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    711 פרוטוקול ועד מקומי מס'
 

 2.6.20מיום 
ניסן כנפי,    יעל יעקב,,  עומר סובולשלומי לוי , אבי אטיאס,רפי תדהר , אליעזר לנדסמן, נוכחים: 

 איציק סלובודיאנסקי, גיה רותם 
 : גיא זקר, אלון בלחסןחסרים )נוכחים טלפונית בהצבעות(

 נושא
 אליעזר עדכונים

 . חזרה לשגרה, כרגע עובדים צמוד להנחיות •

יש לקבל החלטה אם להמשיך על "טייס  -צו המיסים •

, ועדת כספים   אוטומטי" או להגיש בקשה להפחתה

 .תבחן את הנושא ותגיש המלצותיה

 .נאחל בריאות והחלמה לראש המועצה •

 

 
 
 
 
  

 גיה עדכונים

וסלילה, לקראת סיום  בקרצוףצומת כניסה ג' כרגע  •

 .בכיכר עצמה

פרדסיה מתכננת התחלת עבודות על כיכר א' וב'   •

 בעוד חודשיים צפי שנתיים. 

 4.6.20יערכו ביום חמישי הקרוב -כריתה וגיזום •

השבוע חזרו החוגים האחרונים לעבודה.  -חוגים  •

  כרגע יש חזרה מכובדת. בצהרון ובחוג של אילת קינן

 עדין חזרה לא מלאה.

 

 

 שלומי כספים:

 הצגת תכנית ועדת כספים היום שאחרי הקורונה  •

קיימת ירידה בחוגים )לא עבדו מאמצע מרץ ורובם   •

 עד מאי(

 גם ההוצאות קטנו בעיקר בתרבות וחוגים  •

 ויש שינוי קל במיסים של עסקים. •

 כרגע הגביה במצב מצוין לא ניכרת בעיה. •

הציע לשמור יותר כסף בצד ולא לתת לועדות    -אבי אטיאס 
בשלב זה על מנת שאם יהיה צורך בהמשך להיערך לגל שני 

 נהיה ערוכים. 

 ימשיך להיות מנוהל ברמה החודשית.התקציב  •
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המלצת השינוי בתקציב לאור אירוע הקורונה   •

שעברנו והנחות היסוד כפי הובאו ע"י ועדת הכספים  

 אושרו פה אחד 

 גביה

עיגול בעיה שעלתה בתכנת הגביה.  ניסן העלה •

הנושא נמצא בבדיקה . המטרים בחיוב של הנכסים 

 ולאחר מכן יועבר לועד להחלטה

 

 

 עדכון מליאה

₪ למטרת   400.000אושר אמש תב"ר לצור משה  •

 סיום המבנה הגדול. בית הנוער

קיימת מגמה של המועצה להחליף את התאורה בכל  •

שבהשתתפות חלקית של מגרשי הספורט. ייתכן 

 היישוב.

 

 הצבעה

 ליאורה ארבל -יו"ר ועדת נוער •

גיא זקר יהיה חבר בועדת נוער ויהיה המדווח   •

קשור לנוער בישיבות הועד)למעט במקרים בהם  ה בכל

 ( ליאורה תוזמן לישיבות 

  בעד פה אחד כולם הצביעו 
 כולל גיא ואלון טלפונית 

 הצבעה

  -תשתיותיו"ר ועדת  •

 אבי אטיאס •

 

 אלון בלחסן •

 
 

הצביעו בעד: עומר, יעל,  
 אליעזר, שלומי ואבי

 
 ורפי ,גיא הצביעו בעד: אלון  

 
 בחר שלא להצביע-ניסן 

 לתקופה של  לחוגיםעמלה החלטה לגבי שינוי אחוז 
 . לפי החלטה :2020אוגוסט -יוני
 
לא תהיה הפחתה   –מהחניכים  90%במידה וחזרו מעל -

 באחוזים
 בעמלה 25%הפחתה של  89%-60%חזרה של -
 בעמלה 50%הפחתה של   60%חזרה של מתחת ל  -

 
 

)אבי אטיאס לא  אושר פה אחד
 נכח בדיון( 

 רשמה גיה רותם 
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