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 425 מס׳ המניין מן מועצה ישיבת

 

 12/06/2017 שני מיום

 

 :משתתפים

 

 .המועצה ראש – גמליאל יואל

 .המועצה ראש מ"ומ סגן – דורון דני

 .המועצה לראש משנה – בסון עמי

 .מועצה חברת – לבבי לילך

 .המועצה ראש סגן – ידעי ציון

 .מועצה חבר – בזק ניר

 .מועצה חבר – אזרד שלום

 .המועצה ראש סגן – מזגני אליאב

 .מועצה חבר – אהרון תומר

 .מועצה חברת – בוחר בן דורית

 .מועצה חבר – גייר אלון

 

 :חסרים

 

 .מועצה חברת – גוילי זוהר

 

 :נוכחים

 

 .המועצה ל"מנכ – מדהלה ליאור

 .המועצה גזבר – יהלומי דוד



 .ש"יועמ – סקורקה-דמארי גלית ד"עו

 .המועצה ראש עוזר – נחום יותם

 .המועצה ועדות מזכירת – עקיבא שלה

 

 :היום סדר

 

 שני ביום המתקיימת 425' מס המניין מן המועצה ישיבת את פותח גמליאל יואל, המועצה ראש

 .19:00 בשעה ההנדסה במנהל 12/06/2017

 

 נחנוא החוק פ"ע. 425' מס המניין מן המועצה ישיבת את פותחים אנחנו, טוב ערב – מדהלה ליאור

 להוריד ביקשה נוכחת שלא גוילי זוהר המועצה חברת. היום לסדר והצעות השאילתות עם פותחים

 .זו בהצעה נדון לא ולכן שהגישה לסדר ההצעה את

 .התשובה את אקריא ואני השאילתא את אקריא אני שלח גייר שאלון בשאילתא נתחיל

 

 :היום סדר

 

 לשאילתא תשובה

 

 .גייר אלון המועצה חבר י"ע 1/6/2017 בתאריך שהוגשה לשאילתא תשובה

 

  .השאילתא את מקריא – מדהלה ליאור

 אינו שלצערי המהנדס י"ע מקיפה מאוד עבודה נעשתה, רחב יותר הרבה משהו זה להבהיר רוצה אני

 שאלות לשאול רוצים אתם ואם יודע כן שאני דברים לגבי אבהיר אני. אישי אירוע בשל כאן נמצא

 . מוזמנים אתם המהנדס את ספציפיות

 .מסודרת בצורה התשובות את להביא יוכל הוא ההנדסה תיק מחזיק כאן נמצא

 

 .המועצה מהנדס חן ארז של התשובה את מקריא מדהלה ליאור

. קל-פל בשיטת שנעשו ביישוב החשודים מבנים היו להבהיר רוצה אני, בנושא המהנדס עם שוחחתי

 .המלאכה בעלי ברחוב מעליו והבתים הקניון שהוא המבנה למעט המבנים מכל החשדות הוסרו

 

 .משפטי בהליך נמצא הקניון של הנושא – גמליאל יואל



 

 ?דוגמאות לי להביא יכול אתה בניינים שהוסרו אמרת – גייר אלון

 

 מבנים לגבי מכתב שהיה עדכן המהנדס. האינפורמציה את לי אין כי יכול לא אני – מדהלה ליאור

 כל את והסירו המבנים כל את בדק המהנדס זו בשיטה נבנו המבנים אם בוודאות ידעו לא שנחשדו

 .הזה היחיד המבנה נשאר. החשדות

 

  

 

 לסדר הצעה

 

 .הגדרתיים סיעת י"ע 30/05/2017 בתאריך במייל שהתקבלה לסדר הצעה – ב"מצ

 

 .לסדר הצעה הגישה בוחר בן דורית המועצה חברת – מדהלה ליאור

 

 .ההצעה את מקריא ליאור

 

 .החינוך אגף דרך לעבור צריכה שההצעה הראוי שמן חינוך אגף במועצה יש – גמליאל יואל

 

