28/1/21

חברים שלום,
תכנית ההשקעות לשנת  2021תוגש באסיפה ב -מוצ"ש .30/1/21
בהמשך לשיח המבורך המתנהל בפרלמנט ,להלן מסמך מעודכן המוסיף פרטים על הפרויקטים הנוספים.
התכנית כוללת חמש קבוצות של פרויקטים:
.1
.2
.3
.4
.5

פרויקטים שאושרו ע"י האסיפה ב( 2018 -כולל דו"ח ביצוע בנספח א')
פרויקטים נוספים שהוצעו ע"י הציבור והועדות השונות
פרוייקט המרכז
מגרש הכדורגל  /פמפטראק
מעבר לקולחי משגב

 .1פרויקטים שאושרו ע"י האסיפה ב2018 -
הרשימה הבאה מפרטת את הפרויקטים שאושרו באסיפה מ ,2018-ואשר ביצועם טרם הושלם.
 1.1הצללת גן שעשועים בשלב ח' – התקנת עמודים מבוטנים מקושרים בכבלי פלדה ושתי יריעות שמתוחות ביניהם
להצללה עד לצמיחת העצים.
עלות 25,000 :ש"ח
לחלופין אפשר לשתול מספר עצים חצי בוגרים ,אולם עלולה להיות בעיה של כניסת משאית עד למקום לשם הובלה.
עלות( :כולל הובלה ועבודת מחפרון) .₪ 7,000
 1.2גן שעשועים מעל משפחת זרח  -התאמה לתקן בטיחות לפי דרישה של הגורם המפקח על הבטיחות.
עלות 15,000 :ש"ח
 1.3הצטיידות למועדון הנוער – על מנת שמועדון הנוער שלנו יהפוך למזמין יותר ולמקום שבו יהיה נעים יותר להפגש.
ישובים רבים סביבנו השכילו ועשו מועדונים יפים ,מזמינים ומתאימים לנוער .יש להם מקרנים ,לוחות ,כסאות ,חדר
התאספות שבו פינת ישיבה ,טלוויזיה ,מערכת רמקולים ,מטבחון ועוד.
עלות :עד  15,000ש"ח
 1.4תוספת חניות ברחבי הישוב  -ביצוע תוספת חניות ברחבי הישוב .
עלות :עד  90,000ש"ח
 1.5תוספת ספסלים ופינות ישיבה בטיילת
עלות :עד  15,000ש"ח

 .2פרויקטים נוספים שהוצעו ע"י הציבור והועדות השונות (מקור מימון  -קרן השקעות)
 2.1תוספת תאי דואר  -תוספת המשפחות בישוב (חברי יעד ,שוכרים ,בנים חוזרים) מצריכה התאמת מספר התאים.
במקביל ,נבחנים פתרונות לדואר של עסקים בישוב ,כדי לפנות תאים ממתחם הדואר במרכז.
עלות 30,000 :ש"ח
 2.2בטיחות – תיקונים בשבילים :קיימים מספר מקומות בהם הכבישים נסדקים ונדרש תיקון מקומי .כמו כן ,ישנם
מקומות לאורך השבילים והמדרכות בהם אבני השפה הוזזו ממקומם.
עלות 50,000 :ש"ח
 2.3הסדרת ניקוז  -בעקבות גשמי הברכה ,יש צורך להשלים הסדרת הניקוז במקומות שונים ברחבי הישוב.
עלות 30,000 :ש"ח
 2.4השקעות במועדון  -רכישת /בניית ארוניות שניתן לנעול לאכסון ושמירה על כלים וציוד אחר ,הנרכש לשימוש השוטף
של המועדון .כמו כן ,רכישת מדיח כלים וארון ,מסירת שולחנות לשיפוץ או החלפתם ,וצביעה.
עלות 20,000 :ש"ח
 2.5חינוך  -מתקני חצר ,ציוד משחק ותנועה לפעוטים ותוספת ריהוט .צביעת המבנים והחלפת חלונות לחלון מבודד.
עלות 20,000 :ש"ח
 2.6גן אלון  -החלפת עמודי העץ ושיקום הגן.
עלות 20,000 :ש"ח
 2.7צרכניה  -חיוני לבצע מספר תיקוני בניה בקירות רטובים והסדרת ניקוז .כמו כן ,הסדרת דלת הכניסה האחורית
למניעת כניסה של זוחלים ומכרסמים קטנים למחסן.
עלות 60,000 :ש"ח
 2.8שיקום בית עתיק  -פרויקט במימון משותף של רשות העתיקות ויעד .מתוכנן שילוט והסבר ,פריסת תשתית חצץ
ותיקונים קלים.
עלות 10,000 :ש"ח
 2.9תאורה בפינת החי  -את פינת החי פוקדים ילדים ומבוגרים גם לאחר שעות ההאכלה והטיפול ,בשעות בחשיכה.
תאורה חיונית מטעמי בטיחות (נחשים ,מכשולים ,גישה באור למתקני איסוף המזון) וכצורך תפעולי ,בעיקר בחורף,
כשמחשיך מוקדם.
עלות 15,000 :ש"ח
 2.10פרויקטים איכה"ס  -הקמת גינה קהילתית ,קומפוסטרים שכונתיים ,פעילות להגברת מודעות ורכישת כלים רב
פעמיים.
עלות 10,000 :ש"ח
 2.11שביל מורשת  -השלמה לתרומת משרד הביטחון – שביל המורשת הוא פרויקט שהוצג לציבור לפני כשנתיים.
הערכה תקציבית לביצוע  100אלש"ח .משהב"ט משתתף ב  75%והישוב מתבקש להשלים  25%הנותרים .חשיבות
הפרויקט היא להכרת והבנת מרחב המחיה ,ההיסטוריה ,הארכיאולוגיה של השלוחה המאורכת עליה אנחנו יושבים,
מתקופות קדומות ועד ימינו.
כמו כן ,אזכור הולם לחיילים שנפלו בקרבות שהתחוללו כאן במלחמת העצמאות.
עלות 25,000 :ש"ח

