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 פרוטוקול
 
 

 . דו"ח ראש המועצה1

עתירה  -חושב שגם אנחנו בפנים אני -הוגשה כנגד משרד הפנים :עמיר ריטוב, ראש המועצה

של קדימה צורן. העתירה נגד השרה שהחליטה מה שהחליטה לגבי הוועדת 

גבולות. כפי שאתם יודעים, הם רוצים את האזור תעשייה שלנו, שעמלנו 

ופיתחנו ועשינו. ככה הכי נוח, ]לא ברור[ יש להם שטח צמוד אלינו, כל התותים 

ארבעים שנה -תעשייה, הם כבר שלושים מצפון לאזור, זה שטח שהיעוד שלו

היו יכולים לעשות שם תעסוקה ויש ביקושים תראו בכל מקום בארץ בנו. יותר 

נוח לקדימה צורן לבקש את השטחים שלנו, מאשר לעשות לבד. אז יש עתירה, 

עו"ד וילצ'יק ייצג אותנו כי הוא מכיר את הכל. הוא קיבל את התביעה, וגם 

א. ואין טעם עכשיו להתחיל ללמד את המשרד החדש. הוא זה שמכיר את הנוש

אז בקטע הזה עו"ד  וילצ'יק ייצג את המוצעה. צעדת לב השרון, עשינו השבוע. 

 רן, היית שם? -היה מצוין. הגיעו כולם. היינו מאובטחים מאד. באמת, ברמה

 לא. שלחתי את הדיביזיה. רן להב:

היו המון מתנדבים, המון מג"בניקים. והרגשנו מאד בטוחים. הטבע משתולל  עמיר ריטוב:

יער  -עכשיו, באמת, האביב בעיצומו. ממליץ לכם. המקום הוא אחרי צור משה

אילנות. הולכים מצור משה ליער אילנות. הכל פורח, הכל ירוק, הכל יפה. לגבי 
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, אנחנו עם יד על המצב הביטחוני, נכון שאולי יש רגיעה, אולי לא, לא יודע

בתי ספר, הכל, לוקחים את  -הדופק. כל הביטחון שלנו מתוגבר. אנחנו באמת

 -זה בשיא הרצינות, ומתייחסים לזה בשיא הרצינות. לגבי

 -כולל הטיולים והמכינות דוברת:

עוד פעם, גם לגבי זה, גם לגבי הצעדה, היו מספר לא מרוצים שעושים את  עמיר ריטוב:

ל זמן שמשרד החינוך לא אוסר עלינו מסיבות כאלה ואחרות הצעדה. אנחנו כ

לצאת, יוצאים. למחנות עכשיו בפסח, להכל. עושים את הכל, אבל עם ביטחון 

מתוגבר. בניית מרכז תחבורה. אני שנים מספר לכם על הצרה הזאת שאותה 

במקרה הזה ירשנו מקודמנו. אני ירשתי מראש המועצה הקודם, צרה  -ירשנו

הצרה נקראת מרכז תחבורה. זה היה בעצם רעיון שלנו כמועצה, גדולה. ו

לעשות באזור תעשייה פארק השרון, שטח שהיה מיועד למחזור. לקחנו אותו 

ועשינו לו הפקעה. ואחרי ההפקעה, בעצם עשינו לו שינוי ייעוד, למסחרי. שזה 

באמת למרות שאני לא קשור, ולא עשיתי ולא כלום, תמיד היה לי  -על פניו

בראש חשש כזה או אחר שיום אחד יגיעו חוקרים מלהב משהו, ויגידו לי מה 

מקרה בעייתי. סיפרתי לכם כל השנים,  -זה הדבר הזה. כי זה באמת הייתה

ביקשתי לכם כשביקשתי ממכם, להסיר את ההפקעה שעשינו כדי לעשות את 

ק את הרעיון שבעצם הציע לי בזמנו וילצ'יק. בוא נחזיר את זה למנהל שישוו

לא יודע, לא רוצה הכל  -זה, ונצא במינימום נזקים מעסקה שהיא על פניו

מוקלט, לא רוצה להמשיך מעבר לזה, אבל אתם מבינים למה הכוונה שלי. 

