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 2019/8מספר טלפונית שלא מן המניין מועצה פרוטוקול מליאת 

  1590.-02.21בשעות   תשע"ט י"ט בתמוז -   22.7.2019יום מ

 גני ילדים בפוריה נוה עובדשיפוץ  2431פתיחת תב"ר מספר 

 לבין חברי המליאה מזכירת ראש המועצה שיחת טלפון שנערכה בין אפרת מראד 

 

  22.7.19תאריך  יישוב שם חבר המליאה

 שעת שיחה

 09.15 ראש המועצה עידן גרינבאום

 09.45 אלומות אהוד בן אפרים

 09.50 אלמגור רוני יוסטמן

 09.55 אשדות מאוחד אדוה אלגריסי

 09.55 קבוץ כנרת לילך שמיר

 10.00 מסדה רוית זוהר וייס

 10.00 אפיקים יניב אוסם

 10.00 עין גב עוזי קרן

 10.05 גינוסר תמר לשם

 10.06 אשדות איחוד שאול אלתר

 10.07 תל קציר אוריה מאירי

 10.20 שער הגולן יעקב קרני 

 10.35 פוריה כפר עבודה יוסי עמר

 10.40 מעגן חגית בן יעקב
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 10.40 רביד דני דותן

 10.45 כנרת מושבה רונן גל

 10.46 חוקוק אברהם קופר

 10.55 דגניה ב' אילון ראובני

 11.00 בית זרע אדם וודל

 11.02 פוריה עלית עמי רומנו

 11.06 אפיקים אמנון טל

 11.10 פוריה נוה עובד שמעון שושן

 11.15 פוריה נוה עובד מנחם אטיאס

 11.30 האון חוה ישי 

 12.20  דגניה א' רוית פידל דגן

 מתנגד פוריה עלית חיים חליווה

 

 

 סדר היום 

 .22.7.2019ביום אישור עריכת ישיבת מליאה טלפונית שלא מן המניין  .1

אלש"ח  180,000ילדים בפוריה נווה עובד על סך  נישיפוץ ג – 2431מספר  פתיחת תב"ר  .2

בשלב זה מקרן הפיתוח של המועצה, ובהמשך עם קבלת ההרשאה ממשרד  –מקור מימון 

 משרד הפנים והכסף יוחזר לקרן הפיתוח של המועצה .מהפנים מקור המימון יהיה 
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 הוחלט :ונדון סוכם 

 עריכת ישיבת מליאה טלפונית שלא מן המניין אישור  

ילדים  ניתב"ר לשיפוץ גראש המועצה פונה לחברי המליאה לקבל אישור לפתיחת 

מקור מימון בשלב זה מקרן הפיתוח, ₪ ,  180.000בפוריה נוה עובד בעלות של 

ובהמשך עם קבלת ההרשאה מקור המימון יהיה משרד הפנים והכסף יוחזר לקרן 

 הפיתוח .

הילדים בפוריה נוה עובד על  ניהוסבר לחברי המליאה כי בשל דחיפות העבודות בג

 .לקבלת הילדים  2019לספטמבר  1 -ב נים מוכ ויהי ניםמנת שהג

 שלא מן המניין .טלפוני פרוטוקול מליאה  נערך

 

 2431מאשרים חברי המליאה את פתיחת התב"ר  – מתנגד חיים חליווה 1בעד  25

 . עד לקבלת הרשאה ממשרד הפנים מקרן הפיתוח אלש"ח  180,000ע"ס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ___________________ 

 ראש המועצה –עידן גרינבאום         רשמה הפרוטוקול –מיה ונטורה    