 .3פרויקט המרכז (מקור מימון  -קרן ההשקעות)
בעקבות רצון של הציבור לשינוי חזות המרכז ,התקיים בשנים האחרונות תהליך מתמשך ,שכלל תיכנון ובחינה של מספר
חלופות ע"י הציבור .מרבית הציבור הביע את רצונו לפתח את המרכז באופן שיהווה מקום מזמין ומרכזי ,המאפשר מפגש
של כל הגילאים ,תוך מתן התיחסות ופיתרון לסוגיות אכסון ,פעילות זאטוטים (גן חושים) ,חניה ,ועוד.
להזכיר ,התקיימו שלושה מפגשי שיתוף ציבור ,והתוכנית המוצעת ,פרי עבודתם של אנשי המקצוע וצוות מתנדבים,
מכילה מענה להערות ובקשות ספציפיות של הציבור.
התקציב לביצוע כל התכנית המוצעת הינו כמליון ש"ח.
מחד ,היתרה בקרן ההשקעות מאפשרת לנו לבצע את הפרויקט במלואו ,אך מאידך ,מדובר על סכום כסף גבוה למדי.
אי לכך אנו מציעים אפשרויות ביצוע על פי תקציב כלהלן (באלש"ח):
 3.1לב המרכז ( כולל רחבה מרכזית עד המקלט ,רחבת כניסה לצרכניה ותאורה)

400

 3.2השלמת ריהוט למרכז והמרפאה/פאב

200

 3.3גן משחקים לפעוטות ושני מחסנים

250

 3.4הסדרת הכביש ההיקפי של המרכז וחניות

150

סה"כ פרויקט מרכז על-פי אומדן מתכנן (לא כולל מע"מ)

1,000

להערכתינו לחלק שמכונה לב המרכז תהיה התרומה המשמעותית ביותר לשיפור חזות המרכז ,ושאר הסעיפים מהוים
תוספת רצויה .כמו כן ,לדעת הצוות המקצועי ,ביצוע לב המרכז הינו הכרחי לשם ביצוע שאר מרכיבי פרויקט המרכז.

