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 -ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת  -                                                                     

 -לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול קישור -

 
 

  02/21פרוטוקול מליאה נושא :  
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 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה

 מנכ"לית המועצה   –ענת מור  נורית –מירב אזולאי   גן נר –ראש המועצה  –עובד נור 
סגן ומ"מ ראש  –תייסיר קאסם 

 מוקיבלה  -המועצה 
 גזבר המועצה  –ג'ואד זועבי  חבר –שחר ביטון 

 –סגן ראש המועצה  –אורי שומרוני 
 רם און 

  יועץ משפטי –עו"ד אילן מירון  רמת צבי –אלון רודברג 

 מבקר המועצה  –אייל פייגנבאום    טמרה –זועבי חסן   ברק –רמי אלהרר 
  מגן שאול –פרדו עדנה   כפר יחזקאל –לירון רותם 

מולדת –ערן גולן  אדירים –דוד בונפיל ישי   מזכירת לשכה –רונית סבג  
  ניר יפה –יעקב אזולאי   טייבה –הישאם זועבי 

   מוקיבלה –עותמאן זיאדה   בית השיטה –שחר תמיר 
 מוקיבלה –עיד סלים 

 
 

   נעורה –זועבי מחמוד 
  

   אביטל –מולא דוד 
   אומן –עמיאל דהאן 

    מלאה –שלמה אוחנונה 

   יזרעאל  –אופיר גרימן 
    גן נר –מלכא ניסים 

    עח"מ –רמון בן ארי 
    גן נר –כהן שגיא 

   גבע -רון וייס 
    תל יוסף – אבי רוסו

    נעורה –חאלד חאלדי 
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    פרזון –דוד ירון 
   לה סנד –עומרי טלאל 
    דבורה –עמרם עמוס 
    בית אלפא –לאה נהוראי 

   גדיש –יעקב פרץ 
   מיטב -ציון אברהם 

   
 

 :צית הדבריםמת

 החלטה                 תמצית הדברים           הנושא לסדר היום
 

 :ראש המועצה
 :חדשיםהמליאה הברכות לחברי 

 בלהיקאסם מוקיתייסיר 
 רם און  –אורי שומרוני 
 מיטב –ציון אברהם 
 גבע –רון וייס 
 

 לסדר היום: 2סעיף                                                                                           
 

  -27.1.21מיום  1/21פרוטוקול מליאה מס' אישור  -                                                              

        -ין הערות חברים לפרוטוקול א -
                        25   –בעד 

 אין     -נגד
 1 -נמנע

 
  .27.1.21ם מיו 1/21מליאה מס' את פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

 
 לסדר היום: 3סעיף 

 
  - ראש המועצה חירת סגנים לראש המועצה וממלא מקוםב -

 
 :ראש המועצה

  ., תוך הצגת הרזומה שלהםאת הסגנים החדשיםלחברים מציג 
 

 עיד סלים:
 שאלה לתייסיר, איפה אתה גר?

 
 : תייסיר קאסם

 מקום מגורי הקבוע הוא מוקייבלה.
 

 :עיד סלים
 אני אומר תייסיר שאתה גר בכפר קרע יותר מחמש שנים ואני נתתי על זה תצהיר. 

 לבית שלך בכפר קרע יש היתר?והאם 
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 :תייסיר קאסם
 אין לי בית בכפר קרע. 

 מאז שנולדתי אני תושב מוקייבלה, יצאתי ללימודים בירושלים, גרתי במעונות הסטודנטים שם, ונשארתי תושב מוקייבלה. 
ים שלי התחילו ללמוד והייתי לאחר מכן עברתי ללמוד בתל אביב, התגוררתי ברמת אביב וגם נשארתי תושב מוקייבלה. לימים הילד

צריך להעביר אותם לבית ספר ספציפי, שלצורך לימודיהם אני עברתי להתגורר יחד עם הילדים גם בכפר ערערה ולא לכפר קרע כפי 
 שאמר עיד. 

