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 סדר היום:
 

 חיים ילין -מידע .1
 

 חיים : -נסיעה למכסיקו .1

 הצטרף למשלחתו לביקור מכסיקו, שם נפגשתי עם הוזמנתי על ידי לשכת נשיא המדינה ל    

 אנשי הקהילה היהודית ועם דני ליברנט, קהילה שתרמה בביקורי הקודם מיליון דולר    

 בחודש פברואר יגיעו דני ליברנט ונציגיו כדי לחנוך את  לבניית אולם הספורט החדש,    

 האולם החדש.    

 והפרויקט אותו אנו רוצים לרתום הינו בנייתדני הביע את רצונו לתרום שוב באשכול     

 אולפן מוסיקה ממוגן חדש במועצה.    

 

 במדינת  huixquilucanמועצה אזורית אשכול חתמה על ברית ערים תאומות עם העיר    

 מכסיקו.   

 מהם חשובים לנו כמועצה. 3-והסכמים  9ממשלת ישראל חתמה    

 ביטוח השקעות בחו"ל. .1

 על מחזור מים. מקורות חתמו הסכם .2

 חברת קידוחי מים חתמה הסכם עם שר המים. .3



 
 

 

 

 

 

 

 

 במדינת מכסיקו מחפשת שותפות ביננו לבינם  huixquilucanהעיר 

 בנושא פיתוח החקלאות במכסיקו, אני מזמין את חקלאי המועצה

 לבדוק היתכנות לשיתופי פעולה.

אמבולנס חדשים אשר אנשי מד"א במכסיקו הוסיפו לתרומתם לאשכול, טרקטורון ו

 .2112ישמש את הישובים באשכול בשנת 

 

 חיים ילין: -הודעת ראש המועצה .2

אני מבקש להתנצל בפני חברי המליאה על ההודעה לציבור לפני עדכון חברי 

 קידי כראש מועצה בחודשים הקרובים,המליאה על כוונתי לסיים את תפ

 דרש ועל מנת להשאיר "שולחן נקי" מתוך מחויבות, להשלים את הנ                     

 להמשך.                     

  אלית על התפטרותי במהלך חודש מרץ,בכוונתי להודיע פורמ                     

 אעשה כל שאוכל על מנת לסיים מספר פרויקטים מהותיים הנמצאים                      

 אישור תקציב המועצה  אישורים והקצאות תקציביות וכן לסיים את בשלבי                     

 .2112לשנת                      

 המליאה הבאה אכין את רשימת הפרויקטים הפתוחים.    תלקרא                     

                       

 חברי המליאה ונציגי היישובים הביעו את דעתם להודעה.     

 
 

                     

 :אישר להפצה                                         :              רשמה         

 יעל אלמקייס                                                  מרדכי ביטון

 מנהלת לשכה                                                  מזכיר מועצה 
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