בהתחלה הוא שיווק  -אנחנו הגענו למצב שהצלחנו בקטע הזה, המנהל שיווק

גזים. אף מיליון. קצת ה 20מיליון, שלושה דונם,  20את הקרקע עם ערך של 

. איפה הייתה בנגלה 17 -מיליון, ואז מישהו זכה ב 10 -אחד לא ניגש. הורידו ל

. לא זכו. באו 13מיליון שקל, היזמים שלנו הגישו  17הראשונה, לא משנה. 

 -אלינו

 כשהתקווה שלך הייתה שהם יזכו, ואז הם יורידו את התביעה. רן להב:

דרך  -לתבוע. אבל הם לא זכו. והם באו עכשיו נכון. ואז לא יהיה להם על מה עמיר ריטוב:

גבאי ועמירם סיוון  -אנחנו מולם -מיליון 20מיליון,  10אגב, התביעה שלהם על 

]לא ברור[ יזם גדול. ישבנו איתם, עם המנכ"ל של עמירם סיוון, עם איל גבאי. 

והם באו אלי עם רשימה של מה הם השקיעו בזה בלי ריביות, מה הם השקיעו 
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. הרשימה הזאתי נמצאת אצלי. אנחנו לא רוצים לשלם אותה, רוצים במקום

הישיבה מוקלטת אני לא רוצה יותר  -לשלם הרבה פחות. ואני אגיד לכם מה

לא מדבר על סכומים, אבל אנחנו אמורים  -מדי להיכנס לפרטים, אבל אנחנו

לקבל סכומים מחלק היטל השבחה, ז"א, אנחנו לא רוצים להנות מהם, אבל 

לא רוצים לשלם מעבר להם. לא מדבר על סכומים. אני מבקש מהמליאה  גם

 -למנות את איציק לבוא איתם במו"מ כדי לסגור

 איציק להב, מנכ"ל החברה הכלכלית. יצחק יצחק:

ואני מתכוון שהמועצה והחברה הכלכלית יישאו בנזק הזה, כמה שהוא לא  עמיר ריטוב:

 חצי. חצי שלנו, חצי שלהם.-יהיה, חצי

לוותיקים שבינינו, במסגרת האינפורמציה שניתנה בזמנו, אז היה פער בגובה  יצחק יצחק:

היטל ההשבחה, כל הזמן עמיר אמר שגובה היטל ההשבחה, זה הסכום שיינתן 

 להם. מי שזוכר אז בזמנו.

 )מדברים ביחד(

וצר תראה, אני לא רוצה גם להגיד דברים, אבל העניין של הזכייה במכרז, גם י רן להב:

 -לנו בעיה. כי הם יכולים להגיד, הפסדנו פה משהו עם

 -זה לא משמעותי, הדרישה יצחק יצחק:

אם זה יגיע לבית משפט הם יכולים להגיד את הכל. הם מבקשים מאיתנו לא  עמיר ריטוב:

להגיע לבית משפט, כי הם יודעים שבית משפט בשבילי למשל, אני מעביר את 

גומר עכשיו, וגם הם לא יקבלו עכשיו כלום. אני זה הלאה, לדורות הבאים, לא 

יכול בקטע הזה לספר לכם שאנחנו מקווים לגמור את זה בצורה סבירה, כי 

 -גם הם לא רוצים להגיע לעימותים. יום המעשים הטובים

כמה מילים. הייתה פעילות מאד ענפה, גם ביישובים, גם של עובדי המועצה.  פנינה אמויאל:

 לקת הנוער. יופי של פעילות שהייתה השנה.הקהילה כולה, במח

 יופי. קמחא בפסחא, יצחק. עמיר ריטוב:

אנחנו כמדי שנה, בהתאם למסורת, מחר ביחד עם כיתה מקריית חינוך דרור,  יצחק יצחק:

ואחרי צהרים קיבלתי גם איזשהו טלפון, יגיעו גם כמה חיילים מהצבא שיסיעו 

נצא לדרך מחר עם זה. אנחנו  לנו בהכנת כבערך שלוש מאות סלי מזון.