פה כשעיד שואל על מקום המגורים הפסיקה, החוק מדבר על מקום מגורים קבוע. הפסיקה אומרת זה לא המקום שאתה לן ולא אי
שאתה נמצא פיזית בלילה. אני מעולם לא ניתקתי את הקשר שלי עם מוקייבלה. כל החברים שלי במוקייבלה, אני נמצא יום יום 

 במוקייבלה. אני גם לן במוקייבלה. כן יש לי עוד בית בערערה ואני לן בו לפעמים, אבל כל הזיקות שלי הם למוקייבלה. 
ל שבוע יוצא לרכוב איתם. מקום המגורים הקבוע הוא לא איפה שאתה נמצא פיזית אלא אני חבר בקבוצת רוכבים שבמוקייבלה שכ

 איפה רוב הזיקות שלך, ורוב הזיקות שלי משפטית ובפועל דה פקטו הם במוקייבלה. 
מן וללא שום קשר, לאור נסיבות מסוימות שקרו לאחרונה, אני החלטתי שגם המשפחה הגרעינית תגיע למוקייבלה, ועיד אתה מוז

 להגיע לקפה אלי במוקיבלה. 
 

 אורי שומרוני:
 אני תושב רם און, נשוי לבת רם און, יש לי ארבעה ילדים. 

שנה. הייתי בשליחות מספר שנים עם המשפחה בברזיל, לאחר מכן ניהלתי  28 -כ 13את רוב החיים שלי עשיתי בצבא, שירתי בשייטת 
 י שמספיק לי והפכתי להיות עצמאי בתחומי הביטחון. מפעל פלסטיק בעפולה עלית , ואחרי שנתיים החלטת

 הייתי גם חבר בהנהלת רם און וכך גם התחברתי לראש המועצה. 
אני רוצה להודות לעובד שנתן בי את האמון והציע לי לבוא ולהיות סגן שלו. אני מרגיש שיש לי מהניסיון והדברים שעשיתי בחיים, 

 צה לכיוונים הרצויים. לתרום ולעזור ולסייע ולהוביל את המוע
 ואני גאה להיות שותף לצוות הזה. 

 
 :עמרם עמוס

 הרבה זמן אנחנו מחכים שיהיו סגנים, ואני מקרב לב רוצה להודות לחברים שהסכימו לבוא ולתרום ולעזור במועצה. 
 אני רוצה לאחל לכם הרבה הצלחה ושיתוף פעולה איתנו כי הצלחתכם היא הצלחה של הגלבוע. 

 
 :חאלדיחאלד 

 מברך את מינויו של תייסיר שמכיר אותו הרבה שנים, וגם את הסגן השני שאני פחות מכיר. 
 מבקש מראש המועצה לתת להם סמכויות וכוח לעשות דברים ביישובים שזקוקים לזה מאוד.   

 
 :רמי אלהרר

 מצטרף לברכות לסגנים. 
 מתחלף כי יש לנו סיכום במושב על כך. בוא נציג אחר מברק. שאני מתחלף בחודש הבא. י ,מעדכן כפי שהודעתי לראש המועצה

 . אני אמשיך לעמוד לרשות המועצה והסגנים.  מבקש להודות לכולם על שיתוף הפעולה
 

 עומרי טלאל:
  הסגנים.מצטרף לברכות לשני 

 
 :ראש המועצה

  תוא. לצו המועצות המקומי 36סעיף לפי בשכר מבקש את אישור החברים למינוי תייסיר קאסם כמ"מ וסגן ראש המועצה 
 . , כפי שאישרנו במבנה הארגוניום הפרט והקהילהח, וסמכויותיו יהיו בת(מועצות אזוריות)

 
                         25   –בעד 

 1 -נגד
 אין -נמנע

 
א. לצו המועצות  36תייסיר קאסם כמ"מ וסגן ראש המועצה בשכר לפי סעיף מאשרת את מינוי המועצה מליאת :  החלטה

 ום הפרט והקהילה. חהמקומית, מועצות אזוריות, וסמכויותיו יהיו בת
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 :ראש המועצה
 , , וסמכויותיו יהיו פיתוח תשתיות ומנופים כלכלייםבשכר מבקש את אישור החברים למינוי אורי שומרוני כסגן ראש המועצה

 .  בהתאם למבנה האירגוני המעודכן
 

                         24   –בעד 
 2 -נגד

 אין -נמנע
 

מאשרת את מינוי אורי שומרוני כסגן ראש המועצה בשכר, וסמכויותיו יהיו פיתוח תשתיות ומנופים מליאת המועצה :  החלטה
 כלכליים.