 .4פרויקט הפמפטראק  /מגרש הכדורגל (מקור מימון  -קרן ההשקעות)
לפני כ 8-חודשים פנו מספר בני נוער בבקשה להתקין סקייטפארק ביעד .מתקן זה מיועד במקור לסקייטבורד ולמתקנים
דו ו  4גלגליים בעלי גלגלי סיליקון ,ומחייב מיומנות ,שיווי משקל וקואורדינציה בכדי להגיע להישגים .כמו כן ,המתקן
מאפשר תנועה קווית בלבד ,הלוך וחזור .לאור החומרים המיוחדים ממנו מיוצר ,והתשתית עליו מותקן
(בד"כ בטון מוחלק) .עלות המתקן גבוהה למדי.
.http://www.sk8r.co.il/skateparks-il/
לפרטים נוספיםhttps://en.wikipedia.org/wiki/Skatepark -
מבדיקה עם היצרן והמתקין המוביל בתחום בארץ (חברת עז הרים) ,הגענו למסקנה כי לא מתאים להתקין סקייטפארק
ביעד .עם זאת ,קיים מתקן המיועד לשימושים (וריגושים) דומים  -פמפטראק ,שמאפשר לכל סוגי הגלגלים לנוע עליו,
כמו גם לכל הגילאים ,החל מרוכבי אופני איזון ועד למבוגרים.
הפמפטראק בנוי במסלול מעגלי ומאפשר שימוש במקביל של משתמשים רבים (כמובן תלוי באורך המסלול) .התקנת
פמפטראק ביעד תמנע את השימוש הגובר במתקנים מאולתרים במגרש הכדורסל ,כמו גם את הפיכת המרכז למסלול
אתגרי .מנגד ,התכנית תביא לפיתוח מגרש הכדורגל ולהחיאתו ,ותשמש מקום למפגש בני נוער ,פעוטים ,הורים
ומבוגרים ,שיגיעו עם הנכדים.
המקום מגודר וקיימת בו תאורה .הכוונה היא לפתח את המגרש ,ולבחון התקנת מתקנים נוספים ומקומות ישיבה.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03g8LNs
https://en.wikipedia.org/wiki/Pump_track
WjibQnKfEGYIYlrGf7zaWw:1610878094283&source=univ&tbm=isch&q=%D7%A4%D7%90%D7%9E
%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%A7&sa=X&ved=2ahUKEwjX7tfE3KLuAhWbilwKHV0fCIgQjJkEeg
QIDBAB&biw=2560&bih=1409

עלות 400 :אלש"ח
חשוב לציין כי פרויקט הפמפטראק עומד בסתירה לפרויקט שיקום מגרש הכדורגל שכבר אושר באסיפה ההשקעות
מ ,2018-ולכן ,על מנת לאשר אותו נדרש רוב מיוחס של שני שליש.
לגבי שיקום מגרש הכדורגל ,ההצעה מ 2018-מדברת על הנחת דשא סינטטי באותו מגרש מדובר שליד הגנים .ההצעה
מאז לא כללה הערכת עלות .כמו כן בנוסף לדשא עצמו ולהכנת התשתית ,נדרשות תוספת של תאורה ,השלמת גדר,
שער להולכי רגל ושער לרכב חרום.
בבדיקה שעשינו מול מספר קבלנים מתקבלת הערכה של כ 300 -אלש"ח.

 .5ניהול משק המים ביעד

(מקור מימון – תכנית החומש מהמועצה)

מערכת המים הקיימת סובלת ממספר ליקויים ,וביניהם ,אי ספיקה מספקת ואי עמידה בלחצים הנדרשים בהידרנטים.
המערכת הקיימת מתבססת על צנרת בת כ 40-שנה ,וצפוי שיידרשו בה תיקונים והחלפות .תיקונים אלה ,כולל תכנון
ועמידה בתקנים ,אמורים להיות מטופלים מתוך הרווח הגולמי של משק המים.
החלופות המוצעות הן:
 5.1יעד כספק מים מקומי ,בניהול צוות מקצועי:
העסקת מומחה/מהנדס/מתכנן בתחום המים אשר יעבוד עם צוות ,שיוקם מתוך חברי יעד .הצוות יקבע סדר
עדיפויות ,וינהל מעקב צמוד אחר פעילות המנהל/מומחה אשר יעסיק אד-הוק אנשי מקצוע להכנת תכנית אב  ,קבלת
הצעות מחיר ,מו"מ והחלטות אחרות .פעילות זו תמומן מתוך הרווח הגולמי של משק המים ,אך אינה מבטיחה כיסוי
מלא לאחזקת שבר .באלטרנטיבה זו ,כל הפעילות החשבונאית והתקציבית נותרים בידי יעד.
 5.2מעבר לתאגיד קולחי משגב:
העברת מערכת המים של יעד לאחריות של תאגיד קולחי משגב.
בחלופה זו אחזקת השבר עוברת מיידית לאחריות קולחי משגב ,החל מיום המעבר .תכנית אב לשדרוג מערכת המים
לרמת התקן תפותח בשיתוף עם קולחי משגב ,ותבוצע ע"י קולחי משגב .התשלום לקולחי משגב יילקח מכספי תכנית
החומש ,שמוקצים ליעד מהמועצה ,ויהיה מותנה בביצוע (דהיינו ,בהתאם להתקדמות).
בבואנו לבחון את האפשרויות השונות העומדות בפנינו לניהול משק המים ,נפרט מספר מושגים ,כלהלן:












משק המים  -כלל הציוד (קווי מים ,מגופים ,מדי מים ,שוברי לחץ וכו') המיועד לאספקת מים לצרכני הקצה השונים
(בתים ,מוסדות ציבור וכו') .ניהול משק המים כולל גם את כל העיסוק הכספי ברכישת מים ממקורות ,הולכתם
ומכירתם למשתמשים (בתי חברים ,גינון ציבורי ,חקלאים ,עסקים ,מבני ציבור) וגביית התמורה עבורם .כמו כן :ניהול
תכנון ,אחזקה ובקרה של המערך הכולל .כל זאת מיתרות המצטברות בפער החוקי בין רכישת המים ממקורות
ומכירתם ללקוחות הקצה .הפער ניקרא :הרווח הגולמי  .משק המים מנוהל עפ"י חוק המים ותקנות הסדרה בהקשר
למחירים וכו' ,המתעדכנות מעת לעת ע"י רשות המים .משק המים שלנו מנוהל ע"י האגודה שלנו כספק מים מאושר.
רווח גולמי  -הפער בין המכירות לעלויות הרכישה ועלויות נוספות ,אשר מיועדים בעיקר להשקעות בשיקום מערכת
המים.
תעריפים  -מחיר מכירת המים מבוצעת לצרכנים בהתאם להנחיות רשות המים ורו"ח שלנו ,המתעדכנות פעמיים
בשנה.
תעריף א (לשימוש ביתי)  -תעריף שנקבע להקצאה ביתית עד כמות השימוש המוקצבת ועל פי מספר הנפשות
במשפחה 3.787( .ש"ח לקוב נכון ל  31דצמבר  )2020תעריף זה מתעדכן  1ינואר ו  1יולי מדי שנה.
תעריף ב (לשימוש ביתי)  -תעריף גבוה יותר לכל מ"ק מים שמעבר להקצאה לנפש 9.863( .ש"ח לקוב נכון ל 31
דצמבר  .)2020תעריף זה מתעדכן  1ינואר ו  1יולי מדי שנה.
הערה :ישנם תעריפים מוגדרים שונים לחקלאות ,לגינון הציבורי ,לעסקים ולמבני הציבור.
ספק מים מקומי  -יעד  -ספק המים של חברי מושב יעד ,צרכנים בתב"ע של המושב (מוסדות ציבור וחינוך ,יזמים
פרטיים ,שטחי ציבור) ,חקלאי יעד ומשתמשים מזדמנים( .באישורים הנידרשים)
תאגיד המים קולחי משגב בע"מ  -חברה עצמאית שהוקמה על ידי המועא"ז משגב בתחום המים והביוב ביישובי
משגב .החברה בבעלותה המלאה של המועצה ופועלת כחברה ללא כוונות רווח (מלכ”ר) וכמשק כספי סגור
ועצמאי .מטרות החברה הן :ייזום ,תכנון ,הקמה ,תפעול ותחזוקה של מערכות מים וביוב במשגב .עד כה הצטרפו
לקבלת סל שירותים מחברת קולחי משגב  18ישובים ,המועצה האזורית ופארק התעשיה תרדיון.
רשות המים  -רשות המים הארצית האחראית על ניהולו ,תפעולו והסדרתו של משק המים והביוב בישראל.







