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  סיכום דיון בנושא:

 14מליאת מועצה מס' 

 3/3/3/ ג' בניסן :תאריך 

 נורית רושם הסיכום:

 מדיניות והחלטות:  הדיוןמטרת 

  לדיון: מסמכים

 

משה טויטו, מנחם מועלם, רחמים חלילי, דקל חדד, , אלי הנגבי ,קובי צור ,חיים לוייו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:

 אבי דהן ,שושן כהן, יואל חדד, עמוס ברט ,גונן ברוכי, ניסים אוזן,  אלי מוגרבי, איציק אליה, מאיר אלבז

  פנחס דדון :חסרים

 מזכירת המועצה -חדד-גזבר, נורית כהן -אורן חדד עוזר יו"ר, -אורי אילן :נוכחים

 תוכן הישיבה

  דוח ראש המועצה  ./

 לקובי צור, שרית אוקון, מיכל הולנדר. תודה לבעלי האכסניה על האירוח הנעים והמכובד. תודה 

 עקב הקמת המסילה יש צורך ישנה כוונה להקים מסילה רבעית בנתיבי איילון.  -פגישה עם שר התחבורה

מיליון קוב(  07 -להסיט את המים מנחל איילון. התקיים אתמול דיון מדוע כדאי להעביר את המים)כ

השר תומך  .הלשימוש חקלאי בדרום ולא לשפוך את המים בים התיכון כפי שהוצע מהחלופה השניי

  תכנית לשתי חלופות ולהציגם בפניו.ום וביקש להכין בהעברת המים לדר

"צ ולכל פמליית המשרד מעהשר הנחיה ל נתןבהמשך לבקשתי לביצוע עבודות והסדרת כבישים במועצה, 

פיילוט של משרד התחבורה לשנים הבאות. אמירה מאוד משמעותית . אני מודה בשדות נגב היא והבהיר, 

 לשר ומקווה לראות תוצאות. 

  יימה ישיבה בנוכחות חברת הפיקוח נציגי רכבת ישראל התק -גבעולים -אבק במושב מלילותנזקי

 מנת לנסות להגיע לנוסחה שתפצה את החקלאים על הנזקים שנגרמו להם.-והקבלן המבצע על

      . ישראל כץ גם הבטיח כי הוא לא הבטיח לסייעבנושא. ניסן סלומיאנסקי נערכו הרבה ישיבות  -הטבות מס            

 יעביר זאת כך.            

  הנכם מוזמנים להרמת כוסית עם ראש הממשלה במרחבים עם חברי מרכז ליכוד בשבוע הבא ביום

הטבות  נושארבע שעה ואני מתכוון להעלות את  לאחר הרמת הכוסית יש לי פגישת עבודה שלשלישי. 

 .בין ייתר הנושאים המס

  נתיבות הגישה בקשה להגדלת במסגרת הגשת בקשה לקיום ועדת גבולות בין רשויות ,   -גבולותועדת

שטחי השיפוט שלה שהינם בתחומי שטחי המועצה. שטחי המחלוקת העיקריים הינם בשטחי תחנת הרכבת 

             העיקרית של השינויים המבוקשים הינה תשלומי הארנונה .משמעות ה –ושטחים מסוימים באזה"ת 

 יר עמדה לפיו, אנו מתנגדים לבקשה וממתינים להחלטת הוועדה.הגשנו ני

 התכנסה לראשונה בהרכבה החדש ואנו מאחלים לאלי ולוועדה הצלחה רבה. מנדט הוועדה  ועדה חקלאית

 זה יהיה טיפול פרטני. בשלב  החקלאות באזורהוא לעסוק בנושא הליבה של כפי שאני רואה אותו, 

 לייצב את המצב ואח"כ בנושאים הכוללים יותר כגון מכסות המים וכיוצ"ב.ע"מ  בחקלאים 

 

 /. נסגרו והחוק אנו בעיצומם של הכשרות מתקני שעשועים ע"פ הנחיית מכון התקנים -מתקני שעשועים לילדים

א תבצע גני שעשועים והיום הוכשרו רובם בהתאם להנחיות ולכללים. שכרנו שירותי חברה המתמחה בעניין והי

 בדיקה חודשית ושנתית לכלל המתקנים.

