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    : נכחו
  ראש המועצה  משה דדון 

  ה"נתיב הל, מ ראש המועצה"סגן ומ  נימי יפה
  זכריה, סגן ראש המועצה   יוסי משה

  אביעזר  גוטריימן אלחנן
  אבן ספיר  ראובן שמעון
  אשתאול  אריה עובדיה
  בית זית  גבריאל נרדי
  בית מאיר  כהן מקסים

  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  דוד בוזגלו

  גבעת יערים  יהודה בן אהרון
  גבעת ישעיהו  ברק כץ
  גיזו  מוטי חן

  הראל  אבי פליישמן
  זנוח  שלומי סעדון

  כפר אוריה  כפרי גל
  ר"מבוא בית  ששון  סיידוף

  מוצא  עלית  ראובן צמח
  מחסיה  חיים בוזגלו
  מטע  דדון נפתלי

  מסילת ציון  רון דוד
  מעלה חמישה  אריאל יהודאי

  נוה אילן  עזי טלר
  נוה מיכאל   הרשיש אברהם

  נחושה  קורש רחמים
  נחשון  חוה שפיר

  נס הרים  גדליה נוריאל
  קובהעין נ  עוודאללה מחמד

  עין רפה  ת ברהום'בהג
  עמינדב  משה מזון

  צובה  שמואל שני
  צור הדסה  גבאי רמי

  צור הדסה  קאופמן דן
  צלפון   ישראל גבאי
  צרעה  דליה יונאית

  קרית ענבים  זיוה גל
  רמת רזיאל  אלעמי אמיר

  רמת רחל  דוד דרומלביץ
  שורש  בראל רם

  ליאון שריגים  )בובי(יהושע משה 
  רושתי  גבאי דוד

  תעוז  נחמיה יוסף אברהם
  
  
  
  
  
  
  

    :חסרו
  אדרת  יעיש דדון

  אורה  יגאל אבדר
  בית נקופה  ד זהר שדה"עו

  גפן  דוד כהן
  טל שחר  מיקי פרנקוביץ

  יד השמונה  יוסף בר דוד
  ישעי  אלון ורדי

  כסלון  שלום בוקובזה
  לוזית  מיכאל ביטון

  נוה שלום  איאס שביטה
  נחם  שמאי ולני

  נטף  דסיניסים ג
  ור'עג  מו'אברהם ג

  צפרירים  רזיאלה קחו
  שדות מיכה  אביגדור כהן

  שואבה  אליה ענת
  תרום  עזריאל צדוק

  
  :מוזמנים

  

  משה רגב
  מרדכי רחמים

  יורם אליאס
  חיים אהרון

  שירית אהרונסון

  נציגי הישוב מסילת ציון 
  מקומי ואגודהועד 

  
  :משתתפים

  

  מועצהמזכיר ה  רענן אהרונסון
  ד לשכה משפטית"עו  ורד כהן

  מהנדסת המועצה  חגית ישראל
  מזכירות המועצה  גילה כהן

    
    :קהל

  עיתון בקיצור  אורי בן חיים
    

    :רשמה פרוטוקול
  מנהלת לשכת ראש המועצה  דורית אוחנה
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  .ועד הישוב-הצגת הישוב מסילת ציון
  

 :ר"הודעות יו .1
   .11.1.2011ביקור השרה לימור לבנת בתאריך   1.1  
  .מדיניות אגף הרווחה- פעילות קשישים במטה יהודה  1.2  
  . תוכנית אסטרטגית לחינוך–דיווח ראשוני   1.3  

  . 29.12.2010אישור פרוטוקול מליאה מתאריך   .2
  16.1.11 מתאריך אישור מליאה טלפונית  .3
  . 24.11.2010 ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 229אישור פרוטוקול מספר   .4
  . 29.12.2010 ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 230אישור פרוטוקול מספר   .5
  . 3 רבעון 2010אישור דוח רבעוני לשנת   .6
  .31.12.2009ספים האגודה למען הזקן במטה יהודה לתאריך אישור דוחות כ  .7
  :עדכוני תקציב  .8

  ים לסגירה"תבר  .9

  ים"עדכון ופתיחת תבר  .10

  2011יסים ותקציב ועד מקומי לשנת אישור היטל מ  .11
  .פיתוח, הרחבות: נושא עיקרי לדיון  .12

    

