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 20209.24. מיום ישיבת החלטה טלפונית דחופה של חברי המליאה פרוטוקול
 

: דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, סלאמה(, אסף אברהמי )גילון(, יהודית המועצה מליאתחברי 
אוליקר )יובלים(, דן בבלי )חרשים(, אמיר בורשטיין )כמון(, חני בן שימול )אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, אורן ג'וליאן )לבון(, 

, רונן גל )מעלה צביה(, אבי גרבובסקי )הררית(, רפי דיין )מורשת(, ערן הספל איציק ג'רסי )שכניה(, רותי גולדנברג )רקפת(
ה זילברשטיין )מנוף(, גל חכים )צורית(, רותי יהודה )שורשים(, מיקי ה'לשמ)אבטליון(, תמר ויינר )תובל(, אורה זיגלמן )עצמון(, 

שקד )לוטם(, אילת פאר )יעד(,  קעוזיאל )יודפת(, נורית צ'סני'מלך )מצפה אביב(, דודו מנור )טלאל(, יהודית סלע )קורנית(, אראל 
מוסא מוחמד עואעד )כמאנה(, חוסיין נעים )ערב אל , קובי שיר מוסקוביץ )מורן( רץ )כישור(, דנה ראובנס )מכמנים(,אסתר פ

בו דעוף )דמיידה(, עמיר שנאן מוחמד אנעים(, סלאח עלי סואעד )חוסנייה(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, טל חכים דרומי )פלך(, 
  )אשבל(.

 
בעלי משמעות דחופה,  נושאיםית, לצורך אישור זלאחר שניתן אישור היועמ"ש על ההצדקה לקבל החלטת מליאה ללא התכנסות פי

 :בנושא הבא מליאה באמצעות סבב טלפוניה ות/חבריחליטו ה
 
 

 אישור תב"רים פרטניים
 כדי לממשם ו/או למנוע נזקים למועצה. ,גזברית המועצה הציגה בפני חברי המליאה רשימה של תב"רים שיש הכרח לאשרם

 
 .יש חשש מאיבוד התקציב הגן בהקמה וחייבים לסיים, – גן ילדים ,מורשת .א

 ממשרד החינוך. הרשאה חדשה מוגבלת בזמן –הנגשה אקוסטית מקיף סלאמה,  .ב
 חדשה ממפעל הפיס, חייבים לבצע ולדווח.הרשאה  –, שביל אופניים ליוממות הר שכניה .ג
 חייבים לבצע ולדווח, יש חשש לאיבוד התקציב. –שביל אופניים לשם, -משגב-יובלים .ד

 הרשאה מוגבלת בזמן.חייבים לצייד את בית הספר,  – יסודי לבון, תכנון ובינוי .ה
 יב אם לא נבצע.יש חשש לאיבוד התקצ –הצטיידות מוסדות חינוך  .ו
 הרשאות חדשות ממפעל הפיס )תוכנית חומש(. –שיפוצים ואחזקת מוסדות חינוך  .ז
 הרשאה ממפעל הפיס )תוכנית חומש(, יש חשש לאיבוד תקציב. –תוכנית הפעלה לצעירים ונוער, חינוך  .ח
 הרשאה ממפעל הפיס )תוכנית חומש(, יש חשש לאיבוד תקציב.  –תוכנית הפעלה בתחום הרווחה  .ט
 ממשרד השיכון, יש צורך להתחיל לבצע ולדווח.  הרשאה חדשה –לאמה, מועדון נוער ס .י
 . ויש חשש לאיבוד תקציב ,ן ממשרד החינוךמהרשאה חדשה מוגבלת בז –נגישות פיזית מקיף משגב  .יא
 . ויש חשש לאיבוד תקציב ,ן ממשרד החינוךמהרשאה חדשה מוגבלת בז –נגישות אקוסטית מקיף משגב  .יב
 .ן ממשרד החינוך ויש חשש לאיבוד תקציבהרשאה חדשה מוגבלת בזמ –נגישות אקוסטית הרכס  .יג
 אחרת נאבד את הכסף. ,התחייבות המועצה למשרד החקלאות, יש לעגן בתב"ר –נטיעת עצים כערך חליפי  .יד
 אחרת התקציב ירד לטמיון. ,יש צורך לבצע מיידית –מסגד בדמיידה  .טו
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 רך ואושר בסבב טלפונים ומיילים, זה על נספחיו, שנע החלטה תוכנו של פרוטוקול
                                                                                                                                                                                                                         יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן המניין.

 
 
 
 
 
 
 

 דע, מנכ"לית המועצה-רשמה: מירב בן

 בברכה,

 
 דני עברי
 צהראש המוע


