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מינוי ועדה לבדיקה מחודשת של קריטריונים לעקרונות הנצחה.

.2

בחינה מחודשת של הקריטריונים למלגות ועדכונים.
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מינוי ועדת הקצאות קרקע ,הרכב על פי החוק:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

.1

מזכיר המועצה
גזבר המועצה
היועה"מ של הרשות
מהנדס הרשות
העובד האחראי על תחום הנכסים ברשות

מינוי ועדה לבדיקה מחודשת של קריטריונים לעקרונות הנצחה:

עמוס עזאני:

לפי הקריטריונים הקיימים ,כל אחד יכול להנציח בסכום מגוחך שאינו תורם
לישוב .יש לקבוע קריטריונים חדשים .יש לקדם האינטרסים של הישוב ולא רק
של משפחה שמעוניינת בהנצחה.

סער קימל:

במסגרת הקריטריונים ,יש להתייחס לדברים נוספים ,ולא רק לתרומה כספית.

עמוס עזאני:

צריכים להיות תנאים ,כמו למשל ,אישיות שראוי שתהיה מונצחת ,ולא רק כמה
כסף אתה נותן.

דיויד וודיס:

ההנצחה יכולה להיעשות גם בערך ראוי ,או מפעל ראוי ,של בן אדם .תרומה
קהילתית וכו'.

עמוס עזאני:

גם כאלה אנשים שהמועצה מעוניינת להנציח אותם.

החלטה:

לוועדת ההנצחה הקיימת יצורפו אבי הררי כיו"ר והגב' פרידה דרוק כחברה .כל
ההנצחות יוקפאו עד לקבלת הקריטריונים החדשים ,אלא אם קודם לכן תקבל
המועצה החלטה כלשהי בדבר הנצחה.
הצבעה פה אחד.
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.2

בחינה מחודשת של הקריטריונים למלגות ועדכונים:

עמוס עזאני:

הקריטריונים מאפשרים כיום לכל אחד לקבל מלגות .זה הפחית את סכום
המלגות ,ואלה שבאמת זקוקים לא מקבלים מספיק.

עו"ד מורן מן :המלגות מאד קטנות .הייתי מציע משהו מהפכני ,לסדר לסטודנטים הנצרכים
הלוואה בדרך של מימון הריבית.
היינו ,להתקשר עם בנק מסחרי ,במכרז ,ולסדר לסטודנטים הלוואות נטולות
ריבית ,כשהתרומה של המועצה תהיה במימון הריבית .הסטודנטים יחזירו לבנק
את סכום הקרן בלבד.
החלטה:

סער קימל יצורף כחבר לוועדה זו אד הוק .יאיר וועדת מלגות יבחנו מחדש את
הקריטריונים ויביאם לאישור הוועדה על מנת שזו תמליץ למועצה ,לאשרם.
הצבעה פה אחד.

.3

מינוי וועדת הקצאות קרקע:

עמוס עזאני:

המדובר בוועדת הקצאות לצורך הקצאת קרקע ציבורית לגוף ציבורי.
הייתה בעיה עם החבר החמישי .אין לנו עובד הממונה על הנכסים .לכן הצענו את
מר אבי הררי.

החלטה:

המועצה מאשרת את מינוי וועדת ההקצאות בהרכב שנקבע בחוזר מנכ"ל,
וכדלקמן:
מר אלי גטר ,מזכיר המועצה
מר אשר שמע ,גזבר המועצה
עו"ד חיה גוגיג ,היועה"מ של המועצה
מר ז'אן זהראנו ,מהנדס המועצה.
מר אבי הררי ,סגן ראש המועצה.
הוועדה תכין את הקריטריונים להקצאת הקרקע הציבורית ותביאם לאישור
המועצה.
הצבעה פה אחד.

רשמה :עו"ד חיה גוגיג
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עמוס עזאני
ראש המועצה