 
 לסדר היום: 4סעיף 

 
  - חובה בנסיבות חריגותבקשה חריגה לאישור המשך העסקת עובדים לאחר גיל פרישה  -                      

 
 :ראש המועצה

באופן עקרוני משרד הפנים דורש בארגונים ציבוריים, ברשויות שלא להמשיך אחרי גיל פרישה. מבחינת משרד הפנים זה הופך להיות 
 ומית, לעול לרשות, ולכן משרד הפנים באופן קטגורי אומר לא ממשיכים, מגיעים לגיל פרישה חייבים לפרוש מהעבודה ברשות מק

אלא אם כן הרשות מקיימת וועדה. הוועדה הזאת מקבלת המלצה מהמעסיק הספציפי במקרה הזה זה מנהלת בית הספר "גלבוע" 
 שבבית אלפא. דורית שפרן עבדה שנים כמזכירת בית ספר עמק חרוד עם הרבה מאוד פרגון מהורים ומהצוות הניהולי של בית הספר. 

לתפקיד מזכירת בית הספר גלבוע, ולסייע למנהלת החדשה לקדם ולהפעיל עבור סייע ולבקשנו מדורית לכשהוקם בית הספר "גלבוע", 
קיבלנו את המלצת המנהלת בוועדה, ואחרי שאת בית הספר והיא הסכימה, ואנחנו עכשיו לאור בקשת המנהלת ולאור בקשת דורית 

 מביאים את זה לאישור המליאה. 
 ריך לעבור את אישור משרד הפנים . אחרי אישור המליאה זה עדיין צ

 
                       26   –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
 , לאחר גיל פגישה חובה בנסיבות חריגות דורית שפרןאת המשך העסקת העובדת  מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

 .בכפוף לאישור משרד הפנים                
 

 לסדר היום: 5סעיף 
 

  - משכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים %90 –אישור שכר בכירים למהנדס המועצה, קובי צורי  -              
 

 :ראש המועצה
 משכר בכירים.  90%רשות רכסים, שהיה שם בשכר בכירים של שהגיע אלינו מ, קובי צורילפני שנה וקצת קלטנו את מהנדס המועצה, 

שאנחנו נמצאים בתוך תכנית הבראה והתייעלות שהוא בא להתמודד אצלנו על המכרז למהנדס, שוחחנו איתו ואמרנו לו בגלל כ
 וביקשנו ממנו להיכנס בשכר מופחת בהרבה ממה שהוא קיבל קודם. 

 . 90%שכר בכירים במקום  70% -הוא הסכים להשתתף במאמץ ולהפחית את שכרו ל
נחנו מבקשים את אישור המליאה להעלות חזרה למה שמגיע לו בחוק , וכמובן בכפוף לאישור משרד עם סיום תכנית ההבראה א

 הפנים. חושבים שהוא ראוי ומגיע לו, והוא עשה את ההקרבה שביקשנו לעשות בתקופה שהיינו צריכים את זה. 
 

                        26  –בעד 
 אין     -נגד

 אין -נמנע
 

 .משכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים %90 –שכר בכירים למהנדס המועצה, קובי צורי   המועצה מאשרתמליאת :  החלטה
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 לסדר היום: 6סעיף 

 
  - מינוי ועד מקומי למושב מלאה -                                                             

 
 :ראש המועצה

גם הבאנו את זה באחת המליאות בבקשה . פקדאינו מתנבחר שמקומי של מושב מלאה הוועד השהבחירות כמעט מזה שנתיים מאז 
 בשל חוסר תיפקודו.  ר הוועדוזילפ

הנחה אותנו איך לעשות ולמנות וועד חדש,  אישורבמליאה, לקח למשרד הפנים הרבה מאוד זמן לאשר לנו  "אקט"אחרי שעשינו את ה
 בלנו המלצות בכתב של תושבים.קיומושב, לוחות המודעות בפרסמנו ב. את זה

את שמות חברי הוועד, בכפוף לחוות דעת של היועץ המשפטי שלנו על כל אחד מהחברים, ובכפוף מבקש מחברי המליאה לאשר 
 לאישור משרד הפנים. 