מקורות  -חברה בבעלות ממשלתית מלאה ,הנמצאת תחת האחריות של משרד התשתיות ,האנרגיה והמים .מתוקף
חוק המים מוגדרת מקורות כחברת המים הלאומית ופעילותה כפופה לרשות המים  -הרגולטור המפקח על פעילות
חברת מקורות מטעם המדינה.
קרן המים  -ספק המים מחוייב להפריש על פי חוק לטובת קרן מים .הכנסות הקרן מתבססות על הפרשה של
 0.437ש"ח לקוב צריכה שנרכש ממקורות ,והן מועברות לקרן מתוך הרווח הגולמי .יעוד הקרן – שיקום מערכת
המים בישוב( .נכון ל 31-בדצמבר  2019יתרת קרן המים היא כ 187-אלש"ח).
הסכום הנ"ל מופקד בחשבון ייעודי ,ועל פי החוק ,אין אפשרות להעביר עודפים ממנו לקרן ההשקעות.
מערכת קר"מ  -מערכת לקריאת מוני המים מרחוק .המערכת נרכשה והותקנה ב ,2018-בעלות של כ  188אלש"ח.
המערכת שיפרה את הדיוק בקריאת המונים והקטנת הפחת .מערכת זו מיעלת את עבודת החשבונאות כספק מקומי,
ומהווה תנאי כניסה לתאגיד.

מקורות כספיים לתיכנון ,אחזקת שבר/שיקום ,חידוש והתאמת מערכת המים:
א .קרן המים (כמפורט למעלה)
ב .קרן ההשקעות (כספים שנצברים בקרן הייעודית מהצטרפות חברים חדשים ,שלבי בניה ועודפי סוף שנה)
ג .השתתפות המועצה האזורית בתשתיות ציבוריות ופיתוח (כגון תכנית החומש)


תכנית החומש – תכנית המנוהלת על ידי המועצה האזורית.מטרתה תקצוב פרויקטים לפיתוח בישובים (תשתיות
ומבני ציבור) כאשר הביצוע הינו שקל מול שקל (כנגד שקל שהמועצה נותנת ,הישוב משקיע שקל) .ניהול הפרויקט
בכללותו הינו על ידי ובאחריות המועצה ,כולל מכרז וקביעת המבצע ,פיקוח ,בקרה ומסירה .תכנית החומש נקבעת ל-
 5שנים (התכנית הנוכחית מתנהלת החל מ ,2017-ותסתיים בסוף .)2021

אפשרות המעבר לתאגיד קולחי משגב
נושא זה היה על סדר יומן של המזכירויות בעבר .נמנענו מלקדם את המעבר בעיקר בגין הסכום שנתבקשנו לשלם (1.5
מליון ש"ח) ,עבור ההשקעות הדרושות לשיקום ולשדרוג מערכת המים.
בהתייחס למדיניות חדשה של המועצה ,לפיה היא מעדיפה כי יישובי משגב ייכנסו לתאגיד קולחי משגב ,לטובת מתן
מענה מיטבי ומקצועי לתושבים ,הגענו להבנות והסכמות עם קולחי משגב ,ובסיוע המועצה האזורית ,לפיהן יעד תשלם
בגין ההשקעות הדרושות לשידרוג מערכת המים סכום של עד  450אלש"ח .הערכת תאגיד קולחי משגב לביצוע
ההשקעה הנדרשת הינה  1.5מיליון ש"ח.
חשוב לציין כי באופן חריג קיבלנו את הסכמת המועצה האזורית לכך שהסכום הנ"ל ( 450אלש"ח) יהיה מתוך תכנית
החומש ,ללא צורך בהשתתפות של יעד בשקל מול שקל ,כמקובל בתכנית החומש.
הסכום הנ"ל יועבר לקולחי משגב רק כנגד השקעה בפועל בתשתיות משק המים ועל פי תנאי ההסכם אשר ייקבעו
במו"מ.
חשוב להבהיר כי אם יוחלט באסיפה על מעבר לקולחי משגב ,התפעול השוטף ,כולל אחזקת שבר ותיקונים ,יועבר
לאחריות התאגיד מיידית וללא עלות .תשלום ה 450-אלש"ח יועבר בהדרגה לקולחי משגב ,בהתאם להשקעה בפועל של
שדרוג המערכת.
לצורך המעבר יגובש צוות קטן ,בליווי איש מקצוע מטעם יעד ,לטובת מו"מ עם קולחי משגב וחתימה על ההסכם.
במעבר לקולחי משגב ,קנית ומכירת המים יבוצעו על ידי התאגיד כאשר המחיר לתושב ישאר ללא שינוי ,והרווח הגולמי
יישאר בקופת התאגיד .התאגיד מחויב להשקעות עתידיות במערכת המים של יעד.
כמו כן ,ההסכם שיחתם עם קולחי משגב ,הוא לחמש שנים.