 מקדימים את זה בשבוע.
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 . אישור תב"רים2

 אישור תב"רים. עמיר ריטוב:

אישור תב"רים. שלחתי לכם את הרשימה של התב"רים אבל באחד מהם אני  יצחק יצחק:

רוצה לתת איזושהי סקירה קצרה. שלחתי לכם גם את החומרים שקיבלנו. 

דת כספים קיימה דיון על העניין הזה. היה אני יכול להגיד לכם בהקדמה שווע

איזשהו דיון של וועדת כספים בנושא הנגישות בנושא הזה. וכפי שמופיע לכם 

בחומר, או בחוזר של מנכ"ל שלטון המקומי, המועצה והוועדים המקומיים 

 4 -ב 2026שעליהם חלה החבות בנושא של הסדרת הנגישות מחוייבים על 

להסדיר את  -אחוז, במסגרת 100 -למה של עד השנות תקציב, לבצע את ההש

מרכזים קהילתיים,  -כל הניגשות. וזה גם מוגדר בחוזר, לא יודע אם קראתם

, סקר 2015אנחנו ערכנו סקר בשנת  -מבני ציבור. המועצה האזורית ערכה סקר

מקיף, שכלל את כל מוסדות המועצה, כל מוסדות הציבור. והוועדים 

שמחתנו, שכרנו את שירותם לאחרונה, לפני המקומיים והתשתיות. ול

שלושה, בגלל שמרכז המועצות האזוריות לא קיבל את האישור -שבועיים

למרץ, אז נדרשנו תוך שבועיים לעשות פה כמה פעולות  31 -להארכה מעבר ל

, 2015 -אותו סקר שעשינו, ערכנו ב -לקחנו מתוך הסקר -מהירות. אנחנו ערכנו

היועץ נגישות ששכרנו, וגם שכרנו פרויקטור, גדי לוי ובהתייעצות משותפת עם 

שנים הקרובות, כולל מול  4למי שמכיר, בשביל ללוות את הביצוע במהלך 

למרץ. בהתאם להמלצת  31 -הוועדים המקומיים. הגשנו את החומרים עד ה

ועדת הכספים, הגשנו גם את הוועדים המקומיים. ז"א, חסכנו מהוועדים 

במרץ. הם לא היו עומדים  31שנקרא את ההגשה עד  המקומיים להגיש מה

בזה ולא היו מגישים, ואחנו מהחשש, גם לוח זמנים קצר, וגם בגלל שחלה 

עליהם חבות, מצאנו לנכון להגיש את זה. הגשנו את זה גם למשרד הפנים, גם 

 פרסמנו את זה ברשומות, גם באתר המועצה, וגם נציבות שוויון זכויות.

 -יד שגם יש שם סינוןשכחת להג דובר:

זהו, אז מה שעשינו, וזה בדיוק מה שאמרתי, היועץ ששכרנו את שירותיו,  יצחק יצחק:

וקבע גם סדרי עדיפויות  -בעצם ציצם לנו במינון הנכון את כל ההגשה למשרד

המועצה, כמועצה, מחוייבת לכל  -שנים הקרובות. אנחנו מבחינת המועצה 4 -ל

אני יכול להגיד לכם במוסדות החינוך כבר לפני מה שנקרא מוסדות המועצה. 
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שבע שנים, ביצענו אפשר להגיד אפילו חמישים אחוז מתוך הסקר. שם יש -שש

