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 מטולה מקומית מועצה אל:

2016 הכספים לשנת מטולה מטומית מועצה תטציב - עדצוו

 לי שהואצלה 1 1953 תשי״ג- המקומיות)ב( המועצות לצו ג׳ 186 סעיף לפי סמכותי מתוקף
.2016 הכספים לשנת מטולה המקומית המועצה של התקציב לאשר הריני

ש״ה. 14,885,000 המאושר: התקציב צל סך

המפורט. התקציב תמצית את המהווה ,א* שבנספח הפירוט פי על וזאת

 הרשות בתקציב הממשלה להשתתפות המתייחסים התקציב סעיפי כל :א׳ לנספח הערה *
 ובהתאם המקובלים, המפתחות פי על יקבעו הסופיים הסכומים בלבד. אמדניים הינם

לחוק.

העתק:
צפון מחוז מקומיות, רשויות ממונה ־ פלאח וסאם מר

 17000 עילית נצרת 595 ת.ד. ,1 סיטי מבנה ,29 יצחק מעלה שדרות
 04-6508560:פקס 04-6508516/523 :טלפון

ori@moin.gov.il דוא״ל: www.moin.gov.il:המשרד אתר

http://www.moin.gov.il
mailto:ori@moin.gov.il


^ מתוך 1 ד
 ישראל מרינוז
 הפנים משרד

מקומי לשלטון המנהל

 מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת

 אי( )גספוו מקומית רשות של הרגיל התקציג הצעת

2016 לשנת תקציב מטולה
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מסגרת
התקציב
לשנת
2016

 כולל שינויים
התייעלות

ביצוע
201S

 למחירי מקודם
2016

מקדמים
בשימוש
הרשות

 שנת ביצוע
2015 

 )מחירים
שוטפים(

 מסגרת
 לשנה התקציב

2015

 שנת ביצוע
2014 

 )מחירים
טפימ(1ש

התקציב• הסעיף

5 ,1 2 0 348 4 ,772 100 4 ,7 7 2 5 ,400 4,715 ת ארנונה לי ל נ ,1

100 20 48 על ם מפ המי ,2

354 2 3 5 2 100 352 416 545 חינוך עצמיות .3

10 7 3 100 3 23 23 רווחה עצמיות .4

1 ,142 273 8 6 9 100 869 897 917 ת ר עצמיו ת א .5

6,626 י 630 5,996 5,996 6,756 6,248 עצמיות הכנסות ה"כ0
2 ,014 4 6 1,968 100 1 ,968 1,447 1 ,913 ם ד תקבולי ר ש מ החינוך מ .6
43 0 2 4 4 06 100 4 06 4 52 447 קב מ1ת ד לי ר ש מ הרווחה מ .7

536 382 184 100 184 289 336 ם תקבולים תיי של מ ם מ אחרי .8
1,594 (2 6 1 ) 1 ,855 100 1,855 1,003 1,842 לאיזון כללי מענק .9

2,721 2 ,210 511 100 511 10 652 שרד אחרים מענקים הפנים ממ .1 0

7,295 2,371 : 4,924 4,924 3;201 י- ״5,190'"׳1"י ממשלה תקבולי סח״ג
100 241 844 ם תקבולים חרי א .11
100

םות בגין פ”ח הכנ ם ו  שני
ת מו ד קו .12

13,921 3,001 10,920 10,920 10,198 12)252
no הנחות לפני הכנסות כ 

נצבר גדעון וכיסו* בארנונה
5 00 (8 9 ) 589 100 589 48 0 579 ת חו ה הנ בארנונ .13
AGA , o n , ״ » ־ .■״,-״ , A A

mailto:inbal1841@grnail.eom


מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת 5 ־מתון 2 וד
§ |||| |§ | ת ' נ אל מדי שר י

ד ר ש הפנים מ
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________ 2016 לשנת תקצ*ב מטולה 
מסגרת
התקציב
לשנת
2016