 את פעילות שני הועדים אשר גקש להציומב, בישובמודה לועדי הישוב מסילת ציון על האירוח    :משה דדון
כיוון לפיתוח  המצגת מראה אב לתיירות בישובהתוכנית בשיתוף פעולה לקידום פועלים 

   .תיירות ושמירה על המרחב הירוק
  

  .חברי המליאהראש המועצה וומברך את , ועד המקומי של האת הישוב והעשייה מציג    :חיים אהרון
  

מציגה את תפקידי חברי הועד בועדות , תפתחות הישוב מתחילתו ועד היוםמסבירה על ה: שירית אהרונסון
פרויקטים , מציגה את תקציב הישוב והפעולות שנעשות, תוף הקהילה בעשייהיובש, הישוב

 יש שיתוף פעולה .משמר בטחון בישוב פועל ,שיקום חורשות, שיפור תשתיות, חדשים שהוקמו
   .כלוסייה הבוגרתמלא עם ועד האגודה מסייעים בעיקר לאו

  
ע ועד "מהרמה התהליכית משינוי התב .ר ועד אגודה מציג את תוכנית האב לתיירות בישוב"יו  : יורם אליאס

אדריכל ונציג ציבור , חברים בה חברי אגודה, ועד האגודה מינה צוות שהם ועדת יזמות .היום
בעוד , תקדםאנחנו בשלב מ, התוכנית מנחה את החזון והמיזמים, שמלווה את הועדה

התיירות הינה ענף , בתי קפה, אטרקציות, קמפינג, מלונית, בתוכנית. כחודשיים היא תוגש
נתמך על יד המועצה במסגרת התוכנית אב לתיירות יש פוטנציאל עסקי להצלחת המיזמים 

  .חשוב לנו לשמור על איכות החיים והצביון הכפרי
  

  ?מהיכן הכסף   : חוה שפיר
  

 תוכנית ראשונה במטה יהודה שעברה את התהליכים  היזו, כספי האגודהמ עיםשקים מה  : משה דדון
מאחל בהצלחה , תוכנית בהחלט ראויה. וכרגע מעוכבת במשרד החקלאות, בועדה המחוזית

  .לישוב מסילת ציון
  

תשתיות והרחבות שהן הליבה של אגף ,  פרויקטים מרכזיים2 - היום ממוקדת ב    המליאה      :משה דדון
  . תוחהפי

  
 :ר"הודעות יו  .1

   .11.1.2011ביקור השרה לימור לבנת בתאריך   1.1  
  .ס הר טוב"ומתקני ספורט בבי מגרש כדורסל בשריגים  ,  של השרהביד חריףהתקיים ביקור        :משה דדון

  .צרעה התרבות באולם כולל בקשה להמשך שיפוץ . הצרכים באגף תרבות וספורטהצגנו את 
, ח"מש 40 -י בתי הספר לשנתיים הקרובות הוא כאומדן בינו, לינו שר החינוךשבוע הבא מגיע א

  .לסיור נעשתה הכנה משמעותית מקווה להצלחה
  

  .מדיניות אגף הרווחה-פעילות קשישים במטה יהודה  1.2  
תוכנית מפתחים במטה יהודה אנו ומשמעותית גדולה הינה הקשישים הוותיקים אוכלוסיית   :משה דדון

אנחנו נפנה לישובים שיעמידו מבנה  ויעסיקו את , ד פעילותודייצרנו מנגנון לעילות לפעחדשה  
זו אמירה . א למליאה לאישורנבי מהתקציב הקיים לחודש ₪ 75ונתקצב לפי משתתף הקשישים 

ליד אגף  "מידות טובות"הקמנו חנות יד שניה בנוסף , ערכית להתייחס לאוכלוסייה המבוגרת
  .ברווחה תהליך שינוי מבני אנחנו עוברים . התנדבותהקמנו מערך , הרווחה
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  . תוכנית אסטרטגית לחינוך–דיווח ראשוני   1.3  
, חודשים' מסביר לחברי המליאה את התוכנית האסטרטגית לחינוך שמקיימת דיונים כבר מס  :משה דדון

 נעשתה,  חברים בהתנדבות עמלים ימים לייצר מחשבה לעתיד החינוך במטה יהודה150 -כ
פעילים ועדי , התהליך נעשה בהידברות עם ועדי הורים, בדיקה מקיפה שתשבור מוסכמות

 עוגנים בתיכון הר טוב ועין כרם השקענו מיליונים 2יש לנו , הדילמות קשות מאוד, ישובים
ואנו מנסים בהסכמה להעביר את בוגרי אלון לבית , בהר טוב התחיל להיות צפוף, בהשבחתם

