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 1 59מליאה מן המניין מספר 

 2 8201 במרץ 6ישיבה מיום 

 3 :משתתפים
 4 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 
 5 מועצה חבר - צוריאלידידיה מר 

 6 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי
 7 חבר מועצה - מר אלי סוכריאנו

 8 חבר מועצה - מתתיהומר טל 
 9 חברת מועצה - גב' סמדר מיוחס

 10 חברת מועצה - גב' אודליה אורבך
 11 חבר מועצה - מר עופר עזרא

 12 

 13 מוזמנים:

 14 מנכ"לית המועצה -  גב' אירית נתן

 15 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 16 יועמ"ש המועצה - עו"ד רונית עובדיה

 17 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

 18  עוזרת יו"ר המועצה -  גב' הלרן בשן
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 1 59לישיבת המועצה מן המניין מספר  על סדר היום

 2 

 3 נספח תב"רים. .1

 4 .2017דיון בדוחות הכספיים לרבעון השני  .2

אישור העברת נכסי המועצה לתאגיד המים בהתאם להוראות  .3 5 

 6 החוק ול"הסכם העיקרי" עליו חתמו המועצה והתאגיד.

המועצה בועדת מינוי גב' אירית נתן ומר יואל כלפון כנציגי  .4 7 

מערך אופניים להשכרה ביישובי  המכרזים המשותפת להקמת 8 

 9 ת אונו.בקע

 10  דיווחי ראש המועצה. .5
  11 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 נספח תב"רים:

 4 על סדר היום נספח תב"רים. גורן, בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך, זה תב"ר של  -752תב"ר  גב' אלרגנד: 5 

שיפוצי קיץ. קיבלנו הרשאות ממשרד החינוך על עיצוב מרחבי  6 

אלף כל  80אלף שקל,  160למידה ברביבים ובתלמוד תורה,  7 

בית ספר. וחוץ מזה, צפויה להגיע הרשאה לבית ספר גנים אז  8 

ה. אלף עם כוכבית, שזה כפוף לקבלת הרשא 80הגדלנו בעוד  9 

 10 אלף שקל ממשרד החינוך.  240סך הכל הגדלה של 

 11 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 12 כולם בעד.  גב' נתן:

 13 .752את תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 14 

י"ב -שיפוץ מרחבי לימוד כיתות י' -693סגירת תב"רים, תב"ר  גב' אלרגנד: 15 

. התב"ר 1,300,000בישוב ומחוצה. התקציב המאושר הוא  16 

 17 . העודף מועבר לקרן עודפי תב"ר. 90,864נסגר בעודף של 

 18 500הקמת ועדה לתכנון ובנייה, שיפוץ והצטיידות  -763תב"ר  

רן עודפי . העודף מועדף לק4,238אלף שקל, נסגר בעודף של  19 

תב"ר. הקרן הזו אחר כך משמשת לגידול בתב"רים אחרים,  20 

 21 כפוף כמובן לאישור. זהו. 

 22 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 23 כולם בעד. גב' נתן:

 24 .763 -ו 693תב"רים את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 25 2017דיון בדוחות הכספיים לרבעון השני 

, גורן, 2017, דיון בדוחות הכספיים לרבעון השני 2סעיף מספר  גב' דלריצ'ה: 26 

 27 בבקשה. 
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' כבר הבאתי לדיון במליאה. 17אז את הרבעון השלישי של  גב' אלרגנד: 1 

הדו"ח הזה שהוא הרבעון השני התעכב כי זה דו"ח שהוא  2 

סקור על ידי רואה חשבון ומועבר למשרד הפנים. משרד  3 

ורק לאחרונה הוא הפנים אמור להחזיר לי אותו חתום  4 

התקבל, כבר אחרי שאישרנו את הרבעון השלישי, שהוא דו"ח  5 

 6 שלא סקור והובא כבר למליאה.

אלף שקל.  35' הסתיים בגירעון של 17אז הדו"ח של המחצית   7 

 8 12.2% -מיליון, הוא מהווה כ 14.4הגירעון הנצבר הוא 

מנטרול הנחות  13.1%' אבל בעצם 17 -מהביצוע הצפוי ל 9 

כי נוהגים לנטרל את הנחות הארנונה. בדומה לסוף ארנונה,  10 

מהביצוע בנטרול  15.2%יה הוא ה 2016. בסוף שנת 2016שנת  11 

 12 ההנחות.