 כולל שינויים
התייעלות

ביצוע
2015 

למחירי מקודם
2016

מקדמים
בשימוש
הרשות

 שנת ביצוע
2015 

 )מחירים
שוטפים(

 מסגרת
 לשנת התקציב

2015

 שנת ביצוע
2014 

 )מחירים
שוטפים(

התקציבי הסעיף

14,885 3,376 11,509 11,509 10,678 12,861 מותנה ללא הכנסות ה"כ0
100 מותנה הכנסה .15

14,885 3,376 11,509 11,509 10,678 12,861 מותנה גולל הכנסות ה"כ0

₪( ההוצאות)באלפי צד

2,677 22 2,655 100 2,655 2,639 2,831 כללי שנר .16
3,818 178 3,640 100 3,640 3,201 4,480 כלליות פעולות .17

100 המים מפעל .18
6,495 200 6,295 6,295 5,840 7,311 כלליות הוצאות סה"כ
914 151 763 100 763 691 736 חינוך עובד■ שכר .19

2,241 7 2,234 100 2,234 1,820 2,141 חינוך פעולות .20
3,155 158 2,997 2,997 2,511 2,877 חינוך סה״ב
335 82 253 100 253 256 251 רווחה עובד• שנר .21
269 (26) 295 100 295 373 364 רווחה פעולות .22
604 56 548 548 629 615 רווחה סהייב
1,152 967 185 100 185 185 247 וביוב מים פירעון-מלוות .23
2,320 966 1,354 100 1,354 880 1,250 אחר פירעון-מלוות .24
3,472 1,933 1,539 1,539 1,065 1,497 פירעון-מלוות כייה0
245 67 178 100 178 213 271 מימון הוצאות .25

100 בחירות בגין הוצאות 26

100  שנים ובגין וו"פ הוצאות
קודמות .27

13,971 2,414 11,557 11,557 10,258 12,571
 הנחות לפני הוצאות "כ

נצבר גרעון וכיסוי רנוכה
סר
בא

450 (96) 546 100 546 420 527 בארנונה הנחות .28
464 464 100 נצבר גרעון לניסוי הוצאה .29

14,885 2,782 12,103 12,103 10,678 13,098 מותנה ללא הוצאות ה"כ0

100 מותנה הוצאה .|30

14,885 2,782 12,103 12,103 10,678 13,098 מותנה כולל הוצאות סה"נ

594 (594) (594) (237) )גרעון( עודף



{,א )נספח מקומית רשות של תרגיל התקציר הצעת

2016 לשנת תקציב לה1מט

מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת 5 ךמתו 3 וד
ישראל מדינת
רד ש x _־ 1 ריפנים מ { א )נספח מקומית רשות של הרגיל התקציר הצעת .מקומ ו|0המ)הללטי

 לרשות הבראה תכנית עי על 2016 תקציב לעומת בפועל 2016 ־תקציב3 כלה10
₪{ ות)באלפי0ההכנ צד

 התקציב מסגרת
 לשנת
2016

 2016 מתקציב שינויי□
הבראה תוכנית פי על

 תקציב
2016 

הבראה תוכנית פי על
 כולל שינויים

התייעלות
תקציב
2015 

הבראה תוכנית פי על
התקציבי הסעיף

5,120 5,120 כללית ארנונה .1
המי□ מפעל .2

354 354 הינוף עצמיות .3
10 10 רווהה עצמיות .4

1,142 1,142 אהר עצמיות .5
6,626 6,626 עצמיות הכנסות ה"נ0
2,014 2,014 החיטך ממשרד תקבולים .6
430 430 הרוותה ממשרד תקבולים .7
536 536 אחרי□ ממשלתיים תקבולי□ .8

1,594 1,594 לאיזון כללי מענק .9

2,721 2,721  אוזרים מענקי□
הפנים ממשרד .10

7,295 7,295 ממשלה לי1תקב ה"כ0
אחרים תקבולים .11

 ת״פ הכנסות
קודמות שנים ובגין .12

13,921 13,921
 חנתות לפני הכנסות ב ה0

נצבר גרעון וכיסוי בארנונה
500 500 בארמנה הנווות .13
464 464 נצבר גרעון לניסוי הכנסה .14

