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                                                  סיכום דיון בנושא: 

 5 מליאת מועצה מס'

 

 28/3/19 תשע"ט ב' באדר כא': תאריך

  והחלטות דיון  :הדיון מטרת

 

 נורית הסיכום: מתרוש

מסמכים עמותת  לדיון: מסמכים

 התיירות

  

, אורי כהן משה טויטו,מנחם מועלם ,   ,חי-בצלאל בר, יו"ר -עידאן תמיר משתתפים ה"ה:
, חיים ירון הדר ,עמוס ברט אסי אלמסי, אלבז יהודה,,  ירמי חדריאלי הנגבי,  ,עדי שקלאר

 .סגרון רפי ,, לירון סעדשקלים, רמי כהן
 

 .דרור מוגרבי :חסרים
 

 מזכירת המועצה. -חדד-כהן נורית , אסטרטגי -דורון ציפילביץ : נוכחים
 

 ישיבה זו מוקלטת והיא תועלה במלואה לאתר המועצה                             

 החלטות 

 מסמכים המצ"בבהשתתפות בעמותה ע"פ הדיון  -עמותת תיירות 1

בסכום קבוע שאינו רק בדרום אדום בעמותת התיירות להשתתף  -החלטה פה אחד

 בדומה לחוף אשקלוןחודשי אלא נקודתי, 

 מאושר

 גזברות –דיווח  2

רק  בהדרגה. במכרז שפורסם בימים אלה, בכוונתנו לבחור כרגע המחלקה מתייצבת

 בתחום הרשומ"ק. גזבר עם ניסיון

 

לפיה נורית, מזכירת המועצה , תהה  אשרור החלטה –חתימה תמיר ונורית  מורשה 3

 מורשת חתימה לצד ראש המועצה בכל המקומות הנדרשים.

 מאושר פה אחד

 סטטוס וסיור עדכון –ועדת גבולות  4
 

, ששימש הממונה על אבי הלר  ו בקשה לפסילת יו"ר ועדת גבולות וחבר נוסף,הגשנ
סמכות  בקשה להרחבת מנדט וישיגש ,נתיבות עירייתדרום, בשל הצעתם ל מחוז

 שלנו. התעשייה הקיים אזורהוועדה לספח לטובת נתיבות גם את 
 

 מרחבים  מועצה אזוריתדיון מחודש לאור פרישת  אירועי יום העצמאות 5

 מתנגדים( 2לקיים האירוע במועצה ) 3להצעה רוב  -החלטה
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 חקלאית הוועדה שמש חבר בהתווסף ל -רמי כהן 6

 מאושר -

 והסיוע בעניין ההתקשרות עם ביתר ירושלים יוזמהתודה לאסי על כל ה 7

 

חטיבה  700,000להגשת תוכנית לחברה וקליטה ע"ס  –קורא  אישור קול 8

 להתיישבות. )התכנית המלאה אצל דורון(

 מאושר – 

שתי מסגרות  במסגרת החטיבה להתיישבות. -אישור פרויקטים מחוללי שינוי 9

 לקריטריונים הינם נקודת חן בסעד ושיפוץ מכינת יונתן בעלומיםהעונות 

 מאושר-

 שנים  10-ל ש"ח  1.9-בסךאיזון  אישור לקיחת הלוואת 10

 מאושר  –

 יתקיים השנה במועצהאי"ה השנה עדכון  –אירוע שבועות  11

 

ע"פ תקנות  למשרתי מילואים בפועל 5%אישור הנחה בארנונה בשיעור  12

 )משרד הפנים(. 3ההסדרים במשק המדינה, הנחה באנונה. תיקון מס' 

 מאושר-

 

 .בשנהשעות  50, בהיקף של עד נורית למזכירת המועצה,אישור עבודות חוץ  13

 מאושר- 

 

 אישור תב"רים 14

מס' 
 פעולה גורם מממן סכום נושא תב"ר

 2019חוליה טכנית  1915
     

 הגדלה רשותקרנות   200,000

 מעגל תנועה בסעד 1521
    -

 משרד הפנים  237,734
הסטה לתב"ר 

 . הקטנה1868

1868 
שיקום כביש גישה 

 ופיתוח נופי סעד
     

 משרד הפנים  237,734

הסטה מתב"ר 
. הגדלה 1521

 ועדכון שם

 
    

          

    675,468   סה"כ
 

 -מאושר  

     
 המח"ט"י ע -עדכון ביטחון 14
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 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך

 לביצוע

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

. הפסקת השתתפות חודשית. עמותת התיירות  .1
  השתתפות בדרום אדום באופן יחידני.

 דורון אסט' נורית 

אשרור מורשת חתימה נורית לצד חתימת תמיר   .2
 בכל מקום שדרוש

 גזברות נורית 

 שמעון תרבות נורית  העצמאות במתחם המועצהאירוע מרכזי של יום   .3

 אלי חקלאות נורית  רמי כהן -חבר נוסף לוועדה חקלאית  .4

קול קורא של החטיבה להתיישבות לפרויקטים של   .5
 מאושר -חברה וקליטה

 דרון נורית 

נק' חן בסעד  -אישור פרויקטים מחולילי שינוי  .6
 מאושר -ומכינת יהונתן בעלומים

 דורון נורית 

למשרתי  5%אישור הנחה בארנונה בשיעור   .7
 מילואים בפועל

 מח' גביה נורית 

 50כירת המועצה בסך עד אישור "עבודת חוץ" למז א .8
 מאושר -בשנהשעות 

   

 נופר נורית  אושריםמ- תברי"ם  .9

 

 

 בכבוד רב, 

 

          _____________             _____________ 

 חדד-נורית כהן           תמיר עידאן            

 מזכירת המועצה          אש המועצהר                  

 