עשינו את זה מתוך עבודה של הבדק בית, אז שם פחות הבעיה היא פחותה.  -לנו

, םמבחינת הוועדים המקומיים, ישיבה שהתקיימה עכשיו בוועדים המקומיי

הם נדרשים לבצע באותם  -ם את כל החומרים שנדרשיםאנחנו נשרשר לה

מוסדות שהוגדרו במסגרת הסקר. יכול להיות מצב שחלק מהוועדים גם עכשיו, 

. 25% -או בעבר, כבר ביצעו את חלק מהפעולות, אז כמובן זה ירד להם מתוך ה

 -ההמלצה של ועדת כספים בהקשר של התב"ר

 -של המועצה יבדוקאיציק, אבל היה סיפור שם, הפקח  דובר:

היועץ ניגשות, כולל הפרויקטור, יערכו סקר מול הוועדים המקומיים, יעברו  יצחק יצחק:

 -2009שהם עד  -עם הרשימות. יכול להיות שגם פספסנו מבנים שלא קיימים

העבודה הזו  -דילגת פה על כמה נתונים חשובים. הסקר הזה -צריך גם להגיד רן להב:

. ומאז כבר היו כמה 2011 -בזמנו על ידי המליאה בבוצעה על סקר שבוצע 

 שינויים. ז"א, גם הבסיס נתונים הוא לא לגמרי מדויק.

 )מדברים ביחד(

 -, כי מ2009, בעיקר כל הסקר הוא מתייחס למוסדות על 2009על כל פנים, עד  יצחק יצחק:

כבר מבנים חדשים כבר חלה חובה להנגיש אותם. האומדן שנשלח לכם,  2009

מיליון שקל. ההמלצה של ועדת  5 -ולל בצ"מ, מה שנקרא, מתייחס בערך לכ

 800 -מיליון שקל. אני הורדתי את הסכום ל 2022כספים הייתה לאשר בשנת 

אלף שקל. עשינו בדיקה נוספת, להערכתי אנחנו לא נצטרך מעבר לזה, אנחנו 

תי עם עבר -גם ככה כבר בחודש אפריל. יש דברים שכבר הוועדים המקומיים

גבי על הרשימה, ויודע שחלק מהוועדים כבר ביצעו אותם. אז ההמלצה היא 

אלף שקל, תוך ידיעה שכל שנה אנחנו  800לשולחן הזה לאשר כרגע בשלב הזה 

אחוז לא מתייחס לכסף. הוא מתייחס למבנים,  25 -אחוז. ה 25נצטרך לאשר 

 שתבינו. אז זהו, אנחנו מביאים את זה לשולחן הזה.

 הם הגדירו פרויקטים, ואפשר לשחק עם זה בשנים. דובר:

ד"א, יש פה כללים ברורים שמחייבים את הרשות בעניין הזה. ז"א, גם במסמך  יצחק יצחק:

שחתם עליו ראש הרשות, למשרד הפנים והנציבות, הוא מתחייב כל שנה 

לאשר ולהראות כל שנה את הסכום שהוא מקדיש. אז זהו, פה בעניין הזה זה 

 ו, אין לנו הרבה ברירה.חובתנ
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 הלאה. זה מאושר. עמיר ריטוב:

שיפוץ חדרי נשק מתמידים. זה גם אולי גם מתקשר למציאות שלנו היום,  יצחק יצחק:

במועצה אזורית לב השרון, יש שלושה אתרים שניתן מה שנקרא לאחסן נשק. 

יש לנו במבנה המתמידים בגאולים, במבנה המתמידים בעין ורד, ובחירות. 

תקיימה אצלי בהשתתפות רעם, רעם היה איתי גם בפגישה עם קב"ט נ

בעין ורד  -המועצה, ע"י הנציג של מג"ב. בשביל להסדיר או להשמיש את אותם

אנחנו כבר הסדרנו אותו, אבל נדרשות עוד כמה פעולות, לבצע שמה. אנחנו 

נדרשים בשלושת הבסיסים האלה להסדיר את השימוש של חדרי הנשק, 

 -אותם לצורך זה שיכולו לאחסן במקום הזה את הנשקים. כי בלי זה ולהכשיר

המאבטחים לא רוצים לצאת בלי נשק, והנשקים לא יהיו פה אלא רק במג"ב,  דובר:

 -אז מחזירים אותם

נכון. בלי זה המתנדבים או המתמידים לא יקבלו את הנשק, ומג"ב עומדים  יצחק יצחק:

ים כמועצה, אנחנו חייבם להכשיר אותם. מאחורי העניין הזה, שאם אנחנו רוצ

הוכנה איזושהי רשימה מה נדרש לעשות בכל מקום. האומדן שנשלח  -יש כבר

 אלף שקל. אז אני מבקש שנאשר את התב"ר הזה. 100לכם זה אומדן של 

 למה זה לא נכנס לתקציב? הרי לפני רגע גמרנו תקציב. בני דגמי:

 כי זה השקעה. יצחק יצחק:

 ()מדברם ביחד

 -הלאה, אישור סגירת תב"רים יצחק יצחק:

 )מדברים ביחד(

-השאלה לך, לא לגמרי נפלה על חלל ריק, כי צריך לעשות תוכנית השקעות, דו רן להב:

 -שנתית-שנתית, תלת

 זה לא עלה בכלל הצרכים האלה. בני דגמי:

 )מדברים ביחד(

שתי  -רכישת מכולות אני לא שלחתי לכם את זה בסדר היום, המליאה אישרה יצחק יצחק:

מכולות לאחסון, של הטאטוא רחובות. המכונת טאטוא רחובות. אנחנו עשינו 

חשיבה מחודשת על העניין הזה, כולל התייעצות עם גורמי המקצוע. והמליצו 

לנו לעשות מה שאבן יהודה עשו, לאתר שתי מקומות, אחד אנחנו הולכים 

 אצלכם מגודר.לעשות בעין ורד, קובי, יש לנו שם מקום כבר 
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 זה בור למלא אותו? קובי רייך:

 -בני דרור, לא עין ורד. מה שהיה מתוכנן למשקל. אנחנו הולכים להכשיר שם יצחק יצחק:

לעשות שם מה שנקרא פינת מכולה, מכולה שבתוך המכולה הזו אנחנו נשליך 

אל תדאג, נהיה בקשר.  -לקחנו מהנדס עכשיו שיתכנן את זה -את הפסולת

נחנו מלבטים בין צור משה, לבין שער אפרים. היום יש לנו איזשהו א -ואחד

אתר בשער אפרים שאנחנו משליכים את הפסולת ואוספים את זה עם משאיות, 

אבל המשרד לאיכות הסביבה יום אחד יתייצב פה ויעשה לנו בעיות, ולכן 

, אנחנו רוצים לקדם את זה. באבן יהודה אישרו את זה. אנחנו עושים רק הסבה

 זה לא בקשה לאישור. מרכישת המכולות, לביצוע המאצרות האלו.

 רוב הפסולת זה חול. עמיר ריטוב:

 )מדברים ביחד(

אני חייב להגיד לך דבר אחד. במכרז היה אמור הקבלן לקחת את זה, ואתם  ג:’אלי חג

 מעמיסים את זה על עצמכם.

 )מדברים ביחד(

 -ולאני מסכים איתך, אבל מה אני יכ יצחק יצחק:

 -במקום להוסיף עוד כמה גרושים ג:’אלי חג

 במכרז הבא נתקן את זה. דוברת:

 )מדברים ביחד(

 

 . אישור סגירת תב"רים3

שקל.  1285 -רשימת תב"רים, מדובר על שתי תב"רים -רשימת תב"רים לסגירה יצחק יצחק:

 .2021אפשר לסגור אותם. כל התב"רים משנת 

 

 2020. אישור דו"חות כספיים 4

. שלחנו לכם. מישהו רוצה להתייחס? הגזבר היום 2020דו"חות כספיים לשנת  עמיר ריטוב:

 לא היה יכול להגיע.

