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     .מידע  .1

 

 - נעמי סלע 

תושבי   בקרב  וקרע  כעס  נוצר  מורכבים.  יותר  ליום  מיום  נעשים  למועצה  סגן  בחירת  סביב  התהליכים 

 המושבים. מבקשת לא לדחות את הבחירות לסגן. כל יום שעובר מעמיק את הקרע.  

 

 -   גדי ירקוני

א  לא מתקיימת הצבעה היום מכיוון שעדיין ל   –כתגובה לדברי נעמי סלע   -  בחירות לסגן ראש המועצה

קיבלתי החלטה. אני מצר על כך שהתהליך יצר מתיחות. המלצה לבחירת הסגן תובא למליאת המועצה  

הבאה )עוד שבועיים( לאחר שאקבל החלטה על מי להמליץ בפני המליאה. השם שיובא להצבעה הוא  
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המועמד שלדעתי יתאים למערכת. בכל מקרה, לפני שאביא את ההצבעה למליאה אעשה סבב פגישות  

 ל המועמדים בשביל ליידע אותם מראש.  עם כ

 .  2021במהלך השבועיים הקרובים תובא לאישור החלטת ממשלה עוטף עזה  -החלטת ממשלה  

נעשית עבודה משותפת בין כל ראשי העוטף וממשיכים בפגישות עם השרים. במקביל לחילוקי דעות יש  

 גם הבנות. כולנו תקווה שהתוכנית תהיה טובה ומקיפה אף יותר מהתוכנית הקודמת.  

 - קורונה 

 אנחנו נמצאים בימים ראשונים של ביטול הסגר. לומדים להתנהל בתוך שגרת הקורונה.   •

ים רק עם קבלת החיסון. יישובי אשכול שמרו על כללי הסגר מה שהביא לירידה  שגרה שתסתי

צח"י    תמשמעותי צוותי  עם  שיחות  יישובי אשכול  במרבית  הסגר התקיימו  בתחלואה. במהלך 

 והנהלות הישובים.  

היציאה מהסגר ואיתה החזרה ללימודים מציבה אתגרים רבים. קיימת שונות גדולה בין ישובי   •

לתת תשובות לכל סוגי ההתיישבות. אתמול הוצגה לראשונה להנהלות    ה מנסצה  אשכול. המוע

 :    הישובים ורכזי החינוך תוכנית מרכזי הלמידה בישובים תוך דגש על שלושה רובדים עיקריים

o  למידה מרחוק / לימודים פורמליים 

o  מרכזי למידה ביושבים 

o  בסיום הלימודים  –חינוך הבלתי פורמי 

 

   – שאילתות  .2

 רויטל דג'אווי  – ש 

  הלאור החיסיון אודות פרטי האירוע שהתרחש בבה"ס מרחבי אשכול, מבקשת להגיש שאילת •

 . מתוקנת בנושא נהלי אבטחה כלליים בקריית החינוך

 היכן ובאילו זמנים מוצבים מורים משגיחים ?  .1

 האם יש אזורים הנמצאים מחוץ לטווח הראיה ?  .2

 מצלמות אבטחה בשטח ביה"ס ? האם ישנן/מתוכננות להיות  .3

 האם הנהלים אחידים בשלושת בתי הספר היסודיים ?  .4

 אלדד   –ת 

כחלק מניהול הבטיחות בביה"ס ובהפסקות כל מנהל בי"ס עורך   -סוגיית מורים משגיחים   .1

תורנות חצר לשעות הבוקר ולהפסקות. מטרת תורנות החצר היא להבטיח השגחה בהתאם  

יכון, תחנות היסעים וכיו"ב. תורנות החצר והמורים הלוקחים חלק  לאופי הפעילות , מאפייני הס 

 . בתי הספרת ו בתורנות הינה אישית לכל בי"ס ומנוהלת ע"י מנהל

האם ישנו פער בין השטח המוגדר להשגחה עי מנהל ביה"ס   הספר יש לבדוק מול מנהלי בתי  .2

פער מסוג זה. לציין כי  לבין מי שאמור לבצע את התורנות בהתאם לסד"כ וכד'. אליי לא הועבר 

לאחר האירוע בבדיקה שערכתי מול מנהלת מרחבי אשכול נמצא כי יש פער בהצבת מבוגר  

ועד תחילת השיעור. הנושא הועלה למנהל אגף   07:10מסגל ביה"ס בין זמן הגעת התלמידים 

 החינוך במטרה למצוא פתרון לנושא. 

