
 

 

 

 
 8102/4100 - מיום 8102/3פרוטוקול הנהלה מס' 

 
 :נוכחים

 ,המאירי חיים דני ברזילאי,, סיגל פביאן ,משה טל, מאיר יפרח, ראובן פרידמן, יגדי ירקונ
 .פלטין אלירבקה בן ארי, גל נועם,  ,שנהר אליעזר ,זהבה קליין

 
 מה.אילני של דני פזיק,צמח דורון, אוזן אליהו, אהרון אלי,  :מתנצלים

        
 : נוכחים קבועים

 מזכיר המועצה. -מורדי ביטון 
 התנצלה. – גזברית המועצה - כבי שקולניק
 הנהלת חשבונות. - יפה בוקובזה

 

 :על סדר היום

 .212218 -מס' פרוטוקול הנהלה  יאישור .1

 אישור תנאי הלוואה. .2

 .אישור הגשה קול קורא לחטיבה להתיישבות .3

 .321412218 -באישור סדר היום למליאה  .4

 

 

 :דיונים והחלטות

 

 :מידע גדי

הפגנות על הגדר מטופלות ע"י צה"ל וגורמי הביטחון ואנו  - ניביטחומצב  .א

 מעודכנים על כל אירוע בזמן אמת.

היה אירוע יפה ומרשים, הייתה נכוחות גדולה  -שנה  02חגיגות יום העצמאות  .ב

 שבים, האירוע עבר בהצלחה.של התו

בים עם נציגי רמ"י ומשרד הייתה פגישה של נציגי הישו השבוע –מתווה הקרקעות  .ג

בשיתוף  המתווה הוצג לישובים, המתווה עלה על מסלול של יישוםהחקלאות, 

 .פעולה מלא

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :מורדי - 8102/0 הנהלה מס' פרוטוקול יאישור .1

 212218מורדי מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס' 

   .111212218 –מיום 

 

 : החלטה

  212218רי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' חב

  .111212218 -מיום 
 

 

 :מורדי –אישור תנאי הלוואה  .0

, ההצעות הטובות התקבלו מבנק דקסיה לתקופה של יםקמשא ומתן עם הבנ לאחר

שנים בריבית  14 של מבנק לאומי לתקופהו 2.81%שנים בריבית קבועה של  11

 .2.1%קבועה של 

 

 :החלטה

בתנאים הנ"ל ₪ מיליון  6ההנהלה מאשרת פה אחד את לקיחת ההלוואה בסך 

 מיליון מבנק לאומי. 3 –מבנק דקסיה ו ₪ מיליון  3כאשר 

 

 :ימורד –אישור הגשה קול קורא לחטיבה להתיישבות  .3

 קול קורא לטיפול נקודתי לישובים בנגב ובגליל.החטיבה להתיישבות הוציאה 

ועין  גשת הקול קורא לישובים: כרם שלוםמליאה על ה אנו נדרשים להמציא אישור

אני מבקש  321412218 –, מאחר והמליאה מתקיימת ב 211412218השלושה עד 

 את אישור ההנהלה לכך.

 

 :החלטה

הישובים: כרם שלום ועין השלושה  2את הגשת הנהלת המועצה מאשרת פה אחד 

 לקול קורא לטיפול נקודתי לחטיבה להתיישבות. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :מורדי - 8102/4132 -באישור סדר היום למליאה  .4

לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  ההנהלהמבקש מחברי  מורדי

 כדלהלן:

 מידע. .1

 פרוטוקול מליאה. אישור .2

 חילופין במליאה. .3

 ועדים מקומיים. .4

 אישור תבר"ים. .1

 אישור הגשת קול קורא לחטיבה להתיישבות. .6

 .2218אישור תמיכות  .7

 קשרות הפעלת בריכת צוחר בפטור ממכרז.אישור הת .8

 עם חב' י.א. כספות. 112218 -הגדלת היקף מכרז ה  .1

 לתכנון כביש חבל שלום גבולות צאלים."ח אלש 122אישור תקציב  .12

 

 

  :החלטה

 חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את סדר היום המצ"ב למליאה הקרובה.

 

 

 

 אישר להפצה:     בברכה:         

 גדי ירקוני                                         מרדכי )מורדי( ביטון       

 ראש המועצה                                            מזכיר המועצה