14,885 14,885 מותנה ללא הכנסות סה״ג
מותנה הכנסה | .15

14,885 14,885 מותנה כולל הכנסות ה"כ0

₪{ ההוצאות)באלפי צד

2,677 2,677 כללי שנר .16
3,818 3,818 כלליות פעולות .17

המים מפעל .18
6,495 6,495 כלליות ת1צא1ה ה"נ0
914 914 חינוך עובדי שנר .19

2,241 2,241 תינוך פעולות .20
3,155 3,155 הינוך סה״כ
335 335 רוווזה עובדי שכר .21
269 269 רווחה פעולות .22
604 604 רווחה סה״ב
1,152 1,152 ובי!ב מים פירעון-מלוות .23
2,320 2,320 אחר ות1פירעון-מל ,24
3,472 3,472 פירעון-מלוות סהייכ
245 245 מימון הוצאות .25

בחירות בגין הוצאות .26
 ח"פ הוצאות

קודמות שנים ובגין .27

13,971 13,971
 הנווות לפני הוצאות כ ה0

נצבר גרעון וניסו■ בארנונה
450 450 בארנונה הנחות .28
464 464 נצבר גרעון לכיסוי הוצאה .29

14,885 14,885 מותנה ללא הוצאות ה"כ0
מותנה צאה1ה | .30

14,885 14,885 מומנה כולל הוצאות סה"כ

עודף)גרעון(

תקציב פרקי לפי ומשרות ־שנך4 טבלה

וכלליות הנהלה

2016 לשנת תקציב מסגרת 2015 בפועל ביצוע 2015 תקציב שנר עלויות | משרות מספרהפרק שם שכר עלויות | משרות מספר שכר יות1על | משרות מספר 3/12/20



5 מתוך 4 וד
 ישראל מדינת
 תפנים משח־

מקונו• לשלטון המנהל

 מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת

ג הצעת צי ק ת ת רשות של תרגיל ה ח מק!מי ספ  ׳(K )נ

_______________________2016 לשנת תקציב לח1מט
2016 לשנת תקציב מסגרת 2015 בפועל ע1ביצ 2015 תקציב שכר עלויותהפרק שם משרות מספר שכר עלויות משרות פר0מ שכר ת1עלוי משדות מספר

435 2.25 507 2 471 2 כלל• מנהל
360 2 365 1.22 307 1 פ■0כ מנהל

1,095 5.25 1,378 4.22 1,388 4 הנהלה!כלליות ה"כ0

מקומיים שירותים

תברואה
144 1 וביטחון שמירה
75 0.25 עיר בנין תכנון

ציבוריים נכסים
78 2 שונים עירוניים שירותים

עירוני פיקוח
חקלאיים שירותים

297 3.25 מקומיים שירותים סה״ב

ממלכתיים שירותים

914 9 763 6.2 691 8 חינוך
תרבות
בריאות

335 2 253 1.2 256 1 וחה1ר
דת
עלייה קליטת

הסביבה איכות
אחר

1,249 11 1,016 7.4 947 9  ה״כ0
ממלכתיים שירותים

מפעלים

מים
מטבח״ם בתי

ננסים
תחבורה

ביוב מפעלי
אחר

מפעלים סה״ג
1,285 8 1,276 8 1,251 7 גמלאים

3,926 27.5 3,670 19.62 3,586 20 סה״ככלל•

פללי מידע

2016 לשנת תקציב מסגרת 2015 בפועל ביצוע 2015 תקציב
הפרק שם

שכר יות1על משרות מספר שנר עלויות משרות מספר שנר עלויות משרות מספר
"הינוך"מתוך ווינוך מינהל ה"כ0

אחרים משרדים ע"׳ הממומנות משחת ה"כ0
"חינוך" - פעמיים חד פרישה ועלויות פיצוי■ עלויות
"רווחה" - פעמ״ם חד פרישה ת1ועלוי פיצו״ עלויות

"מוניציפלי" ־ פעמיים חד פרישה ועלויות פיצו״ עלויות
פעמ״ם חד ופרישה פיצויים עלויות ה"כ0

