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   .אמנו כרמי, פנינה רו�, אודי לוי, חסדאי אליעזר  משתתפי�
    משתתפי� אורחי�

  מהל! הדיו
  תשובות והמלצותפרוט   נושא לדיו  מס

הנושא של שחיקה דרסטית במענקי האיזו נמש! ולכ מרכז  – מענקי איזו� •  עדכוני� שוטפי�  1
  . השלטו המקומי ייצא למאבק

משרד האוצר עוצר תקציבי� לרשויות שלא מצטרפות  – חוק תאגידי המי� •
א! עדיי לא הצטרפה , "מי אריאל"ה שייכת לתאגיד אלפי מנש. לתאגידי�

לא מטפלי� , התאגידי� שהוקמו לא מחזירי� את ההלוואות שלקחו, לתאגיד
בבעיות בזמ והצטרפות שלנו לתאגיד תפגע קשה השירות לתושב ולכ אנו 

היו� אנחנו עדיי מצליחי� לממ את השקיית  .ממשיכי� להתנהל כרגיל
וזה  6% �אולי מגיע ל) נזילות(עט ואי לנו אובד מי� כמ, הגינות הציבוריות

 .נובע מהחלפת צינורות המי�

החוק , לחודש לקבל הגינו, אל+  20 � היו� המועצה מוציאה כ – גינו� •
מחייב אותנו לצאת למכרז חדש ויש חשש כי מחירי המכרז החדש יהיו 

   .גבוהי� מרמת המחירי� היו�

י זיו סימו ואמנו "ש במי� אפורי� ייבדק עהנושא של השימו – מי� אפורי� •
 .כרמי דר! החברה הכלכלית

בגלל אי  09בית הספר לא ייפתח בחודש ספטמבר  – ס יסודי בגבעת טל"ביה •
המדרכות / י משרד השיכו לצור! השלמת כביש הגישה "העברת הכספי� ע

ל וא� כל "בלח� להשיג את הכספי� הנממשיכי� . והחניות סביב בית הספר
 .הקושי הקיי� מתארגני� לשנת הלימודי� החדשה במסגרת צופה שרו

הנושא , צרי! לבצע עדכו לאגרות ולהכי פרוגרמה חדשה – אגרת מבני ציבור •
 .י אופיר בוכניק"נמצא בעבודה ע

ל א! היק+ המשרה תלויה במקורות "נערכי� למכרז הנ – מנהל מחלקת חינו! •
 .קציב מתאימי�ת

על –הטיפול בסדר הציבורי בגבעת טל : אודי לוי העלה את הנושאי� הבאי� •
י מחלקת הרווחה וא� יהיה "פי עדכו של פנינה וזיו סימו הנושא מטופל ע

רוב השלטי� שנתלו  – שלטי תעבורה. צור! יתערב ג� ראש המועצה בנושא
לקת האחזקה תסיר שבורי� וקרועי� ולכ מח, ברחבי הישוב ומחו� לישוב

 .את כל השלטי� השבורי� והקרועי�

אחת לחודש תתקיי� ישיבת ועד גבעת טל ע� מנהלי  –זיו סימו� עדכ�  •
 . רצוי בשטח בכדי לקד� נושאי� הדורשי� תיקו בגבעה, המחלקות השונות

א� כינונו של הדירקטוריו החדש של   – פרויקטי� נוספי�אמנו� עדכ� לגבי  •
פרויקטי� שעבודת הכנה ' מסביותר  מוא� וכל בטיפול החברה הכלכלית י

לחברי המועצה ולכלל התושבי� , יחד א� זאת פונה אמנו לפורו�, בעיצומה
נית  , רעיונות לפרויקטי� שוני� במסגרת החברה הכלכלית בפנייה לקבלת

 : יהיה להעביר נושאי� אלה ישירות לאמנו במייל
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  אמנו כרמי  � הכירש� ו