ביצוע, אז קודם , זה טור תקציב מול 4אם תפתחו את עמוד   13 

בטור תקציב יש את התקציב לפני העדכון האחרון שנעשה  14 

שלא  בנובמבר. אז בעצם כשרואים את הסטייה אז היא סטייה 15 

 16 מעודכנת עם העדכון האחרון.

אם מסתכלים על סך הכל הכנסות עצמיות, רואים שהסטייה   17 

היא שולית, אחוז. גם בתקבולי משרדי ממשלה הסטייה היא  18 

, סך הכל 2%שולית. סך הכל הוצאות כלליות הסטייה היא  19 

. הוצאות רווחה סטייה של 2%הוצאות חינוך הסטייה היא  20 

. כלומר סך הכל לפי הפרקים הגדולים הסטיות הן 6% 21 

 22 מול התקציב.מינוריות 

אם צוללים יותר לתתי הפרקים, אז בהכנסות מארנונה רואים   23 

ביצוע גבוה באופן יחסי לתקופה. בעדכון האחרון שהיה  24 

אלף שקל, זה  770 -בנובמבר הגדלנו את הכנסות הארנונה ב 25 

 26 ' יהיה גבוה מזה. 17לא מתבטא כאן. גם הביצוע הסופי של 
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לתקופה, בעיקר בגלל סעיף עצמיות אחר, הביצוע נמוך יחסית   1 

שבתקציב נכלל המתווה שאושר על ידי משרד הפנים על  2 

רישום פירעון מוקדם של הלוואת התאגיד, שכבר אמרתי את  3 

פעם אז אני לא חוזרת עוד פעם על ההסבר מה זה.  80זה  4 

ובחצי שנתי לא זקפנו חלק מזה. החלק היחסי של המתווה  5 

 6 טרם נרשם.

ביחס לתקציב כי הוא לא  שכר עובדי חינוך, הביצוע גבוה  7 

 8 מתפלג באופן זהה על פני השנה, יש את חודשי קיץ. 

בפעולות חינוך, אם ניקח בחשבון את עדכון התקציב האחרון,   9 

שלא מופיע פה, אז גם הביצוע גבוה יותר, שגם זה נובע  10 

 11 מחודשי הקיץ. זהו, אין לי יותר מה להוסיף. 

 12 כל הכבוד. מר צוריאל:

 13 בוד, גורן, באמת. כל הכ גב' דלריצ'ה:

 14 כל הכבוד לכולם, אני כל הזמן חוזרת על זה. זה לא רק אני. גב' אלרגנד:

 15 כל  זה שיתוף פעולה של כלל עובדי המועצה.  דובר:

 16 

מינוי גב' אירית נתן ומר יואל כלפון כנציגי המועצה בועדת המכרזים  17 

 18 המשותפת להקמת מערך אופניים להשכרה ביישובי בקעת אונו

. מינוי גברת אירית נתן ומר יואל כלפון כנציגי 4סעיף  צ'ה:גב' דלרי 19 

המועצה בועדת המכרזים המשותפת להקמת מערך אופניים  20 

 21 להשכרה ביישובי בקעת אונו. 

אנחנו יוצאים למכרז משותף בבקעת אונו, כי מצאנו שישוב   22 

אחד שיעשה את זה לבד זה לא כל כך יעזור כי לא יהיה מעבר  23 

נחנו עכשיו אירית יושבת יחד עם האנשים בין היישובים. אז א 24 

הרלוונטיים ברשויות האחרות ואנחנו מניעים מכרז משותף  25 

 26 ותהיה אפשרות לשכור אופניים. 

 27 כמו בתל אביב בעצם?  מר סוכריאנו:
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 1 דומה.  גב' נתן:

 2 מה, לוקחים בנקודה מסוימת, גב' אורבך:

 3 מחזירים אותה בכל מקום,  גב' נתן:

 4 בכל מקום שיש ריכוז?  גב' אורבך:

 5 בבקעת אונו. זה לא ברחוב.  גב' נתן:

 6 כן, אבל לא איפה שרוצים ברחוב.  גב' אורבך:

 7 לא, לא, יהיו ריכוזים.  גב' נתן:

אודליה נרגעה, זה מאוד הטריד אותה. היא אמרה שבסין  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 זורקים את זה בכל מקום. 