אדם נוח שיחתי -רכישת5 טפלה

2016 לשנת תקציב מסגרת 2015 בפועל ביצוע 2015 תקציב
 שעות מספר

העסקה כוללת עלות מספר
מועסקים

 שעות מספר
העסקה כוללת עלות מספר

מועסקים
 שעות מספד

העסקה כוללת עלות פר0מ
מועסקים

316 2 367 2 215 2 חיצוניים יועצים
 כוח שירותי רכישת
 נוח מקבלן אדם

אדם

316 2 367 2 215 2 no "נ
<3/12/20



מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת 5 רמתו 5 וד
j j j l l l l i ישראל מרעת 1

I I M s S הפנים משרד י׳ « . \ ti mml א( )נספח מקומית רשות של הו־גיל .ב־התקצ הצעת ,0מקו ||0ל1על,■המנה

2016 לשנת תקציב מטולח
₪( באלפי )פיתוח קרנות ־ת?ןונוב6 טבלה

ה"כ0  הנחת קרן
צנרת

קרנות
אחרות פיתוח קרנות

 עודפי קרן
 תב״רים
סופיים

ניקוז קרן ביוב קרן  ממכירת קרן
מקרקעין

 ממכירת קרן
נכסים

 היטל קרן
השבחה

 הקרן שם
סעיף

986 564 422

יתרת
פתיחה
לשנה
2 0 1 6

2016 לשנת הכנסות תחזית

345 45 300
תקבולים
במהלך
השנה

העברה
מתב״רים

העברה
מקרנות
ואחחת
העברה

מתקציב
רגיל

הכנסות
מהשקעות

345 45 0 300 סה"נ
תקבולים

2016 לשנת הוצאות תחזית

300 300
העברה

לתב״רים

125 45 80
העברה
לתקציב

רגיל

0
העברה
לגרעון

מצטבר
העברה
לקרנות
אחרות

תשלומים
אחרים

והוצאות

425 45 380 ה"נ0
תשלומים

תחזית
יתרת
סגירה
לסוף
שנת

2016

906 564 0 0 342

מצורפים נספחים

 התקציב אישור בדבר הצהרה נספח מצורף המקומית הרשות מועצת במליאת התקציב אישור פרוטוקול נספח
 הרגיל לתקציב פיתוח היטלי מקרנות העברות בדבר הצהרה נספח מצורף המקומית הרשות מועצת במליאת

 נספחים מצורף ומשרות לשכר הסברים נספח מצורף הרגיל לתקציב הסברים נספח מצורף כאלה( ישנן )בא□
רף1מצ -י'’ג

13/12/20



 מטולה מטומית מועצת
2016 לשגת הטציבים ש>מ»>מ

הכנסות

הדש תקציב
תוספת/

)הפהתה( 2016 תקציב כרטיס שם כרטיס מספר
140,000 120,000 20,000 שונות הכנסות 1269000790
20,000 20,000 יוחא הזנה 1312200924

105,000 105,000 סיעות שילוב חוק 1312300920
200,000 -60,000 260,000 השתת.ממשלה-שכל"מ 1312200921
240,000 -60,000 300,000 ביהס ממשלה השתת 1313200920
60,000 60,000 לשמים בארץ פרויקט הכנסות 1320000920
30,000 30,000 תורנית תרבות 1320000921

463,500 463,500 גרעון לכיסוי מענק 1599100910
1,620,876 1,620,876 מלחת למיחזור הלוואה 1599100911
1,100,000 1,100,000 ביוב מילות פרעון מענק 1599100912
3,979,376 3,399,376 580,000

הוצאות

הדש תקציב
תוספת/

)ריפחתה( 2016 תקציב כרטיס שם כרטיס מספר
112,000 82,000 30,000 שונות משפטיות-הוצאות 1617000780
198,000 -17,700 215,700 יועץ 1621300751
140,000 70,000 70,000 עמלות 1632000610