 לי אומרים הייתם אם קוך לענת פונה הייתי ליישוב יפה פרויקט שיהיה רוצה אני – בוחר בן דורית

 .לפנות

 

 .החינוך לאגף תפני. החינוך אגף דרך לעבור צריכים כאלה שדברים חושב אני – גמליאל יואל

 

 .הנושא על ענת עם אדבר ואני לסדר ההצעה את מושכת אני – בוחר בן דורית

 

  

 

 .01/06/2017 מהתאריך הקצאות ועדת המלצת אישור 1 סעיף

 



 .הקצאות ועדת פרוטוקול – ב"מצ

 

 אנחנו מקצוע מאנשי מורכבת הוועדה. הקצאות ועדת פרוטוקול לכם צירפתי – מדהלה ליאור

 .במרוכז הכל לו צירפתי החומרים את ביקש גייר אלון. מאשרים ולא יציםממל

 החברים. המליאה לאישור מביאים שאנחנו אחת וקרקע מבנים 3 נכון יותר מבנים 4 יש הפרק על

 .נכסים אחראית שהיא לרר ומירב מהנדס, גזבר, משפטית יועצת, ל"מנכ: הינם בוועדה

 :עם נתחיל

 

 " ישראל אהבת" כנסת בית עמותת הקצאות ועדת לפרוטוקול 8 סעיף

 התנגדויות התקבלו לא 08/06/2016 מתאריך שערכנו הבדיקות השתלשלות את יש – מדהלה ליאור

 .התנגדויות התקבלו לא השני בפרסום וגם שני פרסום על המליצה הוועדה

 

 ?הקרקע את להם מקצה אומר זה מה – אהרון תומר

 

 .בנינו אנחנו המבנה את. שנים 25-ל – מדהלה ליאור

 

 .בתשובות ונענו שאלות שאלו המועצה חברי

 

 :הצבעה

 .אחד פה אושר

 

  

 

 הקצאות ועדת לפרוטוקול 9 סעיף

 

 ".עולם אהבת" כנסת בית עמותת

 

 .התנגדויות התקבלו לא כאן וגם תהליך אותו את עשינו כאן גם, האורן ברחוב נמצא המבנה

 

 ?לעמותה יעבור שהמבנה זה התהליך – בוחר בן דורית



 

 .הנוהל זה לאישור הפנים למשרד עובר וזה מאשרים אתם. שנים 25-ל ההקצאה – מדהלה ליאור

 

 .בתשובות ונענו שאלות שאלו המועצה חברי

 

 :הצבעה

 .אחד פה אושר

 

  

 

 ".הקדוש חיים אור" כנסת בית עמותת הקצאות ועדת לפרוטוקול 10 סעיף

 

 .התנגדויות התקבלו לא כאן וגם תהליך אותו את עשינו כאן גם

 

 .בתשובות ונענו שאלות שאלו המועצה חברי

 

 :הצבעה

 .אחד פה אושר

 

  

 

 "בילו מכבי למען אגודה" עמותת הקצאות ועדת לפרוטוקול 11 סעיף

 

 הפרויקט מימון של חלוקה לעשות מתחייבים והם קרקע ביקשו הם, דורית לשאלתך – מדהלה ליאור

 .פינס ס"בי ליד הקרקע את להם הקצנו ואנחנו

 

 1,000,000 עוד ₪ 3,000,000-כ עוד ווינר טוטו ₪ 4,000,000 כבר גייסה העמותה – דורון דני

 .ב"מארה כסף עוד להביא התחייבו והם המועצה

 



 :הצבעה

 .אחד פה אושר

 

  

 

 .29/05/2017 מהתאריך תמיכות ועדת המלצת אישור 2 סעיף

 

 .תמיכות ועדת פרוטוקול – ב"מצ

 

 2 פנו. החומרים כל את קיבל גייר אלון. התמיכות ועדת פרוטוקול את לכם צירפתי – מדהלה ליאור

 .עמותות

 

 ?עמותות 2 רק – גייר אלון

 