במגזר הדתי הדילמות , ם קטנים כגון ישעי יעברו להר טוב ולא לטל שחרישובי, ספר עין כרם
יש , רוצים להקים תיכון וחטיבה דתי של בני עקיבא שנפסיק לרעות בשדות זרים, קשות מאוד

' הבעיה המרכזית מגזר ערבי מכיתה י, באיזונים המתאימים, פעולות שעוברות בטבעיות' מס
איך השאלה הנשאלת , רבותואנו מנסים להיכנס למע, בהאין פתרון טוב לעין רפה ועין נקו

פנינו למוסדות חינוך , רוב בוגרי אבו גוש לא מקבלים בגרות, אנחנו נותנים הזדמנות שווה
יש צוות של פורום המגזר הערבי שדן ובודק את הצרכים המתאימים למגזר , ארציים כגון אורט

  .הערבי
  

  . לשמירהחוק העזרלהנחות , בובי יהושע   :שאילתא
  

בחוק העזר אין סעיף המאפשר מתן הנחות הדבר הועלה כבר בהליך אישור חוק העזר במליאה   :משה דדון
אורבניקס החברה הכלכלית ' על פי בדיקה ראשונית שנערכה על ידי חב, מועצה הקודמת

משמעות הכללת ההנחות היתה העלאת תעריפי היטל  ,שליוותה את המועצה בעריכת התחשיב
.  ובאופן שלא ניתן היה לאשר את חוק העזר על פי הפרמטרים של משרד הפניםהשמירה

, פנינו למשרד הפנים שאנו רוצים לתת הנחות בשמירה, כשהעברנו את חוק העזר לשמירה
  .משרד הפנים לא מאשר לתת הנחות בהיטל השמירה

  
  .' וכונכים, חד הוריות , נכיםבעלי צרכים מיוחדים יש כמה משפחות    :בובי יהושע

  
  .אין לנו אישור משרד הפנים   :משה דדון

  
   .29.12.2010אישור פרוטוקול מליאה מתאריך   .2

  .לאשר: הוחלט  
  
  :אישור מליאה טלפונית  .3

  בניית גן ילדים בנס הרים 1. 
  תקציב מקור מימון 
 622,363 משרד החינוך 
 539,778 קרנות רשות 
 1,162,141  כ"סה 
   

  ענבים למעלה החמישה.אזורי בין קס "כביש לבי 2.
  תקציב מקור מימון 

 1,200,000 משרד התחבורה 
 300,000 קרנות הרשות 
 1,500,000  כ"סה 
   

   שיפוץ מבנה תחבורה 3.
  תקציב מקור מימון        
 400,000 קרנות רשות        
 400,000 כ"סה         

 

  
  .לאשר: הוחלט

   
  . 24.11.2010 ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 229מספר אישור פרוטוקול   .4  

  
  .לאשר: הוחלט  

  
  . 29.12.2010 ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 230אישור פרוטוקול מספר   .5  

  
  .לאשר: הוחלט  
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  . 3 רבעון 2010אישור דוח רבעוני לשנת   .6  
  

