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 דיון:

 .)שני חלקים( 806/22לאישור פרוטוקול מס'  .1

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 .2022לאישור תמיכות לעמותות לשנת  .2

 החלטה:
.חלוקת גודל התקציב לכל 2022 המועצה לשנת תוקצב בתקציבלעמותות תמיכות המתן 

בהתאם לנספח התמיכות , יקה בשטחע"פ התבחינים וע"פ בדמאושרת  ,עמותה נתמכת
 .המצורף

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 .הצגה ע"י קאיד אבו גאנם מהנדס המועצה -לאישור חשבון סופי מבנה המועצה  .3

 החלטה:
קאיד מוסר שהפער בין הביצוע לתכנון הראשוני נובע מדרישות פיקוד העורף אשר שונו לאחר זכיית 

גון, הנגשה ובניית חמ"ל .מטעמי הקפדה וזהירות המועצה שכרה הקבלן ועניין זה דרש תוספת מי
ל בדק את החשבונות ואישר לאחר תיקון והפחתה "התכנון והבניה הנ את שרותיו של מומחה בתחום

 .29%סך החריגה מזכיית הקבלן הינה  את החשבון הסופי.
  חברי המליאה מאשרים את החשבון הסופי שהוגש למועצה.

  לאישור התקשרות עם עו"ד בורובסקי. .4
 

 החלטה:
 אישרנו התקשרות בוועדת השלושה עם עו"ד בורבוסקי. 

את המועצה מול מבקר המדינה בנוגע למחלוקת של המועצה עם מבקר עו"ד בורבסקי מייצג 
  הפנים יהודה רגב צהל ובנוגע לסיום העסקתו של מבקר הפנים.

+מע"מ לשעת ₪  400וא נותן למועצה יבוצע לפי השכר שישולם עבור השירות המשפטי שה
 עבודה, שזה גם התעריף אותו משלמת המועצה ליועץ המשפטי הקבוע שלה.

 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 מתקציב קק"ל.₪  175,000מיגוניות במועצה" על סך  5לאישור פתיחת תב"ר " הצבת  .5

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

מתקציב ועד ₪  ₪60,000.  180,000פטיש" על סך -"לשיפור פני הישוב  לאישור פתיחת תב"ר .6
 מבוטל. -.הק.ע.פ₪  60,000תקציב ועד מוניציפאלי, ₪  60,000האגודה 

 החלטה:
 .הנושא ירד מסדר היום

 

 

 

 



 
 

 

 
 :תוספות לסדר היום

 מהק.ע.פ. ₪ 100,000פטיש" על סך -לאישור פתיחת תב"ר "לשיפור פני הישוב  .7

 החלטה:
 י המליאה מאשרים פה אחד.חבר

 מהק.ע.פ.₪  300,000לאישור פתיחת תב"ר "שיפוץ מועדוני נוער פעמי תש"ז" על סך  .8

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים פה אחד.

 

 :עדכונים

הופץ לועדי הישובים מכתב הנחייה להסדרת שמות לרחובות במשרד הפנים במושבים, הדבר חשוב  .1
 ההצלה מיקום מדויק של ה"וויז" יכול להציל חיים. מאוד בעת קריאה למד"א וצוות איחוד

עמוס ארלקי נציג מליאה ניר משה מבקש ברמה מועצתית למצוא פתרון לנושא חלוקת הדואר  .2
 במושבים. שי מעדכן כי התקיימו פגישות עם שר התקשורת ותתקיים פגישה נוספת בנושא.

 כמו כן מנכ"לית המועצה תוציא נייר הבהרה לועדים.

שבוע את מבנה בית הספר ״רוטמן אשל הנשיא במרחבים״, במעמד נשיא המדינה חנכנו ה .3
ורעייתו, יצחק ומיכל הרצוג ושרת החינוך ד״ר יפעת שאשא ביטון. בית ספר חדש וצומח לבני 

 .נוער על הרצף האוטיסטי

רחלי אליחי, משבי דרום, תלמידת בי"ס רוטמן, כלת חידון התנ״ך הארצי, תייצג את ישראל  .4
 !העצמאות בחידון התנ״ך העולמי ביום

 .( ממושב גילת49קהילת מרחבים כואבת את הירצחה של דוריס יחבס ז״ל ) .5
 דרש במשפחה.נהמועצה והמחלקה לשירותיים חברתיים תתמוך ככל ה
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 שמעון פרץ                                             שי חג'ג'                                    
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