 10 ם. לא, אני רציתי לוודא שלא זורקי גב' אורבך:

 11 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 12 כולם בעד. גב' נתן:

 13 כולם בעד. גב' דלריצ'ה:

את מינוי גב' אירית נתן ומר יואל כלפון כנציגי : הוחלט לאשר החלטה 14 

המועצה בועדת המכרזים המשותפת להקמת מערך אופניים  15 

 16 להשכרה ביישובי בקעת אונו.

 17 

 18 דיווחי ראש המועצה

אני אעשה את דיווחי ראש המועצה ואז נעשה את האישור.  גב' דלריצ'ה: 19 

ועדת הערר דחתה את הערר שהוגש לבניית החטיבה והיום  20 

התקבל היתר הבנייה, תוספת קומה וחצי למבנה חטיבת  21 

הביניים בקרית החינוך, שהוא למעשה ההיתר הראשון של  22 

 23 הועדה. 

 24 היום פעם ראשונה יצא היתר מהועדה המקומית.  

 25 יים()מחיאות כפ

שמחכים כבר  38נקווה במהרה בימינו שיצאו היתרים לתמ"א  גב' דלריצ'ה: 26 

הרבה זמן, ולמרפסות ברחוב התבור וברמה הרמה, וזו בשורה  27 
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מאוד גדולה, שלפחות בלוחות זמנים יש לנו השפעה מרגע  1 

שעות היום התעסקנו עד שערן הביא  4שזה מגיע לפה. אנחנו  2 

א התחיל לחייך היום כבר נראה לי, את ההיתר לחתימה והו 3 

 4 אחרי הרבה זמן. אז כל הכבוד, באמת ערן, שאפו עליך. 

אינפורמציה על נוכחות חברי מועצה בישיבות מליאה. פנו   5 

אלינו בשאילתה על פי חוק חופש המידע בבקשה לקבל  6 

אינפורמציה על נוכחות חברי המועצה בישיבות המליאה בגני  7 

ת הדו"ח. אני אשלח לכם אותו. תקווה ואנחנו נציג כאן א 8 

 9 אתם מוזמנים לעיין בו אם אתם רוצים. 

ישיבות  11תלמידים מצטיינים זה אני כמובן, ידידיה צוריאל   10 

 11 . זה אני וידידיה ועזרא. 11מתוך  11ישיבות.  11ועופר עזרא 

 12 ? ממתי זה נספר? 11מתוך  11 גב' אורבך:

 13 שנה שעברה.. זה לא מצטבר, זה על 2017 -ב גב' דלריצ'ה:

 14 . 2017אה, זה כל  גב' אורבך:

 15 יש פחות מחודשים ישיבות? כל חודש אמורה להיות ישיבה.  מר סוכריאנו:

 16 ישיבות בשנה.  10לא, זה  גב' דלריצ'ה:

 17 בשנה.  10יש  גב' נתן:

ישיבות בשנה. זהו, היתר מי שמעוניין פה  10זה מינימום  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 יראה ואני אעלה את זה לאתר. 

היום התחלנו את שבוע המעשים הטובים בגני תקווה. היה   20 

הים בבית ספר רביבים, שלקחו חלק כל תנועות דהפנינג מ 21 

הנוער, ממש, כל הקהילה, כל ועדי ההורים, כל ההורים, לירון  22 

ודליה ויואל ובאמת אחד האירועים היותר מחבקים. בני  23 

עקיבא הפעילו שם את כל הדוכנים. היה שיתוף פעולה  24 

 25 לתי מדהים. באמת מקסים. קהי

 26 כל הכבוד. גב' דורון לוי:
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כל הכבוד. חידוש סניף בני עקיבא, אנחנו שיפצנו ושדרגנו על  גב' דלריצ'ה: 1 

ידי גם עבודות שנעשו במבנה המרכזי, החזיתות, המטבחון,  2 

 3 והוחלפו כל הדלתות במבנה. 