  .לאשר: הוחלט  
  

  .31.12.2009למען הזקן במטה יהודה לתאריך אישור דוחות כספים האגודה   .7  
    
  . לאשר:הוחלט    

  
  :עדכוני תקציב  .8  

  פיצול כיתות-2010תקציב חינוך 

 תקציב חדש עדכון  תקציב שם הסעיף סעיף' מס

 379 20- 399 יסודי פיצול כיתות.העשרה ח. השתת 1813200/813

 20 20 0 פיצול כיתות-שכר אבן העזר 1813201/111

 399 0 399 כ הוצאות"סה 

   מיזמי חינוך-2011תקציב חינוך 

 תקציב חדש עדכון  תקציב שם הסעיף סעיף' מס

 76,914- 350- 76,564- ארנונה-גביה 1111000/100

 76,914- 350- 76,564- כ הכנסות"סה 

 350 350  מיזמי חינוך-עבודות קבלניות 1811000/755

 350 350 0 כ הוצאות"סה 

  2011עדכון תקציב יד חריף 

 תקציב חדש עדכון  תקציב  שם הסעיף  סעיף' מס

 40 20- 60 ל יד חריף"להקות לחו 1825000/980

 35 20 15 אחזקת מבנה יד חריף 1825000/420

 75 0 75 כ הוצאות"סה 

  2011תקציב חינוך פיצול כיתות 

 תקציב חדש עדכון  תקציב  שם הסעיף סעיף' מס

 300 100- 400 יסודי פיצול כיתות.העשרה ח. השתת 1813200/813

 50 50 0 פיצול כיתות-שכר אבן העזר 1813201/111

 50 50 0 פיצול כיתות-שכר השחר 1813202/111

 400 0 400 כ הוצאות"סה 

  עדכון תקציב ישוב גדול

 תקציב חדש עדכון  תקציב  שם הסעיף סעיף' מס

  - 250  - 250 0  משרד הפנים-דולמענק ישוב ג 1191000/912

 4780 -  250 - 4.530 -  הכנסות ארנונה מותנה 1111000/106

 5,030 - 500 -  4,530 - כ הכנסות"סה 

 500 500 0  מענק ישוב גדול 1994000/983

 500 500 0 כ הוצאות"סה 

   2011 שימוש במתקנים-עדכון תקציב יד חריף

 תקציב חדש ןעדכו תקציב שם הסעיף  סעיף' מס

 25 25 0 שימוש במתקנים-יד חריף 1825000/756

 1,011 25- 1036  יד חריף-שכר מורים  1825200/110

 1,036 0 1,036 כ הוצאות"סה 
  

  .לאשר: הוחלט  
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 :ים לסגירה"תבר  .9  
  

 ' מס
' מס
 הכנסות הוצאות תקציב ר"שם תב  ר"תב

  /גרעון
  הערות עודף

 התבר בוצע במלואו 0 1,521,667 1,521,667 1,521,667 בנית גני ילדים- הדסהצור 9021 1
 התבר בוצע במלואו 0 8,000 8,000 8,000 שיפוץ בסיס הפעלה בצלפון 3826 2
 התבר בוצע במלואו 0 199,080 199,080 200,000 שואבה שיקום כבישים 3711 3
 התבר בוצע במלואו 0 236,000 236,000 236,000 כסלון תאורת כביש גישה 3715  4
 התבר בוצע במלואו 0 21,198 21,198 22,000  גרורי מים2רכישת  3829 5
 התבר בוצע במלואו 0 100,000 100,000 100,000 צרעה שיפוץ אולם מופעים 3861 6
 לסגירה בתאום עם נימי 0 0 0 5,000,000 ש גנדי" מרכז ע-אילן נוה  3784 7

8 3865 
צור הדסה יריד איכות 

 0     100,000 הסביבה
  -לסגירה בתאום עם יוסי משה

 איכות הסביבה. אין התחייבות מ
   0 556,278 556,278 5,658,000 כ"סה    
  

  .לאשר: הוחלט
  

  ים"עדכון ופתיחת תבר  .10  
       

10.1 
עין  בינוי חדש - 9063תבר 

      עין רפה/נקובה

 תקציב  מקור מימון 
עדכון 

 מתקציב
תקציב לאחר 

    עדכון
   19,809,747 171,444 19,638,303 משרד החינוך 
   500,000 0 500,000 קרנות הרשות 
   20,309,747 171,444 20,138,303  כ"סה 

 
 
      

       :פתיחת תברים 
      2011ישובים  10.2
     תקציב מקור מימון 
     5,000,000 קרנות הרשות 
     5,000,000 כ"סה 

 
      ביוב כפר אוריה 10.3
     תקציב מקור מימון 
     3,000,000 קרנות הרשות 
     3,000,000  כ"סה 
       
       ת תכנון ופיקוחתשתיו 10.4
     תקציב מקור מימון 
     300,000 קרנות הרשות 
     300,000  כ"סה 
       
       תיירות כללית 10.5
     תקציב מקור מימון 
     100,000 קרנות הרשות 
     100,000  כ"סה 
       
       תשתיות ובטיחות 10.6
     תקציב מקור מימון 
     300,000 קרנות הרשות 
     300,000  כ"סה 
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     2010כבישים במושב אדרת . מ.אדרת ר 10.7
     תקציב מקור מימון 
     100,000 משרד הפנים 
     100,000  כ"סה 
       
     2010 ביעזרכבישים במושב א. מ.אביעזר ר 10.8
     תקציב מקור מימון 
     150,000 משרד הפנים 
     150,000 כ"סה 
       