הבקשה היא שמי שיש לו הערות או התייחסויות לדו"חות הכספיים, יצרו  יצחק יצחק:

 איתו מחר קשר, יעמוד מחר לרשותכם באופן פרטני.

 )מדברים ביחד(
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 מיכותועדת ת ל. אישור פרוטוקו6

 פרוטוקול ועדת תמיכות שלחנו? עמיר ריטוב:

 כן. פנינה אמויאל:

 

 . אשרור מדיניות ארנונה של המועצה7

 אוקי. מדיניות הארנונה של המועצה. רן, מי יציג? עמיר ריטוב:

 )מדברים ביחד(

אנחנו לפני שבוע  -אנחנו מסירים את זה מסדר היום, אבל לעדכון, רן ואיציק יצחק יצחק:

מה פה ישיבה, יזמתי פגישה בהשתתפות שני היועמ"שים, גם עו"ד אורי התקיי

אז היו כמה הערות לגבי סעיפים מסומים  -רפאל, וגם רונית שנמצאת איתנו

במסמך המדיניות שאושר כבר על ידי המועצה ואושר פעמיים. ואז קיימנו 

י והתעוררה בעיה לגב -חשבנו שזהו -פגישה שבוע שעבר. היום אחרי הצהרים

לא רוצה  -אנחנו לקראת הישיבה הבאה -שלושה סעיפים, גם רן וגם אני וגם

לחכות לישיבה הבאה, אנחנו נשלח לכם את המעודכן, כי המסמך מה שנקרא 

כולו, מלבד סעיף אחד שהתעורר עכשיו אחרי הצהרים, מלבד סעיף אחד אני 

 למרות שהמליאה כבר אישרה -אשלח לכם אותו, אתם תאשרו לי כל אחד

 -אין צורך -אותו. לא צריך

יש כבר שלושה ישובים שנמדדו, והתושבים מחכים  -חייבים לסיים את זה רן להב:

לתשובות על הערערים, ואנחנו עושים מהם צחוק. זה כבר לא יתכן, זה כבר 

 -חודשים, לא שבועות. אני לא בא אליך בטענות

 )מדברים ביחד(

שקיבלנו החלטות והיה גם איזה תיקון, מה שקרה, זה שאחרי  -אני אגיד רן להב:

חשבנו שהכל ברור. מסתבר שמה שאנחנו הבננו כברור, מאיר ומחלקת הגבייה, 

נתנו לזה פירוש אחר. אני אגיד את זה במירכאות כפולות. ומה שקרה בעצם 

שאנשים הגישו ערערים, בהתאם למה שאמרנו להם, שהנה, מעכשיו זה בסדר, 

ד הרבה דברים. הם קיבלו תשובות שליליות, כאילו בעיקר בפרגולות, אבל בעו

המסמך הזה בכלל לא עשינו אותו. לא התייחסו אליו בכלל. זה מאד עיצבן. 

ניסינו נקודתית לפתור, אבל כל הזמן היו בעיות. כל פעם מישהו אחר משך את 
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העסק למקום אחר. ואז ביום ראשון האחרון, אמרנו שזה לא יכול להימשך 

את כולם לחדר אחד, גם את היועמ"שית החדשה שלנו, גם יש  ככה, וכינסנו

יועמ"ש למחלקת הגבייה, פטנט חדש, יועץ של מאיר. גם מנהלת מחלקת 

הגבייה, גם מאיר, גם איציק, ואני באתי מטעם המליאה. אמרנו, לא נדבר כללי, 

הלכנו פרטנית על מקרים. ספציפיים. רצינו להבין למה זה לא אושר, כי זה 

ם למדיניות שאנחנו אישרנו אותה. ואז התעוררו שמה כל מיני מחלוקות בהתא

וויכוחים, ובסופו של דבר, הגענו להסכמות. אני חשבתי שהגענו להסכמות. 

