
 

 

 

 2016/6 'מס מליאה פרוטוקול
 20166.13. מיום

 
 :נוכחים

 ראובן, פרידמן אברהם, קסטרשטין זהבה, קליין טל, המש יפרח, מאיר ירקוני, גדי
 דני דורון, צמח ,אלי שמעיה אליהו, אוזן שביט, מוטקה יובל, בר אביתר, קיפניס

 ,שלמה אילני ,חיים יריהמא ,אלי פלטין ,קובי רביבו ,פביאן סיגל ,בני וולוזני ברזילאי,
 .דוד מרציאנו

 
 מתנצלים:

 .נועם גל ,ארי בן רבקה פליקס, ווקרט ,יובל צור ,שמואל ספקטור
 

 חסרים:
 שנהר ,רובין שיה ,דני פזיק גויטע, רן חנציס, ליטו ,דואק אלברטו אהרון, אלי

 .ארז אלמסי ,אטלי מיכל דן, ויצמן אור, מוטי סילביה, גרין ,אליעזר

 
 בועים:ק נוכחים
  המועצה. מזכיר - ביטון מורדי

 המועצה. גזברית - שקולניק כבי
 המועצה. דוברת - ליפנר יפעת

 
 "ז:הלו להלן

 

 צהוב. באוטובוס מהמועצה יציאה - 17:00

 לבאן. מוטי - המועצה מהנדס - חולית במט"ש ביקור - 17:15

 פוקס. אלה - אבשלום מלווה -אבשלום בישוב ביקור - 17:45

 .אדלר הרב המליאה חבר - נווה בישוב ביקור - 18:15

 אוזן. אליהו המליאה חבר - נצרים בני בישוב ביקור - 18:45

 רביבו. קובי - בשלומית ביקור - 19:15

 שלומית. הישוב של אירוח - ערב ארוחת - 20:00

 שלומית. במועדון סיכום - מליאה ישיבת - 20:30

 

 :חולית במט"ש ביקור .1

 הפרוייקט ומנהל מפקח – ברוך ואוהד המועצה סמהנד – לבאן מוטי

 במט"ש. שנעשות העבודות על הסבירו

 מתקדמים. בניה בהליכי שנמצא בשפכים לטיפול מתקן קיים

 שפד"ן(. )מי שלישונית ברמה הינם הטיפול לאחר המים איכות



 

 

 

 שלום כרם שלום, חבל צוחר, שגו מישובי השפכים את לקלוט אמור המט"ש

 וחולית.

 מיליון – כ לייצר אמורים אשר ליום, שפכים קוב 3,500 – כ ב יטפל המט"ש

 .תשלישוני רמהב לחקלאות בשנה מים קוב

 לתוכניות בהתאם וזאת כיום מהכמות 2 פי עד בעתיד לטפל יוכל המתקן

 במועצה. הישובים של ההרחבה

 :באבשלום ביישוב ביקור .2

 ור.הסי את ומוביל מספר אבשלום, הישוב מזכיר – פוקס אלה

 והתושבים שווקה שכולה שכונה , ב' שכונה באבשלום, סיירו המליאה חברי

 שהחטיבה יבילים במבנים מתגוררים וחלקם בתיהם את לבנות סיימו חלקם

 להם. סיפקה להתיישבות

 לקידום החברה"  עם הסכם נחתם אלה ובימים קליטה בתנופת נמצא הישוב

 ג'. הבשכונ המגרשים לשיווק בע"מ" הרחבות פרויקט

 המועצות מברית מהעלייה ותיקות משפחות %50 – כ מונה כיום הישוב

 מוחץ וחלקם האזור בני שחלקם צעירות משפחות %50 – וכ ,90 – ה משנות

 לאזור.

 ממוגנים כיתתי דו וגן כיתתי דו יום מעון בניית מסתיימת אלה בימים

 שנת פתיחת עם השנה ספטמבר שבמהלך שהשאיפה כך ,באבשלום

 ילדים. תלקליט יפתחו יםהמבנ ,הלימודים

 :נווה בישוב ביקור .3

 .בישוב רהסיו את ומוביל מספר אדלר הרב

 לבנות שסיימו קבע בתיב מתגוררות חלקן משפחות, 110 – כ נווה בישוב

 בתי נייתלב עד זמניים יבילים במבנים מתגוררות וחלקן האחרונות בשנים

 הקבע.

 להיום נכון נוספות, משפחות לקליטת תשתיות פיתוח בהמשך נמצא הישוב

 הקיימים המבנים וכל מאחר נוספות משפחות לקלוט הישוב באפשרות אין

 אוכלסו.

 כנסת. בית בניית של מתקדמים בשלבים נמצא הישוב כרגע

 :נצרים בני בישוב ביקור .4

 בישוב. הסיור את ומוביל מספר מליאה, חבר – אוזן אליהו

 לבנות שסיימו קבע בתיב מתגוררות חלקן משפחות 120 – כ מונה הישוב

 תיב לבניית עד זמניים יבילים במבנים מתגוררות וחלקן האחרונות בשנים

 הקבע.



 

 

 

 להיום נכון נוספות, משפחות לקליטת תשתיות פיתוח בהמשך נמצא הישוב

 הקיימים המבנים וכל מאחר נוספות משפחות לקלוט הישוב באפשרות אין

 אוכלסו.

 בישובי "מכבי" מבוטחי לטובת אזורית מרפאה בניית הסתיימה אלה בימים

 החלוציות.

 נצרים. מדרשת בניית של מתקדמים בשלבים םנמצאי אלה בימים כן, כמו

 :שלומית בישוב ערב וארוחת ביקור .5

 בישוב. הסיור את ומוביל מספר מליאה, חבר – רביבו קובי

 לישוב. משפחות 8 עוד מגיעים ובאוגוסט משפחות 42 המונ הישוב 

 הקבע. לישוב קרקע הכשרת עבודות נעשות במקביל 

   שבתחילת בשאיפה ממוגנים, וגן יום מעון בניית מסתיימת אלה בימים 

 יפתחו. הגנים השנה ספטמבר     

   ותושבי ילדי לרווחת ומזרקות אופנים שביל פיתוח על עובדים אלה בימים 

 שלומית.     

  ערב לארוחת המליאה חברי את אירח שלומית הישוב הסיור בתום
 הישוב. במזכירות

 :סיכום
 בסיור. להם שהוצגו והפרוייקטים מהישובים מאד התרשמו המליאה חברי
 לפרויקטים הוויזואלית ברמה לנעשה המליאה חברי את חשף זה סיור

 .הםילמינ בתבר"ים ידם על בעבר שאישרו
 :יירקונ גדי
 הנעשה על והסבירו איתנו שסיירו הישובים לנציגי להודות מבקש גדי

 והטעים המכובד האירוח על שלומית לחברי להודות ומבקש בישוביהם,
 המליאה. לחברי
 :ביטון מורדי
 ולהצגת המליאה חברי לקבלת הירתמותם על לישובים להודות מבקש מורדי

 .בישובים הפרוייקטים
 וללמוד בישובים סיור לקיים הרעיון על טל שהלמ להודות מבקש כן, כמו

 בישובים. שנעשית החשובה העבודה על מקרוב
 והטעים. המכובד האירוח על שלומית לאנשי תודה ושוב

 
 

 להפצה שריאו רשם          
 ביטון מרדכי        
 המועצה מזכיר                                  

                             
 3/7/2016 :בתאריך שראו