       2010ת מוקד חירום מסיוע בהק 10.9
     תקציב מקור מימון 
     75,000 משרד הפנים 
     75,000 משרד החינוך 
     115,384 משרד הביטחון 
     265,384 כ"סה 

  
  

      אולם צרעה 10.10
     יבתקצ מקור מימון 
     130,000 קרנות רשות 
     130,000 כ"סה 

  

10.11 
גזם אשפה (איכות הסביבה ושיפור פני הכפר 

     )'שילוט וכו
     תקציב מקור מימון 
     300,000 קרנות רשות 
     300,000 כ"סה 

  
     גינון גני ילדים 10.12
     תקציב מקור מימון 
     250,000 קרנות רשות 
     250,000 כ"סה 

  
     תכנון כולל מוצא עלית כפר שימור 10.13
     תקציב  מקור מימון 
     313,500 מינהל מקרקעי ישראל 
     300,000 קרנות רשות 
     613,500  כ"סה 

  
     עין רפה/תכנון מפורט עין נקובה 10.14
     תקציב מקור מימון 
     200,000 ותקרנות רש 
     200,000 כ"סה 

  
   לסגירה2010ב רשימת תברים שנפתחו במליאת דצמבר "מצ 
  ₪ מליון 4  הלוואה של -ב במקומם"ופתיחת תברים לפי הרשימה המצ 
     :תברים לסגירה 
     מחשוב מועצה- 3877תבר  10.15
   תקציב מקור מימון 
   1,700,000 מילוות מבנקים 
   1,700,000  כ"סה 
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    ריהוט ומחשוב מוסדות חינוך- 3878תבר  10.16
   תקציב מקור מימון 
   1,000,000 מילוות מבנקים 
   1,000,000  כ"סה 
     
    ציוד וריהוט מועצה וכללי- 3879תבר  10.17
   תקציב מקור מימון 
   1,200,000 מילוות מבנקים 
   1,200,000  כ"סה 
     
     אינוונטר– 3880תבר  10.18
   תקציב מקור מימון 
   100,000 מילוות מבנקים 
   100,000  כ"סה 
     
     :פתיחת תברים 
    בדק בית 10.19
   תקציב מקור מימון 
   2,000,000 מילוות מבנקים 
   2,000,000  כ"סה 
     
     וציודריהוט  10.20
   תקציב מקור מימון 
   1,000,000 מילוות מבנקים 
   1,000,000  כ"סה 
     
     ציוד ומחשוב 10.21
   תקציב מקור מימון 
   900,000 מילוות מבנקים 
   900,000  כ"סה 
     
     איכות הסביבה 10.22
   תקציב מקור מימון 
   100,000 מילוות מבנקים 
   100,000  כ"סה 

 
 

  

  .ים"לאשר את התבר: הוחלט
     

  :2011אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת   .11
  

 מס ועד מקומי       
  (*)ר "מגורים למ סך התקציב  הישוב 'מס 

 18.25 1,566,300 מטע 1 
 6.9 557,419 אבן ספיר 2 
 11.99 568,300 אשתאול 3 
 12.09 356,000 צלפון 4 
 21.88 1,958,491 בית זית 5 
 8.1 807,000 נווה אילן 6 
 6.39 376,000 עין נקובה 7 
 10.78 1,190,000 צובה 8 
 6.28 438,000  ישעי 9 
 6.28 666,000  עין רפה 10 
 11.58 2,360,772 מוצא עלית 11 

    
  .לאשר: הוחלט
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  .פיתוח - הרחבות  :נושא עיקרי לדיון  .12  

  
חגית ונימי יציגו , מנועי הצמיחה המרכזיים שלנו הם הפיתוח וההרחבות בישוביםחלק מ  : משה דדון

  .ח הושקעו בתשתיות" מש20 מעל ,מליאה את ההתפתחויות הנעשות בישוביםלחברי ה
  

מגרשים , מושגים ומוצג לפניכם מילון ,  מצגת על ההרחבות בישוביםמליאה בפני חברי ההציגמ:     חגית ישראל
לא כולל צור .  בתים1100נבנו עד היום  בהרחבות הישנות, 2000בתכנון , 1300ים בבניה שנמצא

  : ומצרף מונחי יסוד ת"הדסה ומקב
  

 .         מקצועי לקידום ענייני ההרחבהצוות  -צוות הרחבות .1
       

אחת מתכנס   הצוות. ניסן גלבוע,משה ליאון,ד שרית גל"עו,חגית ישראל,נימי יפה: חברים בצוות   
תושבים , האגודה כולל מפגש עם, לשבועיים ודן בכל הבעיות הקיימות בהרחבות השונות

