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  מהלך הדיון
 

 הצגת חבר המליאה החדש מר אילן כליפא מחליפו של שי רטר. .1

 
החתימה על הצהרת הנאמנות שליחותו הציבורית.  חיים הציג את אילן ואיחל לו הצלחה במילוי

 תהיה במועד אחר.

 

  14/05/19מיום  10-2019אישור פרוטוקול מליאה  .2

 
יא הגיעה באיחור לישיבה ועם השבפרוטוקול לציין הפרוטוקול אושר עם התיקון שמירי ביקשה 

  לפרוטוקול בבקשתו בכתב. תיקונים שחן ביקש להכניסה

 



 
 .1/2019פיות לרבעון וצאות כסהצגת עיקרי ת .3

 
 כתוצאה 2018רעון הצבור לסוף ילגידול בגשהובילו על הנסיבות התקיים דיון ער במליאה 

 716 של  סך חייב אותנו להפרישמפסיקת בית המשפט בתיק דוד ויהונתן נגד מועצת הר אדר ש
 של  ודרישת תשלום חוב בסך לפי החלטת רואה החשבון המבקר של משרד הפנים אלף ש"ח

-2014מרשות המיסים  עקב אי תשלום מס מעסיקים לעובדים הפלסטינאים בשנים ₪  460,000
2016 . 

  
התקיים דיון סוער על הצהרתו של חבר המועצה חן פיליפוביץ שהמועצה חייבת ליועץ המשפטי סך 

ש"ח שכ"ט עבור טיפולו בתיק דוד ויהונתן עקב התחייבות אישית שנתן בע"פ ליועץ  150,000של 
זה במצב שבית המשפט לא יפסוק החזר הסכום את הלשלם לו  ,בעת שכיהן כראש מועצה ,המשפטי

 תיק.הוצאות שכ"ט ב

 
חן יצא באמצע הישיבה בכעס בעקבות ביקורת חברי מועצה על פוסט שפרסם לתושבים בפיסבוק 

שהוכח  ,שראש המועצה הנוכחי הוא זה שיצר כביכול את הגידול בגרעון מאז כניסתו לתפקיד
בישיבה שאין לדברים אלו שחר ושהיועץ המשפטי סתר את דבריו לגבי התחייבותו לשלם לו סך של 

 ש"ח.  150,000

 
קחת חלק פעיל בוועדות ראש המועצה הביע את מורת רוחו מהעובדה שחן כחבר מועצה מסרב ל

 ולא כחבר ועדה.יו"ר המועצה, לא בתפקיד 
 

 עדכוני ראש המועצה: .4

 
. עדכן על התנגדות שריפות מניעתראש המועצה עדכן על הפעילות שנעשתה לניקוש עשבים ל

 ,בולות לבקשת טלסטון להרחבת תחום השיפוט שלהםהמועצה שהוצגה בדיונים בוועדת הג
יעבור במרכז יישוב חרדי ומוכנות להסיר את   425שכתוצאה מכך כביש  425מערבית לכביש 

 ,משטרת אבו גוש הישן בנייןכר נווה אילן ליבין כ מהכבישההתנגדות באם יבוצע שיקוע של קטע 
 לכביש הגישה  4 שתוקם על תוואי חלופה בותמ"ל  ושאבו גשאושרה לחדשה השכונה ועדכן על ה             
 המתוכנן להר אדר ועל פעילות המועצה בנושא.             

 
 הופץ בנפרד(.ון הדי)תמליל מלא של הקלטת 

 
 
 

  :מאשר הפרוטוקול                                                                            :רשם הפרוטוקול 
                                                                      מבקר המועצהיפורי, שי צ

 חיים מנדל שקד   
 המועצה    ראש   
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