ערכות החייאה לבתי הכנסת לפי מתחמים.  8המועצה תרכוש   4 

 5 סמדר מיוחס, מבורכת.  יוזמה של

 6 יוזמה מאוד מבורכת.  מר עזרא:

 7 נכון? אז אנחנו החלטנו,  גב' דלריצ'ה:

 8 זה עבר בכנסת היום. ערכות החייאה בבתי ספר וכאלה.  מר מתתיהו:

 9 בתי ספר כבר יש לנו מזמן. בתי כנסת.  גב' דלריצ'ה:

 10 אה, בתי כנסת, מצוין.  מר מתתיהו:

צה מהתקציב הרגיל. גורן עד היום כועסת תשלם המוע 70% גב' דלריצ'ה: 11 

יילקח מהתקציב של  30%ממה את מתכוונת לקזז?  -עלי 12 

 13 התרבות התורנית. 

 14 איפה זה מפוזר?  מר עזרא:

נרכשה מכונת ... חדשה למועצה שתתחיל השבוע לשרת את  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 תושבי היישוב. היום התחילה. 

 17 במקום הירוקה הזאת? או ירוקה גם?  מר סוכריאנו:

 18 לא במקום.  גב' דלריצ'ה:

 19 בנוסף? מר סוכריאנו:

 20 בנוסף. גב' דלריצ'ה:

רק יש לי בקשה אחת, ליזי, לא בשעות העומס ליד בתי הספר.  מר סוכריאנו: 21 

 22 זה קורה יותר מדי פעמים.

עכשיו זה בשליטה שלנו ולא קבלן חיצוני אז נוכל לשלוט  גב' דלריצ'ה: 23 

 24  בזה.

 25 זה נהיה שם טירוף, היישוב עומד. מר סוכריאנו:

מצדיעים לספורטאיות וספורטאים המצטיינים של גני תקווה.  גב' דלריצ'ה: 26 

באפריל מרכז הספורט לידר מקיים ערב  26ביום חמישי  27 
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הוקרה לספורטאים וספורטאיות מצטיינים במסגרת חגיגות  1 

ליץ על השנים למדינת ישראל. ציבור התושבים מוזמן להמ 70 2 

מועמדים ומועמדות ראויים וראויות. אופן הגשת המועמדים  3 

ופרטים מלאים יש באתר עם הטפסים. אז תחשבו טוב, שלא  4 

 5 נפספס, כי יש פה הרבה אנשים יקרים.

, ספרי קריאה e-bookחדש בספריה הציבורית, שירות דיגיטלי   6 

דיגיטליים. לראשונה, שירות של השאלת ספרים אלקטרוניים  7 

, החברה Over driveת מערכת השאלה מבית באמצעו 8 

 9 המובילה בעולם בתחום השאלת ספרים.

בנוסף, אנחנו עומדים ככה ממש בישורת האחרונה לפתיחת   10 

הספריה. אנחנו מקווים שזה יהיה עדיין עוד לפני פסח, ואם  11 

לא אז ממש אחרי חול המועד. אנחנו רוצים שזה יהיה כבר  12 

 13 ד טיפה סבלנות. עם כל הריהוט וכל האבזור, אז עו

במרץ בין  11רישום תושבים חודשים אצלם בבית. בתאריך   14 

המועצה מקיימת קבלת קהל עבור  19:00עד  17:00השעות  15 

תושבים חדשים. עשינו את זה כבר בעבר ואנחנו ממשיכים  16 

עם המסורת. תגיע גם רישום של תעודות זהות על ידי נציגת  17 

 18 לנו. משרד הפנים, תאגיד מים יגיע והגבייה אצ

ויתקיים גם עבור דרך  21הרישום יתבצע בבניין דרך הים   19 

 20 . 10המשי 

רוקמים שיתופי פעולה בין המועצה לקבוצת מנהיגות הורים   21 

לילדים עם צרכים מיוחדים ביישוב. היה כבר ערב ראשון  22 

משפחות  136שהתקיים ואנחנו מדווחים, יש בגני תקווה  23 

צענו מיפוי. אנחנו . בי60עד  0בעלות צרכים מיוחדים מגיל  24 

מקימים עוד כיתה שפתית, עוד גן שפתי, ואנחנו מתכוננים  25 

לפתיחת כיתה קטנה בשכבת ז' בחטיבה לתלמידים עם ליקויי  26 

 27 למידה. 
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פרויקט ניצוץ בקהילה יוצא לדרך, זה לתושבים הבוגרים   1 

