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  סיכום דיון בנושא:
  22מליאת מועצה מס' 

 26/11/14: תאריך 
 דיון והחלטות:  מטרת הדיון

 נורית רושם הסיכום:
 פארק סקירה  מצגת :לדיון מסמכים 

 .גבולות מפת נועם.

אלי  איציק אליה, קובי צור, ,פנחס דדון חיים לוי, .עמוס ברטיו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:
רחמים , , אלי מוגרביאבי דהן יואל חדד, דקל חדד,  משה טויטו, שושן כהן, מנחם מועלם,  ,הנגבי
  .חלילי

 .גונן ברוכיניסים אוזן,  ,אלבז יהודה :חסרים
מנכ"ל  -ארן ושי, פרויקטור לעניין גבולות -דודו כהן מנכ"ל פארק נועם, -שר-יוסי אנגלר נוכחים

 .מזכירת המועצה -חדד-גזבר, נורית כהן -עוזר יו"ר, אורן חדד -אורי אילן, טרה

 תוכן הישיבה

 פארק נועם   .1

 סקירה פארק נועם. מצ"ב מצגת בהרחבה יעדים ומבט לעתיד. –שר –יוסי אנגלר

וארגונית להעסקת מקומיים בטרה חוזקות וחולשות . התייחסות כלכלית  -מנכ"ל טרה -ארן 2
אלו היו שני האנשים שתמיד היוו אוזן קשבת, אפשר לפנות  -תודה מיוחדת לתמיר ויוסי

 .אליהם ונתנו לי פתרון לכל בעיה בעיקר במלחמה להצבת מגוניות לעובדים ובכלל
 

 מפעל טרהסקירה  -סמנכ"ל -שי 
  

 דוח ראש המועצה .2

שבר קשה. עובדי המועצה  .מליאת המועצה שולחת תנחומים למשפחת בביאן -תנחומים
 נתנו כתף ואני מלא הערכה על כך.

ליישובי ₪  מיליון  8שר הביטחון בביקור החודש אצלנו סייע לעיגון תקציב  -החלטת עוטף 
 העורף.

פיצוי ה אנו מנסים לסיים את עניין בתמיכת משרד התחבורה   -פיצוי חקלאים בגין הרכבת 
 הרכבת.האבק בעבודות לחקלאים בגין נזקי 

אנו לקראת סיום ההכנות למיקומם במשרדים בבניין המועצה. רכזת תעסוקה  -מעברים 
 עם צוות מעברים במועצה.שתמוקם בפארק תעבוד בשת"פ 

אנו פועלים , החדשים,הישובים החלטת הממשלה מזכה באחוז אחד בלבד את  -הטבות מס 
 .להכנסת כל יישובי המועצה למפת ההטבות והגדלת אחוז הזיכויבכל הכוח 

פגשנו את  היתר, ראינו חקלאות על כל גווניה, בין ביקור מוצלח  -ביקור שר החקלאות 
  המשתלמים בחקלאות, פרויקט שאורי מוביל בהצלחה רבה.

גדר,  –בכל יישובי העוטף  יהיו מרכיבי ביטחוןהוצגה תכנית ראשונית, בה  -מרכיבי ביטחון 
אנו מנסים למקסם תועלות. כביש, תאורה. ליישובי העורף אנו לא נוותר ונמשיך לדרוש . 
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 בכבוד רב, 

   ______________                   ______________ 
 חדד-נורית כהן       תמיר עידאן         

 מזכירת המועצה      ראש המועצה       

זאת ועוד  מצלמות וטרסות,העברנו דרישה לשר לביטחון פנים בו אנו מבקשים שערים 
תחנות חדשות לסייע ביקשנו רכז מתמי"ד לישוב מעגלים ולכפר מימון. ז"א הקמה של שתי 

  ולתרום לתחושת הביטחון שנפגמה לאחרונה.
נערכים סיורי בוקר ע"י הרבשצי"ם, מג"ב ,  ,את תחושת הביטחוןולחזק מבחנתנו ע"מ לקדם 

הנ"ל עורכים סיורים במהלך היום ובעיקר קב"ט וע"י חלק ממנהלי המחלקות במועצה. 
 ה.בוקר בגני הילדים ובמוסדות החינוך במועצבשעות ה
 מציע לתגבר בפנסיונרים הגרים ביישובים. -חיים לוי

 מאושר –דוח ראש המועצה  
  
 ...אתגרים ומשמעויות-הצגת מפה  -דודו כהן -דיון בנושא ועדת גבולות .3

אלי הנגבי, דקל הוחלט להקים וועדה הד הוק, לטיפול בנושא הגבולות. חברי הוועדה: 
 יום לדיון. 30לכנס תוך  – מאושר -חדד, מנחם מועלם ואיציק אליה

  יםמאושר -20, 21 :י מליאה פרוטוקול .4 
 

אנו קרבים לקראת סיום סקר הנכסים למגורים אשר ביצענו לאורך  -סקר נכסים .5 
, הכוללת 2014עקב תקופה לא פשוטה שתושבינו עברו במהלך שנת . 2014שנת 

, ולא כפי שפרסמנו 2015לינואר  1-מלחמה , הוחלט להחיל את תוצאות הסקר רק ב
. כמו כן על מנת שנוכל לסייע לתושבנו המבוגרים אשר מתקשים עם 2014בשנת 

יע לאותן הערעור ככל שיהיה לתוצאות הסקר, נבקש מחברי המליאה לתת כתף ולסי
חברי המליאה יקבלו רשימה שמית של תושבים להם ישנו שינוי ברישום אוכלוסיות. 

 מאושר -,ויחליטו מי לדעת דורש סיוע ויפנו אליו לכך.הנכסים
  
 -תברי"ם .6

 פעולה גורם מממן סכום נושא מס' תב"ר

   קע"פ  50,000           תכנון מוס"ח חדש

   קרן של"ם -תרומה   77,000           שיפוץ -מפעל מוגן חדש

   מ.השיכון  200,000         הרחבה מלילות 800

   מ.השיכון  304,000         הרחבה שובה 237

 איזון וסגירה קע"פ  4,776             דור ג' בית יהודה 30

 מיגוניות לישובים חדש
      

   תרומת קרן היסוד  3,000,000

 קע"פ  200,000         גן זרועה 1334

לצורך אישור 
במשרד 
 החינוך

      3,835,776      סה"כ

 מאושרים פה אחד –תברי"ם 