נדרש לעשות בעקבות זה איזשהם תיקוני ניסוח, לא שינוי. שגם הנייר יהיה 

ואנחנו  תואם להחלטות שקיבלנו, אוקי, משהו כזה. ואז אני חשבתי שזה נסגר

עכשיו איציק מעדכן אותי שיש איזה  -מביאים את זה היום לאשרור של זה

 דברים שמאיר עוד פעם החליט שהם לא מתאימים וצריך לבדוק אותם מחדש.

באותו יום שישבנו פה, היה סוג של התחייבות גם של מאיר שאנחנו עבודים  ג:’אלי חג

 ?-אחרי ההתחייבות הזאתעל פי המסמך הזה, בשום דבר לא זזים ממנו, למה 

 -אתה צודק, אני לא האיש לשאול רן להב:

 )מדברים ביחד(

אנחנו ישבנו כל כך קפדני על כל הסעיפים, וגם אם היה משהו שצריך לבוא  ג:’אלי חג

יום לפני הישיבת דיון תקציב,  -ולערער עליו, אז מאיר ישר קפץ. אז באותו יום

ציב באנו וישבנו ואמרנו, חבר'ה אנחנו ישבנו פה וניסחנו את הכל, ובישיבת תק

רוצים שראש המועצה ומאיר יתחייבו על המסמך הזה, והם התחייבו פה 

 בישיבה הזאתי.

 זה היה תנאי להעברת התקציב. רן להב:

? היה כל כך פשוט, כל כך מנוסח -למה עכשיו למצוא -נכון. אז מה עכשיו ג:’אלי חג

 בפשטות. לא מקובל.

 )מדברים ביחד(

 באיזה סמכות מביאים יועץ משפטי לגביה? על סמך מה? מי אישר לו את זה? ג:’חג אלי

 )מדברים ביחד(

 -השאלה הזו עלתה בישיבה משותפת, רונית יכולה להציג איציק:

 )מדברים ביחד(

 )רונית יועמ"שית בזום, לא נשמעת(
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ום, אפרים, אני יכול להגיד לך שלגבי מסמך מדיניות הארנונה, כולל הי איציק:

 הפגישה שלי התקיימה משולשת, בשביל לקבל את הגושפנקא של רונית.

 )מדברים ביחד(

אני אשלח לכם את הנוסח המתוקן לגבי הסעיף היחיד שנשאר, נעשה  יצחק יצחק:

התייעצות. דיברתי עם רן קודם, אני אזמן אותם אפילו מחר או ביום רביעי, 

 זה לאישור נוסף. בשביל לסכם את זה. יישלח אליכם, לא מביא את

 )מדברים ביחד(

יש פה אישור פתיחת חשבון, המוסד לביטוח לאומי אמור לאשר תקציב  יצחק יצחק:

לטובת בית ספר שירת הלב, במסגרת הטופסולוגיה, הם מבקשים לפתוח 

ן -, ח648פתיחת חשבון ייעודי להעברת הכספים. בנק לאומי, קריית השרון, 

6450042. 

 

 ספת לעובד מועצה. אישור עובדה נו8

הבקשה לעבודה נוספת היא של רונן, מי שמכיר אותו, סדרן. הוא רוצה, עקב  עמיר ריטוב:

מצבו הכלכלי, לאפשר לו שיעבוד אחרי הצהרים בעוד עבודה לא קשורה 

 למועצה.

 יש קשר לעבודה שלו פה באיזשהו אופן? רן להב:

 לא, הוא יעבוד כנהג מונית אחה"צ. פנינה אמויאל:

 )מדברים ביחד(

 

 . אישרור מסגרות חח"ד10

 נשלח לכם היום אישור מסגרות חח"ד. בקשה של משרד הפנים. יצחק יצחק:

 .2022במקום  2021כתוב באיזשהו מקום  נחמיה חסיד:

 )מדברים ביחד(

 

 . הרמת כוסית לחג9

 )הרמת כוסית לחג(

 חברים, חג שמח. עמיר ריטוב:

 



04503
 .ס.ג                                                            

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול -"חבר"                                              

12 

 ** סוף הדיון **