 .עמותות 2 רק, כן – מדהלה ליאור

 

. החומרים את בכתב מהעמותות ביקשנו, המשפטית היועצת עם בדיקה עשינו, החומרים את קיבלנו

 זו שלנו ההמלצה. החומרים את השלימה לא אחרת ועמותה החומרים את השלימה אחת עמותה

 ₪ 360,000-ה כל את להעביר( מחליטים לא אנחנו) ש"היועמ ושל דוד של שלי מקצועית המלצה

 .בגדרה הספורט לקידום לעמותה

 

 ?הזאת העמותה זו מה – אהרון תומר

 

 .בגדרה הספורט את שמקדמת העמותה זו – מדהלה ליאור

 

 ?העמותה בראש עומד מי – גייר אלון

 

 .בזק ניר זכרוני למיטב – מדהלה ליאור

 

 .העמותה על מסביר – בזק ניר



 .בתשובות ונענו שאלות נשאלו

 

 . להצבעה אביא אני 2 סעיף את להצבעה להביא יכול לא המועצה שראש מכיוון – מדהלה ליאור

 .בעמותה חברים שהם מכיוון הצביעו לא ואליאב ניר, דני, יואל

 

 :הצבעה

 .אחד פה אושר

 

  

 

 27.2.2017 מתאריך 421' מס מועצה בישיבת שאושרו לתמיכות תבחינים עדכון/תיקון 3 סעיף

 .03/04/2017 מתאריך 423' מס מועצה ובישיבת

 

 ".תמיכות למתן תבחינים" למסמך נספח – ב"מצ

 

 .לתמיכות נוספים תבחינים מאשרים אנחנו ישיבה עדכון לכם צירפתי – מדהלה ליאור

 מוסיפים אנחנו ועכשיו לתרבות תבחינים להוסיף ביקשתם, מכן לאחר רחבים תבחינים במקור אישרנו

 .תמיכות ועדת דרך יעברו הנוער תנועות שגם רוצים אנחנו הנוער תנועות את

 

 .עמותות לא הם הנוער תנועות אבל – אהרון תומר

 

 .עמותות הם – מדהלה ליאור

 

 ?ההתנהלות תהיה איך – גייר אלון

 

 .הנוער לתנועות בעיתונות מפרסמים – מדהלה ליאור

 

 .תלמידים' מס פ"ע ולא בתקציב ולא בתמיכות זה למה – בוחר בן דורית

 



 .הפרמטרים את כתבנו – מדהלה ליאור

 

 :הצבעה

 .אחד פה אושר

 

 

 שלא למרות המימון מקורות את רק משנים אנחנו ₪ 10,000-כ קיבלנו, נושא עוד יש – מדהלה ליאור

 .בזה לדון שלכם ההסכמה את מבקשים אנחנו מראש ימים 10 הבקשה את שלחנו

 

 את נאבד יאושר לא זה אם 02/07/2017 עד הניצול ₪ 9,288 עוד להביא הצלחנו – יהלומי דוד

 . הכסף

 

 .לדיון אושר הסעיף

 

 

 .חינוך למוסדות כניסה בקרת 1141 ר"לתב מימון מקורות שינוי 4 סעיף

 

 .₪ 192,800: מאושר תקציב

 

 ₪ 108,800 :הרשות קרנות :מימון מקורות

  ₪ 84,000 :החינוך משרד

 ₪ 192,800 :כ"סה

 

 .₪ 192,800: מבוקש תקציב

 

  ₪ 99,512 :הרשות קרנות :מימון מקורות

  ₪ 93,288 :החינוך משרד

 ₪ 192,800 :כ"סה

 



 .החשבוניות להגשת התאריך את במייל המועצה לחברי יעביר דוד. ר"התב את מאשרים כולנו

 

  

 

 .20:30 בשעה ננעלה הישיבה

 

  

 

_____________________        ______________________ 

 המועצה ראש – גמליאל יואל           המועצה ל"מנכ – מדהלה ליאור

  

 

  

 

  

 

 


