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נוכחים:
חננאל דורני -ראש המועצה
אשר אוחיון – חבר
דיני ביטון -חברה
יהודית יפין  -חברה
אליענה זילברמן – חברה
הרב נתי כהן  -חבר
חיים אטיאס – חבר
רואי מסורי – חבר
תמיר שובלי – חבר

 .1מינוי חבר מליאת המועצה הדתית קדומים
חננאל :מליאת המועצה ,בישיבתה מס'  ,06/21בחרה את חברי המועצה הדתית ,אלא שהמועמד
של סיעת 'למען עתיד קדומים' לא אושר ע"י משרד הדתות (בשל היותו עובד משרד החינוך) ויש
לבחור מועמד אחר במקומו.
סיעת 'למען עתיד קדומים' מציעה לאשר את מר נועם חיים.
אליענה :אני מבקשת שתוצג מועמדת.
חננאל :יש חברת מועצה דתית שכבר נבחרה ,גב' אורית ששון.
אליענה :אני סבורה כי יש מקום לעוד נשים במליאת המועצה הדתית שמרכיב מרכזי בעיסוקה
הוא סוגיית המקוואות.
ברצוני להעלות שלוש נקודות חשובות ,בהם לענ"ד ,צריכה המועצה הדתית להשתפר:
 .1ייצוג הולם לנשים וקידומם ,קל וחומר במועצה דתית בה עיקר העיסוק מופנה לניהול
מקוואות נשים יש להשתדל לקדם ייצוג הולם לנשים במועצה הדתית.
 .2התכנסות מליאת המועצה הדתית – ראוי לה למועצה שתתכנס באופן קבוע ולעיתים
קרובות עליה לשתף את הרב ואת יו"ר המועצה ברחשי לב הציבור ,להציע מדיניות ולעזור
בקידומה.
 .3אני מוטרדת מהחוסן הקהילתי (מהפן הרוחני) בקדומים .יש לחזק את הקשר שבין
המועצה הדתית לבין הקהילות בשכונות השונות .הצעתי כי יוקם פורום לגבאי קדומים
שיקודם ע"י המועצה הדתית .ודאי ישנם רעיונות נוספים שעל המועצה הדתית לדון בהם.
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שוחחתי על נקודות אלו עם יו"ר המועצה הדתית ,מר אוריאל ברויאר ,ומצאתי אוזן קשבת ונכונות
להשתדלות גדולה בנושאים אלו בעתיד.
הייתי מעדיפה להצביע בעד מועמדת נמרצת וראויה ,אך לצערי קולי לא ישנה דבר ואינני רוצה
להצביע נגד מועמד שאני מבקשת ממנו בכל לב שישתדל גם הוא לקדם את הנושאים אותם
הדגשתי.

הצעה :לאשר את מר נועם חיים כנציג סיעת 'למען עתיד קדומים' במליאת המועצה הדתית
קדומים.
החלטה :אושר פה אחד
 .2אישור הלוואה
חננאל :מליאת המועצה ,בישיבתה מס'  08/21מיום  ,03/10/21אישרה פתיחת חשבון לפיתוח בבנק
מזרחי סניף קרני שומרון ,וכן אישור הלוואה (מיחזור ההלוואה של בנק איגוד) ע"ס  1.1מ'  ₪מבנק
המזרחי טפחות ,סניף קרני שומרון ,ע"ס  88 , ₪ 1,100,000תשלומים  ,ריבית פריים , 0.06% +
כנגד שיעבוד הכנסות עצמיות.
תנאי הלווה אלו אינם טובים .בנק מרכנתיל דיסקונט נאות לאשר ההלוואה ע"ס  ₪ 1,100,000ל-
 7שנים בריבית פריים מינוס .0.4%
הצעה :חלף ההלוואה שאושרה ,מליאת המועצה מתבקשת לאשר את ההלוואה מבנק מרכנתיל
דיסקונט ע"ס  ₪ 1,100,000בתנאים האמורים ,כנגד שעבוד הכנסות עצמיות.
החלטה :אושר פה אחד (דיני ביטון לא השתתפה בהצבעה)

חננאל :תודה לכולם ,הישיבה ננעלת.

___________________
מאשר :חננאל דורני
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