  אין – נמנע     -

 

: מליאת המועצה  החלטה

 מאשרת 

פתיחת חשבון לוועד מקומי 

, בבנק דיסקונט, כפר מוקיבלה

 סניף עפולה 

 

 מורשי חתימה:

ת"ז  עלי גראמנה

059405506  

ת.ז.     פדל אבו גאלי

031426596  

ת"ז  עלי אבו עמרו

034799650   

אישור תקציב וועד 
מושב מולדת  -

 2019לשנת 

 :ראש המועצה
 2019אישור תקציב וועד מושב מולדת לשנת 

המליאה לאחר אישור וועדת  מובא לאישור  –

 יתהבדיקה בראשותו של גזבר המועצה ומנכ"ל

 המועצה. 

 

 28 – בעד -

 אין – נגד -

 אין – נמנע -

 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת את תקציב וועד 

 .2019מושב מולדת לשנת 

                                                                                                                  

 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה : 

   

 על החתום
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                            _____________________              

________________________ 

ראש  -עובד נור         המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                               

 המועצה

 

 

 

 

 

 .1950/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל:  תקיםעה