1,900,000 1,210,000 690,000 עצמי פרעון קרן-מלוות 1648000691
120,000 20,000 100,000 עצמי פ. ריבית-מלוות 1648000692
300,000 130,000 170,000 עצמי פ. הצמדה-מלוות 1648000693
946,680 921,680 25,000 ביוב-קרן הלוואות 1649100694
29,320 14,320 15,000 ביוב-ריבית הלוואות 1649100695

175,576 170,576 5,000 ביוב-הצמדה הלוואות 1649100696
167,000 -109,000 276,000 עב.קבלניות-חב'כלכלית 1712200751
78,400 78,400 - משק שכר 1712300110

193,600 43,600 150,000 חינוך שכר 1812300110
- -50,000 50,000 גינון קבלניות־ עבודות 1746000750
- -40,000 40,000 גינון אחזקת 1746000751

244,000 -56,000 300,000 אשפה קבלן 1712300753
40,000 17,000 23,000 חימום כח ר1מא 1741000430

100,000 45,000 55,000 קבלניות(’בט[ח)עב 1741000440
1,000,000 180,000 820,000 תלמידים הסעות 1817800751

90,000 90,000 לשמיים ארץ בין פרוייקט הוצאות 1820000750
125,000 120,000 5,000 קנדה מרכז ומים חשמל 1829000430
96,000 16,000 80,000 1 מים חמום כח מאור 1813200430

463,500 463,500 גרעון-מש.הפנים כיסוי 1999100990
6,519,076 3,399,376 3,119,700



המקומית המועצה
מטולה

המועצה רא׳גו לשבץ!

07/12/2016
זי/כסלו/תשע״ז

9-16 המנ״ו in שלא מועצה ישיבת : הנדון

המקומית. המועצה במשרדי 19:30 בשעה תשע״ז כסלו ד' 4.12.16 ה- א' ביום התקיימה הישיבה

גובחים:
 המועצה ראש אזולאי- דוד

 המועצה ראש ומ"מ .0 - סנדלר-יפה חית
 מועצה. חבר נדיב- אבי

 מועצה חברת ־ כהן-זיגל נאוה
 מועצה חברת - שקלים יפעת

מועצה חבר פיינר- שי

מועצה חבר - גמליאל שחר

משתתפים:

 המועצה גזבר אוחנה- מאיר

 יועמ״ש - מלצר עמיר עו״ד

לשכה מנהלת - אסור יערה

היום: סדר על
.8-16 פרוטוקול אישור .1

)מצ״ב( 2016 3 רבעון - רבעוני דוח של סקירה .2
)מצ״ב( . 2016 תקציב עדכוני אישור .3
שונות .4

והוחלט: נדוו

 8-16 פרוטוקול אישור - 1 לסעיף
פ״א מאושר :החלטה
2016 3 רבעון - רבעוני דוח של סקירה ־ 2 לסעיף

 לקבל שצריך כספים אש״ח 220 ומתוכם ₪ במיליון נמצאים אנחם בשוטף למלם, טוב ערב :זיצר
 ינואר 2.9 ־- ב מסיימים 3.4 והבי!ב המים בתאגיד בקרנות. מלש״ח 14.6 מצטברת מחשבונאות

 20 המספרים כל את מחבר 1.5 נגרם זה ממה בהמשך ונסביר הגירעון להגדלת העברנו ספטמבר
מלש״ח.
 גם. לנו הדפיסו שלא חבל

 מצוין. יהיה מצגת להבא במייל, שלחנו שקיבלתם דו״ח אותו זה זיצר:
המועצה. ישיבות את מסודרת במצגת להציג נוכל בקרוב ד:1ד



המועצה רא^ לשבח M המקומית המועצה
מטולה

 בשוטף. בנקים - להקריא ממשיך זיצר
 20 מאזן ה"כ0 מתוקצבות, ולא מתוקצבות רגיל בלתי תקציב בגין מלש״ח, 4.5 ה"כ0 3.2 ספקים
 הערות מקבלים לא הח״בים כך לפי רגיל באופן חשבונות הנהלת אין מגבילים, חשבונות מלש״ח
 464 שלנו במקרה .הנצבר הגרעוו את הקטנו שנר, מתחילת 5.2 מול 3,9 במלוות עומס בדו״ח.
 היטל הדומיננטיות, הקרנות שתי אש״ח, 542 שנה לתחילת דומה אש״ח 400 שלנו, בקרנות אש״ח

