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 חיים ילין: -מידע .1

 

 .    2114משרד הפנים אישר יתרת הסכום של מענק האיזון לשנת  :מענק איזון .א

 

 ה בחבל שלום ובשלומית. מדובר על שנייוצאים למכרזים ובני: ומעונות יום גני ילדים 4ב

 פרוייקטים דומים, מעון יום תלת כיתתי וגן ילדים דו כיתתי.

 

קט מנהלת את הפרוילהקמת חדר מורשת במרכז הצעירים.  הוקם צוות היגוי: חדר מורשת .ג

נן מתכשכולות, מתכנני מבנה, משפחות נציגי  בצוות אושרה גבאי ממושב דקל, שותפים

 כשנה. יפתח בעודחדר המורשת מתוכנן לה. ציג המועצהונ פיתוח סביבתי

 

אושר לנו תקציב להגדלת מרכז  ,מנכ"ל להגנת העורףלאחר פגישתנו עם הגדלת מרה"פ:  4ד

 4הפעלה בחירום

, ויצמצם את עלויות עוטף עזה רשויותכל עבודה מול ויעסוק בניהול שבחירום חדש  מוקד

   המוקד.  

 

שרד סגן מנהל אגיף בכיר במצריכה להתקיים מחר ישיבה עם דרור גנון משרד התחבורה:  4ה

 .שאטלים לרכבת בשדרותההתחבורה בנושא 

 

 מורדי ביטון: –אישור פרוטוקול  .2

 

   24.3.2114מיום  412114מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול 

    

 
 

 

 מורדי ביטון: -ועדים מקומיים .3

 אין

 מורדי ביטון: -עדכון חברי מליאה .4

 אין

 

 

 

 

 

 83-2-/54102החלטה 

 מיום 412114התנגדות את פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת ללא 

24.3.2114 



 

 

 

 כבי: -אישור תב"רים .5
כבי מציגה לחברי המליאה את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל תב"ר 

 ותב"ר בנפרד.

 

 הפרוייקט ישוב מס'
₪ סכום ב 
 שאושר

הגדלה 
 ₪ -הקטנה ב

 מקורות  מימון סה"כ 
הסבר 
 למליאה

392 
-תלמי
 יוסף

בניית בית 
כנסת 
בישוב 

 תלמי יוסף

1,100,000 -300,000 800,000 

משרד הדתות    
- 055,555  ₪

התחייבות 
 -הישוב 

055,555 ₪ 

הקטנת 
התחייבות 

הישוב ב 
055,555 ₪ 

392 
-תלמי
 יוסף

בניית בית 
כנסת 
בישוב 

 תלמי יוסף

800,000 480,000 1,280,000 

קרן קיימת 
 -לישראל   
005,555  ₪ 

  משרד הדתות
- 055,555  ₪

התחייבות 
 -הישוב 

055,555    ₪ 

קרן קיימת 
 -לישראל 

 יורו                                       055,555

 אבשלום 521

הקמת 
מעון יום 

תלת 
כיתתי 

 באבשלום

   קרן מיגון 900,000 900,000 0

 שלומית 522

הקמת 
מעון יום 

תלת 
כיתתי 

 בשלומית

   קרן מיגון 100,000 100,000 0

 מועצה 523
איכות 
 הסביבה

0 1,000,000 1,000,000 
קרן איכות 

 הסביבה
  

     4,080,000 2,180,000 1,900,000 סה"כ:    

 

 

 

 

 98-2-/54102החלטה 

המצ"ב, אישור ניתן מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"ר 

 לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

 



 

 

 מאיר: -פרידה מאריה מרביד, חבר מליאה .6
שנה, זהו רגע מרגש ראוי ומכובד, מעבר למליאה  21היכרותי עם אריה נמשכת מזה 

 בענף הירקות.חבר הנהלה ההיכרות ביננו ותיקה עוד בתקופה שהיה 

הנהלה ולמליאה כמו כן היה הרב בהנהלת חשבונות ותקציבים תרם רבות ל סיונוינ

 שפיע בהחלטות החשובות שהתקבלו במליאה.מעורב וה

 אריה, נאחל לך בריאות איתנה והצלחה בכל מעשה ידך.

 

עין השלושה: אריה בשביל עין השלושה הינו מורה דרך, ההנהגה מ ראובן פרידמן

 דוגמא של אהבת הנגב,הכלכלית גדלה על ברכיו, חלוץ ו

 אני מאחל לך הרבה בריאות ונחת מילדיך ונכדיך.

 

 : מורדי ביטון

לרגל פרישתך ממליאת המועצה לאחר שנים של עשייה ומעורבות, אנו מעניקים לך 

 שי צנוע בהערכה ובהוקרה על שנות פעילותך.

הספר "הסוד טמון באנשים" נכתב ע"י איש עסקים ומנהיג חברתי יהודי 

ת הברית ומשקף שתי נקודות מבט של אדם בעל מחויבות עמוקה וארוכת מארצו

 .טווח לשני עולמות, למגזר העסקי ולפעילות שאינה למטרת רווח

אנו מוצאים דמיון רב בין נקודות המבט שבספר לבין פועלך בקיבוץ עין השלושה 

 ובתרומתך למליאת המועצה.

קבלת על דמותך ואישיותך המיוחדת תרמו והשפיעו על מהלך הישיבות וכמובן 

 ההחלטות.

 אנו מאחלים לך אריכות ימים ובריאות איתנה.

 

: מצטרף לברכות ומבקש לציין: אריה אחד האנשים הפעילים במליאה רן גואטה

 שלמדתי ממנו רבות תודה רבה.

 

 מורדי ביטון: -הרמת כוסית .7
ברי המליאה חג פסח כשר בריאות, הצלחה שנמשיך בעשייה אני מבקש לברך את ח

 המבורכת.

 

 

 

 :אישר להפצה:                                                       רשמה

 יעל אלמקייס                                                  מרדכי ביטון          

 מנהלת לשכה                                                  מזכיר מועצה           

  הפרוטוקול נחתם ע"י:             /184/4102אושר בתאריך:          
 

 