 : ארז כהן, אלי דהן, איתן ברנט, שיר אל כהן, יפעת כהן סמל.  הוועד המקומי מושב מלאה להלן שמות חברי
 

                        25  –בעד 
     1 -נגד

 אין -נמנע
 

 ., וכפוף לאישור משרד הפניםלחברים וכפי שהוצג שמות חברי וועד מושב מליאה  את מליאת המועצה מאשרת:  החלטה
  לסדר היום: 7סעיף                                                                                             

 
   - אישור תקציבי וועדים מקומיים -                                                                             

 
 :ראש המועצה

 
 התקציבים מובאים לאישור המליאה לאחר אישור וועדת הבדיקה בראשותו של גזבר המועצה כל 

 המועצה.  יתומנכ"ל
 
 :2021לשנת  אביטל מקומי קציב וועד ת

 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנת מושב אביטלמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  קיבוץ בית השיטה מקומי קציב וועדת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתקיבוץ בית השיטה מקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  חברמקומי יישוב קציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנת חברמקומי יישוב וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מקומי קיבוץ גבעקציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי קיבוץ גבע וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מקומי מושב גדישקציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי מושב גדיש וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 
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 :2021לשנת  מקומי יישוב גדעונהקציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי יישוב גדעונה וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מקומי מושב כפר יחזקאלקציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי מושב כפר יחזקאל וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 
 
 
 :2021לשנת  מקומי מושב ניר יפהקציב וועד ת

 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי מושב ניר יפה וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מקומי מושב רמת צביקציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי מושב רמת צבי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מקומי קיבוץ בית אלפאקציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי קיבוץ בית אלפא וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת מקומי קיבוץ תל יוסף קציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי מושב רמת צבי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מקומי מושב אדיריםקציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי מושב אדירים וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מקומי מושב דבורהקציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי מושב דבורה וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת מקומי קיבוץ חפציבה קציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי קיבוץ חפציבה וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מקומי מושב פרזוןקציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתמקומי מושב פרזון וועד  החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב

 :2021לשנת  ברקמקומי מושב קציב וועד ת
 26 –בעד 
 אין –נגד 
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 אין –נמנע 
  .2021 לשנת ברקמקומי מושב וועד  החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב

 -לסדר היום   8סעיף  -
 

 -המליאהעדכון הרכב וועדות  -

 וועדת הנהלה וכספים                                                                                
 הנהלה וכספים בוועדת כחבר תייסיר קאסם הוספת 

 
 
 

 24 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין –נמנע     -

תייסיר הוספת : מליאת המועצה מאשרת את  החלטה
 וועדת הנהלה וכספים לקאסם 

 הנהלה וכספים בוועדת כחבר אורי שומרוני  הוספת
 
 
 

 24 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין –נמנע     -

הוספת אורי : מליאת המועצה מאשרת את  החלטה
 וועדת הנהלה וכספים ל שומרוני

  הנחות בארנונהוועדת                                                                                   
 24–בעד      -   וועדת הנחות בארנונה אישור תייסיר קאסם כיו"ר 

 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

 תייסיר קאסם  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
  הנחות בארנונהכיו"ר וועדת 

  וועדה מקומית לתכנון ולבניה                                                                          
אישור תייסיר קאסם כמ"מ יו"ר וועדת מקומית לתכנון 

   ולבניה 
 24 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

אישור תייסיר  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
   קאסם כמ"מ יו"ר וועדת מקומית לתכנון ולבניה 

 וועדת חינוך
 24 –בעד      - בוועדת חינוך  הכחבר רחל שחףגריעת 

 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

 הכחבר רחל שחףגריעת  : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 בוועדת חינוך

 24 –בעד      - בוועדת חינוך  הכחבר נעמה הרלינגגריעת 
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

 נעמה הרלינגגריעת  : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 בוועדת חינוך הכחבר

 24 –בעד      - בוועדת חינוך  תכחברלילי וורד גריעת 
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

לילי וורד גריעת  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 בוועדת חינוך תכחבר

 24 –בעד      - גריעת מחמוד נזמי זועבי כחבר בוועדת חינוך 
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

גריעת מחמוד נזמי  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 זועבי כחבר בוועדת חינוך
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 24 –בעד      - הוספת פרופ' יאיר קארו כחבר בוועדת חינוך 
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

הוספת פרופ' יאיר  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 קארו כחבר בוועדת חינוך

 24 –בעד      - הוספת רלי גלזר כחברה בוועדת חינוך 
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

הוספת רלי גלזר  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 כחברה בוועדת חינוך

