
 

 /6102360/2 ום מי 63' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס

 :נוכחים
 מגל –יחזקאל כהן    ראש המועצה  –אילן שדה 

   שדה יצחק –ץ "אנה כ    מגל –רן אורן סופר 
 מאור -ניסים צרור     מאור –אריק טוויל 

 מייסר -נאיף ערדה    מייסר -עדנאן אבו רקייה 
 מענית –יעקב בכר     ברקאי –חגית סלם 
 אל עריאן –סולימאן כבהה    ףאום אל קוטו – עלי כבהא

  גן שמואל -אודי שצקי   עין שמר –טובית שפירא 
   לגן שמוא –אורן סקוט     גן שמואל –אילן אדוט 

 עין עירון –ן אתי הילמ   כפר פינס –שמעון כלפון 
 רגבים -אסף ארנון     משמרות -יעקב מילר 

   קציר - ליהו אמנון א    קציר –דוד גוזלן 
 

 :משתתפים
 ל המועצה "מנכ –חגי פלמר   גזבר המועצה            –נתן קוסקס 

    מבקר פנים  –רז פורת  
 יועצת ראש המועצה למעמד האישה –יעל אריאל אורן 

 מחלקת גביה מנהלת-מן'אסתי תורג
 הגביה' מחלשעבר מנהל  – גיל גוטמן

 פ האזורי"נציגי הועדה החקלאית ויועצת להקמת פרויקט המו
 

 :עדכוני ראש המועצה
ראש המועצה מברך בברכת חג פסח כשר ושמח ומודה לכוחות  הביטחון על  .1

 .העשייה הברוכה לשמירה על הביטחון של תושבי המועצה
ניית בית הספר השלישי בהיבט הפיזי המועצה מתקדמת בקצב מואץ לב .2

נעשה מאמץ לקבל את . ובהיבט של חלוקת התלמידים לשלושה בתי ספר
 .כיתות 11-יתרת התקציב להשלמת בית הספר השלישי ל

המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך לרכישת שני אוטובוסים חדשים  .3
 .נוספים

שבין מצר  תתקיים צעדת מנשה בשטחים( 22.4.2.12)בחול המועד פסח  .4
 .למייסר

 :חריש .5
a. נושא התחבורה הינו בעייתי מאוד ונדרש למצוא פתרון דחוף לנושא .

משרד השיכון בוחן ביצוע יציאה דרומית וסוכם כי יוקם צוות משותף 
 .עם המועצה בכדי לסכם היכן התוואי עובר

b.  יש כוונה של מנהלי העיר לבצע הרחבת גבולות של העיר על חשבון
ולא ברור מה " רצות"ישנן הרבה מפות ש. במועצהשל שטחים 
המועצה דרשה ממשרד הבינוי מפה רשמית לתוכניות . הכוונות כרגע

נקבעה ישיבה עם מנכל משרד הבינוי מיד לאחר החג . העתידיות
 .לנושא

c. ב "המועצה מבצעת פעילות ביחד עם מושב עין עירון ומפקדת מג
 .444ד לביצוע מחלף להשארת הפנייה מהאנדרטה לכיוון המועצה ע

d. העיר איננה משתפת פעולה עם המועצה. 
 

 



 

 :רכבת .2
התקיימה ישיבה במשרד של אביגדור יצחקי לנושא העברת תוואי 

מתחילה להשתנות " שפה"נראה כי ה. 2הרכבת לאורך כביש 
ומתחילים לאמץ את הרעיון להעברת תוואי הרכבת לאורכו של כביש 

2. 
 :שדה התעופה .7

. ץ"המאבק בוועדות הכנסת השונות ובבגממשיכים לנהל את 
בדיונים השונים גורמים רבים וביניהם הצבא תומכים בדעה של 

 המועצה
 

 :נושאים לדיון

 63אישור פרוטוקול מליאה  .2

 :החלטה
 .הפרוטוקול מאושר פה אחד 
 

 האצלת סמכויות לקביעת שמות רחובות .1
לאחר היום המועצה הייתה קובעת את שמות הרחובות של הישובים עד 

 .המלצת הישובים

 :הצעה להחלטה

המועצה מאצילה לכלל הוועדים המקומיים את הסמכות לקביעת שמות 

 .הרחובות

 .אושר פה אחד: החלטה

 

 נושאים כספיים .6

הגביה ' מנהלת מח. ב נשלחה מראש מצגת לחברי המליאה"המצגת המצ

 .והגזבר הציגו במליאה את הנתונים בתחומים המפורטים מטה

i.  2.12ותוכנית עבודה  2.15לשנת דוח גבייה 

ii.  2.15דוח הנחות וועדת הנחות לשנת 
iii. דוח ועדת השקעות 

iv. דוח ועדת תמיכות 

 .ות אושרו על ידי חברי המליאהח"הדו

 פ חקלאי אזורי"הקמת מו ./
 .מצורפת מצגת

 .פ"יש לבדוק את השותפות של חברות פרטיות במו-עומרי שוהם

מי המועצה אשר יש לשאוף להקים את המרכז בתחו –אתי הילמן 

 .המועצות השותפות האחרות 2נמצאת בין 

 :החלטההצעה ל
 פ"לאשר את הקמת המו

 .כולם בעד למעט אנה כץ שנמנעת :החלטה



 

 

 :רים"תב .5
 ...,..1סכום מקורי  –ס ניצני רעות "שיפוצים ביה 15.4ר  "עדכון תב -

כ "סה. ₪  ...,..2תוספת מענק משרד החינוך . מענק משרד החינוך₪ 

 .₪ ...,...,1: ר "התב

עבודות ₪  ...,..3מענק משרד החינוך  –ס יסודי קציר "שפוצים בביה-

 .קבלניות

בסכום   2.12מענק מחצבת ורד  –ים באום אל קוטוף "פיתוח שצפ

2..,... ₪. 

 

 :החלטה

 פה אחד וושרארים "התב

 
 
 
 

          ---------------------                          --------------------------                                     
 אילן שדה                                          גי פלמרח        

 ראש המועצה                     המועצה               ל "נכמ              

 

 

  



 

 

 63' טבלת ריכוז החלטות ישיבת מליאה מס
 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות התקבלה החלטה ד"מס

  פה אחד 35אישור פרוטוקול מליאה  .1

האצלת סמכות לקביעת שמות רחובות בישובים  .2
 לועדים המקומיים

  פה אחד

 פה אחד פ חקלאי אזורי"הקמת מו 4
למעט 

 - אנה כץ
 נמנעת

 

  פה אחד רים"רשימת תב 5

    