ת. כפר מימון בשוקדה הסתיימה בשעה טובה הכיכר המדוברסקירת חלק מהעבודות שמתבצעות:  -פרויקטים

מחכים לאישור  כיכר זמרת . תקומה הושלמו מתקני משחקים,ריבוד כבישיםסיימו . בית הגדי התחילו עבודות מע"צ

, חניית חמדת הדרום 3משטרה ומע"צ, מעון יום בזמרת בביצוע, מעון יום בית הגדי הושלם, עכשיו בהליך לטופס 

במלילות בניית גנים בביצוע, שיפוץ מגרש ספורט בגבעולים הסתיים. וסעד בביצוע, ריבוד כבישים בעלומים 

 בביצוע.

 דוח ראש המועצה מאושר 



 
 

 

 אורן -חלוקת הכנסות  .2

מרחבים רשויות שכנות ) 2-"צדק חברתי" שהוקמה , התקיימו שלוש ישיבות, כאשר ביקרנו בה תועדבמסגרת 

 ושפיר ( ולמדנו מהם את דרך פעילותם מול הועדים.

 . מגביית הארנונה ליישובים לצורך פעילות 7%/היחידה המחזירה  המועצהמבדיקה שלנו עלה כי אנו 

מצגת בנושא שתוצג אי"ה במליאה נוסחה לחלוקה אחרת של ההכנסות כמו כן נכתבה עשינו בדיקה מקיפה והוכנה 

 שחייבים ביישוב.  ותחומים"למחיה" הכולל אורות, גנן, מסוים כמינימום הבאה. הגדרנו סכום 

 לפני הצגתו במליאה. אורן ידאג להעביר לחברים את החומר בהקדם

 

את התקציב ואת צו  להכין  יישוביםל שיסייעפקיד החל משנה הבאה בע"ה המועצה תעמיד  -תקציבי היישובים  ./

כמובן שאין המיסים לאישור ע"מ למנוע הישנות מצב שלא ניתן לאכוף גביה כיוון שלא אושר צו מיסים בזמן.

 מאושר -משמעות הדבר שהוועדים פטורים מחובתם להגיש את התקציב וצו המיסים.

 את אישור מליאת המועצה להקמת עמותת ספורט אשר תוקם כעמותה עירונית. מבקשיםאנו  -עמותת ספורט  .3

 מאושר –

לחייב או כל פעולה אשר תאפשר לנו להתחיל בהליך לכתיבת חוק עזר עירוני  מבקשיםאנו  -חוק עזר עירוני  .5

בניהם יועמ"ש וחברת  םרלוונטייאנו פועלים עם הגורמים  .לשלם ארנונהריקים ואינם בנויים, אנשים עם מגרשים 

 מאושר -הגביה לקדם פעולה זו.
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 מאושר -תברי"ם

 'מס

 ר"תב

 פעולה מממן גורם סכום נושא

                  ציבור מבני 511

50,000  

  שיבולים אנדרטה פ"קע

                         זמרת ביטחון תאורת 1612
-    

 וסגירה איזון 

 קשישים מבני מיגון חדש

 בסיכון ונוער

               

696,950  

 139,390-עצמי . ₪ 557,560 - הרווחה.מ

                המועצה מבנה שיפוץ 
200,000  

 הגדלה הפנים.מ

                דרור מבנה 99

300,000  

 הגדלה השיכון.מ

     

             כ"סה

1,246,950  

  

 
 מאושר -11,11מליאה אישור פרוטוקולים   .0

 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך  

 לביצוע  

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

אורן יעביר חומר בנושא צדק חברתי לעיון לפני ישיבת המליאה   ./

 הבאה.
   

2.      
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  ,בכבוד רב

 

                       ______________        ______________ 

 חדד-נורית כהן        תמיר עידאן          

 מזכירת המועצה       ראש המועצה        