יותר. המרצה הראשון הוא אלי דורון. כל המרצים הם  2 

מקצועות העתיד, הרצאה בהתנדבות, שייתן הרצאה בנושא  3 

בבר  19:00 -במרץ ב 26מרתקת. ההרצאה תתקיים בתאריך  4 

תאטרון מרכז הבמה. זה פרויקט קהילתי חדש שבו תושבים  5 

ותושבים מחליפים ידע בתחומי עניין מגוונים. זו היתה יוזמה  6 

של תושב שביקש והרמנו את הכפפה, ותבואו לפרגן, זה הולך  7 

 8 להיות ערב מעניין.

הפנים הרב אריה מחלוף דרעי בגני תקווה. בתאריך  ביקור שר  9 

בפברואר ביקר שר הפנים עם צוותים מקצועיים בגני  13 10 

תקווה. הצגנו לשר ולצוותו את תכניות הפיתוח של גני  11 

תקווה. העלינו בפניו כמה סוגיות שמופנות בבקשה לסיוע  12 

לנו, ביניהן סוגיית הארנונה ושיטת החישוב, שאינה תואמת  13 

הבנייה ביישוב ויוצרת עיוות, ואיתו גם תסכול בקרב את אופי  14 

 15 תושבי גני תקווה. 

סוגיה נוספת היא קיצוץ במענקי האיזון לגני תקווה. לאחר   16 

הישיבה המקצועית המשיכו השר וצוותו בליווי צוות המועצה  17 

 18 לסיור ביישוב. 

המשלחת החמישית במספר מחטיבת הביניים הראשונים   19 

גשגלדבך, היה סיור מצוין וכל חזרה מהעיר הגרמנית גיר 20 

 21 הכבוד להם. 

קבוצת השגרירים הצעירים של גני תקווה מייצגת אותנו   22 

בארץ ובעולם. יצאה קבוצת שגרירים צעירים למנהיגות  23 

צעירה במחלקת הנוער במועצה זכתה לקחת חלק והשתתפה  24 

בהענקת פרס הדיפלומט במשרד החוץ למשה ארנס. במסגרת  25 

גש עם בכירים ואנשי מקצוע של הטקס זכתה הקבוצה להיפ 26 

 27 משרד החוץ. תודה רבה לאיציק נתיב, מדריך הקבוצה. 
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הפנינג פורים, על השלג כבר דיברו רבות. אנשים יצאו קצת   1 

לשלג ולא נוסיף, והיו את האירועים של ההפנינג. שאלנו  2 

ובדקנו הפעם עם הציבור אם מעדיפים עדלאידע או הפנינג,  3 

רובם הצביעו בעד הפנינג וכך עשינו. אני חושבת שהיה אירוע  4 

 5 מוצלח לכל המשפחה. 

יצוע לתושב המסכם את שנת התפרסמה היום חוברת דו"ח ב  6 

 7 . אז גם מסרנו לכם את החוברות. 2017

במרץ שבוע הנוער המסורתי בגני  7-15אירועים קרובים:   8 

במרץ הרמת  24תקווה עם מגוון אירועים לנוער. מוצאי שבת  9 

שנים למדינה עם הופעות  70כוסית יישובית לחג בסימן  10 

ר חי שידו 19:00 -במרץ ב 27מקומיות, הציבור מוזמן.  11 

באפריל חגיגות מימונה  7אנחנו עונים על שאלות.  -בפייסבוק 12 

יישובית עם הזמר ליאור נרקיס. נעדכן על מיקום מדויק  13 

 14 17טקס זיכרון לשואה ולגבורה.  20:00 -באפריל ב 11בהמשך. 

באפריל חגיגות עצמאות  18באפריל טקס זיכרון לחללי צה"ל.  15 

אפריל ערב הוקרה ב 26בגני תקווה עם הדג נחש וטל מוסרי.  16 

 17 במאי מרוץ גני תקווה הראשון. 25לספורטאים. 