 
 הוספת לימור ויצמן כחברה בוועדת חינוך 

 
 24 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

הוספת לימור ויצמן  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 כחברה בוועדת חינוך

   
                                                                                                                                                     

 לסדר היום:   9 סעיף                                         
 

 – רים"התב רשימת את ומפרט מציגגזבר המועצה  -                                                                 
 

                        24  –בעד 
 אין     -נגד

 אין -נמנע
 

 .  ופורטה לחבריםכפי שהוצגה : מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים  החלטה
                                                                             

 לסדר היום: 10סעיף                                                                         
 

   -שונות  -                                                                                     
 

החלפת נציג 
המועצה באשכול 

 גליל העמקים

 :ראש המועצה
  –החלפת נציג המועצה באשכול גליל העמקים 

 שיחליף את שי רודריג  –מינוי אורי שומרוני 
 .שהיה מ"מ זמני

 

 24 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

את מינוי אורי : מליאת המועצה מאשרת  החלטה
  .באשכול גליל העמקיםשומרוני כנציג הרשות 

פתיחת חשבון ייעודי 
בנק  –רשת עמל 

 הפועלים

 המועצה:ראש 
שזכתה במכרז רשת עמל לפתיחת חשבון ייעודי 

להפעלה וניהול בית ספר עין חרוד כמו שהיה עד 
עכשיו, ובנוסף תחליף את רשת אורט בניהול בית ספר 

 שש שנתי אחווה גלבוע. 
חשבון ייעודי אשר פתיחת לצורך כך מתבקשים ל

  בבנק הפועלים.
 מועצה, ראש רשות וגזברמטעם ה מורשי חתימה 

 . ובמידת הצורך חשב מלווה
 שיבקשו.  מטעמם הם יעבירו את המורשים

 

 

 

 24 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

פתיחת חשבון  : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 , כפי שפורט לחברים. בנק הפועלים –ייעודי 
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החלפת מורשי 
חתימה בחשבון 

 מושב –נאמנות 
 און–רם  

 :ראש המועצה
 החלפת מורשי חתימה בחשבון נאמנות שנפתח 

 פרויקט קירוי מגרש כדורסל., לאון–לבקש רם 
 :8285להלן מורשי החתימה בחשבון שמספרו  
 ראש המועצה –עובד נור  
 החכ"ל  מנכ"ל -שניר פרידמן 

  -מורשי חתימה נכנס מטעם המושב 
 032892622די טור ארז מס' ת.ז 

  -מורשי חתימה יוצא מטעם המושב 
 056455223ליאור חיים נורקין ת.ז. 

 24 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 יהחלפת מורש : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 מושב רם און  –חתימה בחשבון נאמנות 

 
 :8285להלן מורשי החתימה בחשבון שמספרו 

 ראש המועצה –עובד נור 
 החכ"ל  מנכ"ל -שניר פרידמן

  -מורשי חתימה נכנס מטעם המושב 
   032892622די טור ארז מס' ת.ז 

   -מטעם המושב יוצא מורשה חתימה 
  -056455223ליאור חיים נורקין ת.ז. 

 
אישור שמות רחובות 

 ביישוב אומן 
 ראש המועצה:

מבקש להביא לאישור המליאה שמות הרחובות 

 , לאחר אישור הוועד המקומי :אומןשהגיש היישוב 

 להלן שמות הרחובות:
דרך אלי ביטון, דרך הגלבוע, לוטם, הדס, שקד, 

, אלומות, אלה, גפן, ארז, אשל הירדן, רקפת, חצב
סחלב, סייפן, נרקיס, שושנים, כלנית, אירוסים, 

 נורית, עירית, חבצלת

 

 24 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 :  חלטהה
 שמות הרחובות מליאת המועצה מאשרת את 

 :כמפורט להלן אומןשהגיש היישוב 

 רך אלי ביטון, דרך הגלבוע, לוטם, הדס, שקד, ד
, אלומות, אלה, גפן, ארז, אשל הירדן, רקפת, חצב

 סחלב, סייפן, נרקיס, שושנים, כלנית, אירוסים, 
 נורית, עירית, חבצלת

  
 

 

 
 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה :                                                                                                                       

    על החתום                                                                                           

 

 

                                     _________________________               ________________________ 
 

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

 
 

 

 .212/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל העתקים:                  