.3 ה־ הרבעון את משקף ותשלומים תקבולים דו״ח ומים. השבחה
 תקבולי□ - ממשלה תקבולי 2.8 רווחה ,1.7 חיטך משרד - דומיננטי ארנונה ,4.8 אמצעיות הכנסות
 גם בארנונה הנחות מצטבר, גרעון לכיסוי מענק 11.5 ה״כ0 ,10.7 יהיו ההכנסות ,2.5 אחרים

 רווחה חינוך, פעילות מלש״ח 1.5 חינוך ,4.4 כלליות פעולות בשכר, 1.9 ,10.664 11.5 כהכנסה
314.
 מהחינוך. טובה יותר תשואה שמניבה השקעה אין אם:

 . 2016 לשנת 3 רבעוני דוח על סקירה נתן זיצר :מאיר
מתאמצים? משתפרים? אנחנו הארה, איזו נשמע אולי אבי:
 על מוציאים לא .בעבר שחיה מר■ לעומת בעודח שסיימה המועצה וניהול למנהל צל״ש :זיצר

 מיותרים. אחרים דברים
אחרים. דברים עושה לא אתה שד

 שנים בשלוש המשק נושא כל ועל עליך חולק ,2007 משנת קרה לא הזה ברבעון שקרה מה אם.
 תברי״ם. רק ₪ מיליון 8.3 קיבלנו התברי״ם בנושא גם השנה. ששמנו מה לא זה ביחד האחרונות

:̂ כלום. נעשה ולא ש
 על מראה זה בשכר, פחות אנחנו ועדין נוספים עובדים הוספנו ,2016 ב- רק פיתוח תקציבי 8.3 דוד:

מדהימה. התייעלות
 אש״ח 700 בנסו מלש״ח, 2.5 על עומדים אנחנו עכשיו מלש״ח, 2 על עמד חינוך 2015ב־ :זיצר
 !עכשיו אש״ח 540 גרעון 2015ב- שעברה, שנה פעילות של הקסנה ה״תה לא גודל, סדר אותו

 פוליטיים. לוויכוחים נכנס לא בהכנסות, גידול שהיה ומציין הנתונים את מכיר עודף, עם אנחנו

 בעודף. רבעוניים 3 שסיימה הרשות של לזכותה עומד זה אבל
 :החלטה

פ״א מאושר
2016 תקציב הגדלת עדכוני אישור ־ 3 לסעיף

 המועצה תקציב את מעדכנים אנו 2016 לתקציב מלש״ח 11.484 על השנה בתחילת הצבענו זיצר:
 והוצאות. בהכנסות 30%ל מעל של גידול מלש״ח 14.985 - ל 2016 לשנת

אש״ח. 190 תרבות זה מה שי:
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המועצה רא^ לשבח

 והכל לפסטיבל הבא שבוע לפרסום יוצאים חנוכה ופסטיבל תורנית תרבות כספים, קיבלנו ד!ד:
בחינם.

 דתית. למועצה ולא למועצה תורנית תרבות תקציב את קיבלנו סוף סוף שנים הרבה אחרי אם:
עירוניים? שירותים זה מה ש!:

 ב נגבו שלא מבנים מהשכרת עצמאיות הכנסות קנדה, ממרכז תשלומים כלליות, הכנסות אלה :מא*ר
-2015.

