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  סיכום דיון בנושא:

  28 מליאת מועצה מס'

   03/05/15תשע"ה   אייר' בדי :תאריך 

 דיון והחלטות:  מטרת הדיון

 נורית רושם הסיכום:

  :לדיון מסמכים 

 

מנחם  ,אלי הנגבי איציק אליה, ,פנחס דדון ,עמוס ברטיו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:
י, חיים גונן ברוכ, רחמים חלילי,  אלי מוגרבי  ,אבי דהן יואל חדד, ניסים אוזן, , שושן כהן, מועלם

 לוי, משה טויטו, דקל חדד, יהודה אלבז.

  גונן ברוכי, משה טויטו.   ,קובי צור  :חסרים

 .מזכירת המועצה -חדד-גזבר, נורית כהן -אורן חדד עו"ד ויינשטיין,   נוכחים

 תוכן הישיבה

  דוח ראש המועצה  .1  .1
   –תמיר  

התקיים דיון בנושא זה במשרד הכלכלה בירושלים, לאור מה  – בינוי מעון ממוגן תושייה
שדווח עד כה בעניין.  סוכם שהבקשה תאושר עם אישור תקציב מדינה. לתקופת ביניים זו, 
נגיש בקשה למשרד הפנים להלוואת ביניים ומשרד הכלכלה יאשר בהמשך את ההחזר. עלות 

 ₪.מיליון  3-4משוערת 
 מאושרת הלוואת ביניים ופתיחת תב"ר לצורך העניין.. 2 .2

 
מיגון בכל מוסדות חמה הקודמת ביקשנו מפקע"ר בדיקת בסיום המל -בדיקת מיגון מקיפה 

 המועצה. נעשה סקר שתוצאותיו הגיעו השבוע.  
 

וד ראש המטה של ראש נמרועם משרד האוצר אנו מקיימים מגעים עם  -משרד האוצר 
. הוזמנו  לישיבה עם כל הרפרנטים על כל החלטות לעניין הטבות המסהממשלה באוצר, 

נושא  -הממשלה, אני מקווה שנצליח לסיים את שני הנושאים החשובים לנו כרגע . האחד
 הטבות המס לכלל יישובי המועצה. –מיליון. ונושא שני  8הבטחת 

 
 ניתוח משפטי -ועדת גבולות. 3 .3 

 תמונת מצב וניהול סיכונים. – דוד ויינשטייןעו"ד 

 חברי המועצה בסבב. התייחסות

. והמשפטיים המקצועיים היועצים י"ע למוצע בהתאם מ"מו ניהול כרגע  -והחלטה סיכום

  .למליאה באוי מ"המו סיכום .גזרה גבולות תקבע מהמליאה שנבחרה הוועדה
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 בכבוד רב, 

_______________               ______________ 
 חדד-נורית כהן       תמיר עידאן        
 מזכירת המועצה      ראש המועצה       

 בריכת שחיה . 4 .4 
נאמרו פה דברים חשובים בישיבה הקודמת. זה נכון שבמליאה יש דעות שונות  – תמיר

מאוחדים ולא אחידים זה נכון, בריא וטוב. יש פה אנשים שמיצגים את דעת היישובים ולא רק 
 מה צריך.

 .לדיון חוזרמהחברים  40%ע"פ החוק ההצבעה תקינה. מצד שני חתמו 
 

 מתקיים דיון בנושא:
 .יום למשפחות –מעורבת  –הפעלה  נפרד ובשנה הבאה לכל המגזרים. מוכן השנה – רחמים

  גלויה הצבעה חוזרתמתקיימת 
 .14מתוך  11 –נפרדת בעד הפעלה 

 
 הפעלה נפרדת של בריכת השחייה במועצה -על פי רוב החלטה

 