  .ומתכננים
 

לביצוע התשתיות , "בקרת על" חברת בקרה חיצונית שהמועצה מעסיקה לצורך - בקרת מועצה .2
 .כולל בקרת תקציב וביצוע, הציבוריות בתחום ההרחבה

  

 .לפיתוח התשתיות הציבוריות בהרחבה) זםי( הסכם בין המועצה והאגודה -הסכם תשתיות .3
  

המועצה בעלת זכות חתימה עם נציגי .  חשבון כספי הפיתוח של תושבי ההרחבה-חשבון נאמנות .4
 .שחרור התשלומים לאחר אישור חברת הבקרה של המועצה. הישוב

  

לפי החלטה זו המועצה לא נדרשת לתת . י לפיה משווקת הקרקע במושב.מ. החלטת מ-737החלטה  .5
 .י.מ.התחייבות בלתי חוזרת במ

  

לפי החלטה זו המועצה אחראית לביצוע . י לפיה משווקת הקרקע במושב.מ. החלטת מ-959החלטה  .6
 .עבודות הפיתוח בהרחבה

  
  לפיה , י לביצוע.מ.  התחייבות המועצה המופנית למ- י.מ.התחייבות בלתי חוזרת למ.  7

  .בה     המועצה אחראית לביצוע עבודות הפיתוח בהרח
 
י ללא בדיקה של המרכיבים לחיוב .מ.י מ" עלות הפיתוח למגרש נקבעת ע-)מסלול ירוק(מחיר מדף  .8

 .משתכנים חדשים בהרחבה
  

יזם לגבות ממשתכנים /י האגודה"ויות הפיתוח המבוקשות ע בקר הבודק את מחירי על-י.מ.בקר מ .9
 .חדשים

  

 הכוללות את כל המערכות התת  שלב בו הושלמו עבודות הפיתוח הראשוניות בהרחבה- 'שלב א .10
לאחר קבלת שלב זה מתחילה הועדה המקומית להוציא . קרקעיות ושכבת אספלט ראשונה בשטח

 .היתר בניה לבתים בהרחבה
  

 80%לאחר אכלוס של לפחות ,  שלב בו הישוב מסיים את כל עבודות הפיתוח בהרחבה-'שלב ב .11
  .קבלת תשתיות לאחריותהבתום שלב זה מתחילה המועצה בהליך . מהבתים בהרחבה

  
  

  .המצגת מרכזת את כל הנתונים,  הסכמים לכל הרחבהנםמפקח וישמקצועי היום יש צוות    : משה דדון
  

  ? ולחלק אין 737אני לא מבין האם לחלק מהישובים יש הסכמים על פי החלטות   :אלחנן גוטריימן
  

  .ישוב לעיתים מגיע להליך משפטי -צה יזם ביחסי מוע,  ואי אפשר לכפות737אנחנו חשופים ב     : יפהנימי
  

  .לא חתמנו על היתר למי שאין הסכם       :חגית ישראל
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 40 במשך בישובי המועצה כן שקיעו לא ה, היא עצומהההשקעה בישובים בשנתיים האחרונות    : משה דדון
  .תפקיד חברי המליאה להעביר את המסר לישובים, שנה     

  
ואני מודה למועצה שנתנה , היה מאוד מרגש, ין'פרת על הטיול שורשים של המועצה לקוצמס  : דליה יונאית

  .לי את האפשרות להשתתף בסיור
  

ומסביר לחברים , מציג בפני חברי המליאה את טבלת ההשקעות בישובים עם מצגת תמונות  :נימי יפה
, גרשי ספורטהחל שיפוץ בינוי מ, את העשייה המרובה במועצה במשך השנתיים האחרונות

  .'מעגלי תנועה וכו, מדרכות, כבישים, מבנים
  

וזה רק חלק , חברי המליאה בישיבות המליאה מאשרים את הפעילות הענפה שראיתם במצגת  :משה דדון
אני מודה לצוות אגף הפיתוח , מן העשייה והעבודה הנעשית בישובים מתוך תקציבי ההשקעות

  .והועדה לבנין ערים
  
  
   

  
  
  

  19:00לה בשעה הישיבה ננע
  
  

___________  ___________  
  משה דדון  רענן אהרונסון

 ראש המועצה  מזכיר המועצה 
  
  
                  
    

 
 