הנושא מועלה





היום לאסיפה ממספר טעמים:

על מנת למקצע את ניהול משק המים ביעד וטיפול במערכת המזדקנת.
הרצון לתת מענה לנושא לחצי המים בהידרנטים (כיבוי שריפות).
הזדמנות שנוצרה בהדברות עם המועצה לממש את תקציב תוכנית החומש באופן חריג ,וללא הצורך במימון יעד
בשקל מול שקל לטובת השקעות ,שיהיו במערכת המים ,ובסך של עד .₪ 450,000
תקנות המים החדשות ב 2018-מצביעות על מגמה של העברת ספקי מים מקומיים לתאגידי מים אזוריים .ההנחה
היא שהתנאים למעבר היום טובים ממה שהם צפויים להיות בעתיד ,כאשר החוק יחייב לעבור לניהול של תאגידי
המים.

מספר נתונים כספיים:
הרווח הגולמי מהשנים האחרונות:
2016
2017
2018
2019
2020

 ₪ 92,575 ₪ 82,786 ₪ 133,340 ₪ 178,082כ₪ 190,000 -

יתרות הרווח הגולמי ,בניכוי הוצאות תפעול והפרשה לקרן המים ,נשארו ביעד ,והועברו כעודפים משנה לשנה (עודף
נצבר) ו/או הועברו לקרן ההשקעות.

בברכה,
המזכירות

נספח א'  -סטאטוס פרויקטים ביעד  -שאושרו בהצבעת קלפי 8/2018 -
מס' הצבעות189 :
מס' קולות פסולים13 :
מס' קולות כשרים176 :
סעיף  - 1כמה כסף להשקיע
מס' מצביעים
סכום להשקעה
2
0
94
350,000
77
700,000
3
נמנע
 350,000ש"ח
נבחר
סעיף  – 2שינויים במרכז הישוב
מס' מצביעים
סכום להשקעה
42
( 0נגד)
62
( 40,000בעד)
65
( 80,000בעד)
127
סה"כ בעד
7
נמנע
עבר
עבר /לא עבר
#
4
7

פירוט
הצללת גן שעשועים שלב ח'
גן שעשועים (זרח) התאמה לתקן
בטיחות
מתקני הכושר ליד מועדון הנוער –
התאמה לתקן בטיחות
תכנון תוספת חניות ברחבי הישוב
תכנון מראה הישוב
ניקוז
תוספת ספסלים
שילוט רחובות
שבילי הליכה שנקודת המוצא שלהם
ביעד
הצטיידות למועדון נוער
דרך המערכת – נטיעת עצים
תוספת חניות ברחבי הישוב
שיקום תאורת רחוב

בעד
129
100

נגד
34
61

90

68

18

92
85
89
94
90
82

72
75
67
63
73
79

12
16
20
19
13
15

88
89
90
106

72
72
73
55

16
15
13
15

מתוכנן
לא בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
חלקית/בתכנון
בוצע חלקית
לא בוצע
מתוכנן
בוצע

37

תאורת שבילים פנימיים

129

35

12

בוצע

55
58

השמשת מגרש הכדורגל
מקום קבע לקומונה

82
109

73
51

21
16

מתוכנן
לא בוצע

8
16
20
22
23
25
26
27
28
35
36

נמנע
13
15

סטאטוס ביצוע
מתוכנן
מתוכנן

עלות ביצוע

בוצע

 28,000ש"ח

 2,000ש"ח
 2,000ש"ח
 32,000ש"ח

 57,000ש"ח

החלפה ללד ע"י
המועצה
החלפה ללד ע"י
המועצה  +גיזום

#
59

פירוט
קידום מימון לתכנון והיתר תשתיות
ציבוריות שלב י'

61
62

בית מלאכה משותף לחובבים
בדיקת היתכנות לפרויקטים שמטרתם
יצירת מקור הכנסה ליעד

בעד
95

נגד
65

89
139

71
31

נמנע
16

סטאטוס ביצוע
בוצע

16
6

בבחינה
בבחינה (בשיתוף
המועצה)

עלות ביצוע
₪ 400,000
הוחזר לקרן
השקעות

