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 חברי המועצה

 

 

 5/15/18מיום   31פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 

 

, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק אבנר משה, שושי כחלון כידור קובי לאור, דוד ששון, : אפי דרעי, יעל חן,נוכחים

 ליהי איינס, , ברק אשרםטולדנו, ערן לאופר-יצחקיבראון, מיטל 

 , שלום רוזנברג, בני סעד., דני לוין, יחזקאל יחזקאלאטיאס יחיאל: עו"ד נוספים

 

 סדר היום:

 חברי מועצה העירייה להעלות על סדר היום הנושאים הבאים: 6בקשת 

 

 קבע לשבט הצופים במתחם נחל דן.תכנון והקמת מבנה  .1
, תקציב בלתי רגיל לצורך תכנון והקמת  2015הרשות המקומית תקצה, בשנת העבודה  הצעת החלטה:

מבנה קבע חדש לשבט הצופים במתחם נחל דן זאת בהתאם לאומדן שיתקבל ע"י ובסיוע מחלקת ההנדסה 

 העירונית.

 

 '+ד' במימון העירייההפעלת קייטנות של החופש הגדול לתלמידי כיתות ג .2
התואם לזה -, מתקציבה ובמימון חלקי של ההורים 2015עיריית כפר יונה תקיים ביולי  הצעת החלטה:

 קייטנות של החופש הגדול לתלמידי כיתות ג'+ד'. –מהורי תלמידי כיתות א'+ב'  2014שנגבה בקיץ 

 

 

 

 נה קבע לשבט הצופים במתחם נחל דןתכנון והקמת מב .1
 

סכום מוצע לתקצב הצופים, ובתוכנית הפיתוח  מופיעה משבצת לבניית מבנה לשבט 221/  1-2הצ/ מסביר שבתכנית אפי 

 מש"ח. 4 של

קשת להציע כי בתוכנית הפיתוח יוכנסו מב. 2014בתוכנית הפיתוח של שנת גם הופיע שתקציב זה טוענת שזה  שושי

 עדיפויות.סדרי 

 משיב שלאחר שתאושר תכנית הפיתוח ייקבעו סדרי עדיפויות. מציע להוריד הנושא מסדר היום. אפי

 

, תקציב בלתי רגיל לצורך תכנון והקמת מבנה קבע חדש  2015הרשות המקומית תקצה, בשנת העבודה החלטה: 

 העירונית.לשבט הצופים במתחם נחל דן זאת בהתאם לאומדן שיתקבל ע"י ובסיוע מחלקת ההנדסה 

 

 טולדנו-כידור, ירון חדוות, אבישי ברעם, איציק בראון, ערן לאופר, מיטל יצחקי-שושי כחלוןבעד: 

 אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, ליהי איינס, דוד ששון, אבנר משה, ברק אשרם: נגד

 

 הצעת החלטה לא התקבלה!

 

 



 

 

 במימון העירייההפעלת קייטנות של החופש הגדול לתלמידי כיתות ג'+ד'  .2
 

והשנה תקציב זה בוטל ע"י אש"ח,  400-כבסכום של תיקצב את הרשויות משרד החינוך הקודמת מסביר כי בשנה אפי 

 .. מציע להוריד הנושא מסדר היוםלממן סכום זהלעירייה יכולת אין המשרד. 

 

 2014התואם לזה שנגבה בקיץ -, מתקציבה ובמימון חלקי של ההורים 2015עיריית כפר יונה תקיים ביולי : החלטה

 קייטנות של החופש הגדול לתלמידי כיתות ג'+ד'. –מהורי תלמידי כיתות א'+ב' 

 

 טולדנו-כידור, ירון חדוות, אבישי ברעם, איציק בראון, ערן לאופר, מיטל יצחקי-שושי כחלוןבעד: 

 אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, ליהי איינס, דוד ששון, אבנר משה, ברק אשרם: נגד

 

 הצעת החלטה לא התקבלה!
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