 18 ובין לבין פתיחת הספרייה.  גב' נתן:

 19 ובין לבין פתיחת הספרייה.  גב' דלריצ'ה:

דרך אגב שנה שעברה במימונה היו הרבה בעיות אם את  מר מתתיהו: 20 

 21 זוכרת, ליזי. אנחנו מבקשים שזה יהיה או לפני, 

 22 העבודות במהלך השבת. שלא יעשו את  מר עזרא:

 23 בסדר גמור.  גב' דלריצ'ה:

 24 למה, המימונה יוצאת בשבת עוד פעם?  גב' אורבך:

 25 זה תמיד אחרי יום טוב.  מר מתתיהו:

 26 מה לעשות? מר עזרא:

 27 אחרי חג.  גב' דלריצ'ה:
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 1 ואז הם הקימו את הבמות בשבת. מר מתתיהו:

 2 זה יוצא מוצאי שבת.  גב' אלרגנד:

י הוא בחמישי בערב ולכן שבת הוא כבר לא פסח, החג השנ גב' מיוחס: 3 

הוא שבת. את לא יכולה לעשות מימונה ביום שישי בערב, אז  4 

 5 זה מוצאי שבת. 

 6 

אישור העברת נכסי המועצה לתאגיד המים בהתאם להוראות החוק ול"הסכם  7 

 8 העיקרי" עליו חתמו המועצה והתאגיד

צה לתאגיד המים, הסעיף האחרון, אישור העברת נכסי המוע גב' דלריצ'ה: 9 

בהתאם להוראות החוק ולהסכם העיקרי עליו חתמו המועצה  10 

 11 והתאגיד. רונית, בבקשה. 

ובהתאם להסכם שנחתם שהיה בבסיס  2013 -קם תאגיד ב עו"ד עובדיה: 12 

הקמת התאגיד, התחייבה המועצה להעביר לתאגיד את  13 

הנכסים ואת כל מערכת המים. בתמורה היא מקבלת כספים,  14 

בדו"ח שהוכן באותו המועד. וכדי להשלים את כפי שאושרו  15 

ההעברה הזו של הנכסים היינו צריכים לקבל את אישור משרד  16 

הפנים. פנינו עם ההסכם ועם כל המסמכים הנדרשים לקבל  17 

את אישור משרד הפנים והם ביקשו שנביא את זה לאישור  18 

המועצה שוב, כי הם טענו שההסכם אושר אבל שלא היתה  19 

 20 לאישור ההסכם. חוות דעת משפטית 

צירפנו הפעם חוות דעת משפטית והסברנו שהכל נעשה על   21 

פי הנחיות שקיבלנו מרשות המים. צירפנו וכתבנו את הגושים  22 

ואת החלקות ואת הנכסים כפי שהם פורטו במסמך. זה כתוב  23 

בחוות הדעת שלי שצורפה להסכם הזה. ואני מבקשת שכדי  24 

תאשר שוב את שנוכל להשלים את המהלך הזה אז המועצה  25 

העברת הנכסים, שנוכל להשלים את זה ולסדר את הטיפול  26 

 27 הנדרש מול משרד הפנים. זהו. זו הסיבה שהבאנו את זה שוב.
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 1 הצבעה.  גב' נתן:

 2 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 3 כולם בעד. גב' נתן:

 4 תם הטקס. גב' דלריצ'ה:

 5 

 6 פה אחד הוחלט לאשר העברת נכסי המועצה לתאגיד המים בהתאם: החלטה

להוראות החוק ול"הסכם העיקרי" עליו חתמו המועצה  7 

 8 והתאגיד.

 9 

 10 

 11 -תמה ישיבת היום-


	מליאה מן המניין מספר 59
	ישיבה מיום 6 במרץ 2018
	משתתפים:
	מוזמנים:
	על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 59
	פרוטוקול
	נספח תב"רים:

	דיון בדוחות הכספיים לרבעון השני 2017
	מינוי גב' אירית נתן ומר יואל כלפון כנציגי המועצה בועדת המכרזים המשותפת להקמת מערך אופניים להשכרה ביישובי בקעת אונו
	דיווחי ראש המועצה
	אישור העברת נכסי המועצה לתאגיד המים בהתאם להוראות החוק ול"הסכם העיקרי" עליו חתמו המועצה והתאגיד


