
                        
  א26מליאתמועצה                    
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לצורך בניית , ר יישובים"מתוך תב ₪ 400,000בקשה לאישור תקציב בסך  .1
 .בסמוך לאולם הגבייה הנוכחי, ושביםאולם גבייה לרווחת הת

  
  54   –בעד 
  1 -נגד 

   3 - אין מענה  
  

  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

 
 -ר יוגדל מ" התב-ר לתוכנית אב לתיירות"בקשה לאישור להגדלת תב .2

המועצה אישרה בעבר השתתפותה בסך .  1,150,000₪ -ל ₪ 600,000
 .נוספים מקרנות רשות ₪ 190,000וכעת יש לאשר  ₪ 200,000

  
  54  –ד בע

  1 -נגד 
  3 –אין מענה 

        
  .לאשר: הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

  

 בהתאם לחוות -בקשה לאישור ליציאה למכרז הפעלה של בריכת שריגים .3
 .וכן נדרש אישור המליאה, דעת הלשכה המשפטית יש צורך בפרסום מכרז

  

  54 –בעד 
  1 -נגד 

   3 –אין מענה 
  

  .לאשר : הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט
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        משה דדוןמשה דדוןמשה דדוןמשה דדון
        ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצה
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        הערותהערותהערותהערות        תשובתותשובתותשובתותשובתו        שם חבר המליאהשם חבר המליאהשם חבר המליאהשם חבר המליאה        הישובהישובהישובהישוב

    מאושר  גוטריימן אלחנן        אביעזראביעזראביעזראביעזר

    מאושר  ראובן שמעון        אבן ספיראבן ספיראבן ספיראבן ספיר

    מאושר  יעיש דדון        אדרתאדרתאדרתאדרת

    מאושר  יגאל אבדר        אורהאורהאורהאורה

    מאושר  אריה עובדיה        אשתאולאשתאולאשתאולאשתאול

    מאושר  גבריאל נרדי        בית זיתבית זיתבית זיתבית זית

    מאושר  כהן מקסים        בית מאירבית מאירבית מאירבית מאיר

    מאושר  ד זהר שדה"עו        בית נקופהבית נקופהבית נקופהבית נקופה

    מאושר  ישראל אלוני        בקועבקועבקועבקוע

    מאושר  דוד בוזגלו        בר גיוראבר גיוראבר גיוראבר גיורא

    מאושר  יהודה בן אהרון        גבעת יעריםגבעת יעריםגבעת יעריםגבעת יערים

    מאושר  ברק כץ        גבעת ישעיהוגבעת ישעיהוגבעת ישעיהוגבעת ישעיהו

    מאושר  מוטי חן        גיזוגיזוגיזוגיזו

    מאושר  דוד כהן        גפןגפןגפןגפן

    מאושר  ןאבי פליישמ        הראלהראלהראלהראל

    מאושר  יוסי משה        זכריהזכריהזכריהזכריה

    מאושר  שלומי סעדון        זנוחזנוחזנוחזנוח

  ר לתוכנית אב לחקלאות"מבקש תב  מאושר  מיקי פרנקוביץ        טל שחרטל שחרטל שחרטל שחר

    מאושר  יוסף בר דוד        יד השמונהיד השמונהיד השמונהיד השמונה

    מאושר  אלון ורדי        ישעיישעיישעיישעי

    מאושר  שלום בוקובזה        כסלוןכסלוןכסלוןכסלון

   3מאושר סעיף , 1,2ים "לא מאושרים סעיפי התבר  מאושר חלקי  כפרי גל        כפר אוריהכפר אוריהכפר אוריהכפר אוריה

    מאושר  מיכאל ביטון        לוזיתלוזיתלוזיתלוזית

    מאושר  ששון  סיידוף        רררר""""מבוא ביתמבוא ביתמבוא ביתמבוא בית

    אין מענה  ראובן צמח        מוצא  עליתמוצא  עליתמוצא  עליתמוצא  עלית

    מאושר  חיים בוזגלו        מחסיהמחסיהמחסיהמחסיה

    מאושר  דדון נפתלי        מטעמטעמטעמטע

    מאושר  רון דוד        מסילת ציוןמסילת ציוןמסילת ציוןמסילת ציון

    מאושר  יובל לוי        חמישהחמישהחמישהחמישהמעלה מעלה מעלה מעלה 

    מאושר  עזי טלר        נוה אילןנוה אילןנוה אילןנוה אילן

    מאושר  יש אברהםהרש        נוה מיכאל נוה מיכאל נוה מיכאל נוה מיכאל 

    מאושר  איאס שביטה        נוה שלוםנוה שלוםנוה שלוםנוה שלום

    מאושר  קורש רחמים        נחושהנחושהנחושהנחושה

    מאושר  שמאי ולני        נחםנחםנחםנחם

    מאושר  חוה שפיר        נחשוןנחשוןנחשוןנחשון

    מאושר  ניסים גדסי        נטףנטףנטףנטף

    מאושר  גדליה נוריאל        נס הריםנס הריםנס הריםנס הרים

    מאושר  נימי יפה        הההה""""נתיב הלנתיב הלנתיב הלנתיב הל

  1,2ים "סעיפי תברמאושר ,  בנושא הבריכה3מתנגד לסעיף   מאושר חלקי  מו'אברהם ג        ורורורור''''עגעגעגעג

    מאושר  עוודאללה מחמד        עין נקובהעין נקובהעין נקובהעין נקובה

    מאושר  ת ברהום'בהג        עין רפהעין רפהעין רפהעין רפה

    מאושר  משה מזון        עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב

    מאושר  שמואל שני        צובהצובהצובהצובה

    מאושר  גבאי רמי        צור הדסהצור הדסהצור הדסהצור הדסה

    מאושר  קאופמן דן        צור הדסהצור הדסהצור הדסהצור הדסה

    מאושר  ישראל גבאי        צלפון צלפון צלפון צלפון 

    מאושר  חי חדד        צפריריםצפריריםצפריריםצפרירים

    מאושר  דליה יונאית        צרעהצרעהצרעהצרעה

    מאושר   זיוה גל         ענבים ענבים ענבים ענביםקריתקריתקריתקרית

    מאושר  אלעמי אמיר        רמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאלרמת רזיאל

    אין מענה  דוד דרומלביץ        רמת רחלרמת רחלרמת רחלרמת רחל

    מאושר  אביגדור כהן        שדות מיכהשדות מיכהשדות מיכהשדות מיכה

    מאושר  אליה ענת        שואבהשואבהשואבהשואבה

    מאושר  בראל רם        שורששורששורששורש

    מאושר  )בובי(יהושע משה         ליאון שריגיםליאון שריגיםליאון שריגיםליאון שריגים

    אין מענה  גבאי דוד        תירושתירושתירושתירוש

    מאושר  נחמיה יוסף אברהם        תעוזתעוזתעוזתעוז

    מאושר  עזריאל צדוק        םםםםתרותרותרותרו

 
 