מבנים? איזה :■פעת
 קופ״ח. אניס, טחנה, אומנויות, סמטת :מא»ר
 בתקציב? תיקנו לא כבישים היטל אבד

 פה. מופיע ולא בנוסף זה לקרנות, נכנסו היטלים :ענבל
 בלי שהם ומדרכות כבישים סלילת היטל לגבות התחלנו מות,1ברש נרשם סלילה היטל עזר חוק ד!ד:
נפרד. בסעיף אלא המוצגים לדוחות קשר שום

? התקציב עדכון אישור בעד מי מלש״ח. 3.5 בכ~ השנה המועצה תקציב את הגדלנו
 החלטה:
פ״א. מאושר

 השנה. בתחילת לו שהתנגדתם תקציב על בעד שהצבעתם לב שימו אב«:
חמ״ל? ציוד חידוש לגבי מה ש!:

אני זמן, המון לוקחת שהבירוקרטיה לדעת צריך שי קיבלנו, - אש״ח 84 רחובות תאורת שדרוג דוד:
. בהמשך נראה וחלק עכשיו רואים חלק תב״רים, מלש״ח 8.3 השנה השגנו הבירוקרטיה. על לומד גם

 של תהליך לעבוד. יכנסו שהקבלנים הכסף את נראה המע״ן פארק כבר, קנינו וטרקטור בטחון רכב
 בערך. שנה 100 זה על שמדברים למרות מוכנות תוכניות אין עיון, נחל טיילת לירח. מפה אישורים

למכת. נצא השבוע סוף שעד מקווה תיירותי, שילוט
 ויתחילו הבא בשבוע קבלנים לסיור יצאו התקבל, עליון רביעי, ביום האדריכל מגיע תחתון מעיין

לעבוד.
 צורך יש דלק, תחנת על יושב מהקרקע חלק הכסף, את יש במקומו, לא הקרקע יעוד - אנדרטה

 בקרוב. לדרך יצא או קורה והכל כסף יש ייעוד, בשינוי
 מלש״ח. 1.6 על יושבים והיום מלש״ח חצי עם הפרויקט את התחלנו אב!:
אש״ח. 140 של בהשקעה סיום לקראת - האיכר בית מוזיאון בית
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המועצה ראש לשכת

 רוכשים אנחנו כעת לביה״ס, ערכות רכשנו קנינו? מה קצת, פעם כל רוכשים - צפוני תרחיש
מצלמות. עם לחמ״ל טלוויזיה לפטופים,

 כלום. רואים לא אבל הותקנו המצלמות ף,0הכ את מוצאים לא עדין 2012 - ב שהתחיל פרויקט יש
 עליו. לדבר אפילו רוצה לא
האתר? עם מה עע:

 גם הכנסנו קטנים, פערים עוד משלימים אנחנו אבל לעלות יכול האתר ומעדכנים משנים אנחנו דןד:
 ראשון. ביום נקבל כתומים פחים באתר. המועצה חברי את

כבישים? ימון0 עם מה
בתוך חנ״ה לו יש כ׳ נכים חנ״ת מקבל לא עמיר גם תחבורה, וועדת החוק עפ״י בזה נטפל אנחנו דוד:

שני□ כמה לפני אחת, בחניה מחויב בית לכל ברחוב. חניה מקבל לא בבית חניה לו שיש מ׳ הבית,
 ברחי שמנו ולזה, לזה מגיע שלא ואמרה באה הועדה פ״ן, אריאל עם סיפור היה חניות. לשתי שונה

 ושמנו. אושר שמעון לחיים ציבורית, אחת נכים חניית הנרקיס
שמונה. ת בקר״ כמו ולא זה את לבחון צריך :0א

 רחוב. בכל אחת ציבורית נכים חניית ולקבוע תחבורה ועדת לקבוע צריך דוד:
wu הכביש למרכז עובר והסולר מים עם שוטפים השבת, כל סולר שמטפטפת המשאית של החניה 

לישוב. מחוץ לחנות צריכות משאיות להחליק. ואפשר
 תוציאו ישראל, נתיבי משטרה, קצין יושבים לעניין, תחבורה ועדת ונכנס למזכירות בקשה תגיש דוד:

 החלטות. ונקבל התחבורה בעיות לכל ת1כתוב בקשות
למשאיות. חוק לנו אין זה, עם התעסקתי עזר, חוק צריך אב:

 19:46 בשעה: הסתיימה הישיבה
לשכה מנהלת - אסור יערה רשמה:

רב, בכבוד

אזולאי דוד אוחנה מאיר
המועצה ראשהמועצה גזבר