מצלמות אבטחה. שטח הכיסוי כולל  שדות אשכול נמצאים תחת כיסוי  / בתיה"ס החדשים מרחבי .3

את גדר בתיה"ס והסביבה הקרובה כניסות, שערי חירום ותחנות היסעים. בתכנון לשנה  

הקרובה לכלול במצלמות אבטחה גם את בתיה"ס שחר אשכול ונופי הבשור כמו גם את  
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חוזר   פ"יהמרכזים הקהילתיים במתחם. בשל הרגישות, צילום בשטח הפנימי של ביה"ס ע

נו באחריות מנהל ביה"ס כמו גם הרשאות הצפייה, הגבלת צפייה בשידור  יה .החינוך ל מ"מנכ

חי, ואבטחת המידע. לציין כי אנו בוחנים את האפשרויות החוקיות העומדות לרשותנו כדי לקדם  

הצבת מצלמות בשטח ביה"ס מתוך רצון להעלות את תחושת בטחון השוהים יחד עם שמירה  

 למידים במקום. על כל זכויות הפרט והת

'הבטחת הבטיחות בהפסקות' והנם אחידים    -  .החינוךל מ"נהלי תורנות חצר מצויים בחוזר מנכ .4

לכלל בתיה"ס. מצלמות אינם מוגדרות חלק ממרכיבי הביטחון במוסד חינוכי, ע"פ חוזר מנכ"ל  

  , ולפיכך אנו נוהגים בהן בהתאם לחוק ובשיקול דעת לאיזון בין הצורך המבצעי.החינוך מ

 והבטיחותי בהצבתם לבין שמירה על זכויות הפרט. 

 

 אמיר פלג   –ש     

 שריפות הגזם גורמות לנזקים בריאותיים.  •

 מה עושה המועצה על מנת לטפל בנושא שריפות הגזם.  .1

 מה עושה המועצה בנוגע לעבריינות קבורת גזם חקלאי ופסולת חקלאית.  .2

 ניר  –ת 

   – מ.החקלאות   באישור חקלאי  גזם  שריפות  .1

  קיימים  אם בודקת   המועצה האישורים,  מתן בשרשרת חלק אינה והמועצה  חוקיות הנ"ל  השריפות 

   הנ"ל. בשריפות  בטיפול  מעורבת  למועצה   אין  תקין, ל והכ ואם   אישורים,

   – אישור ללא  חקלאי  גזם  שריפות  .2

  כך,  בתוך השריפות.  של המיידי  הכיבוי לקידום   פועלת  והמועצה חוקיות, אינן הללו  השריפות 

  היח'  ו/או  המועצתית  הפיקוח  מח'  באמצעות בקנסות,   וחיוב אכיפה מערכת  המועצה  מפעילה 

  העבריינים  של זיהוי  ובהעדר  העבריינים, על   מוטלים והקנסות הכיבוי   עלויות  רת"ג.  ו/או   הסביבתית

   הישובים.   על והקנסות  החיובים  מוטלים 

   – חקלאית  ופסולת חקלאי  גזם  קבורת .3

  מפעילה   המועצה  .הקבורה אתרי  של  איתורםל  פועלת  והמועצה   חוקית, אינה ופסולת   גזם  קבורת

  רת"ג.   ו/או  הסביבתית היח'  ו/או  המועצתית הפיקוח  מח'  באמצעות  בקנסות,  וחיוב  אכיפה מערכת

  על   והקנסות החיובים  מוטלים העבריינים של זיהוי  בהעדרו  העבריינים, על   מוטלים הקנסות

   הישובים. 

 

 אמיר פלג  – ש 

 יו"ר ועדת חינוך.  •

 מדוע מ.א אשכול הקימה ועדת חינוך בניגוד לתקנות ולכללים של מ.הפנים ?  .1

 בהתאם להנחיות החוק והנוהל ?  מתי יתבצע במליאת המועצה תהליך בחירה של יו"ר ו.חינוך  .2

 ניר  –ת 

  ועדת  הוקמה לא המועצה  של   קיומה שנות כל  ולאורך  רשות',  כ'וועדת מוגדרת  מועצתית חינוך ועדת 

  להקמת  הנוהל על במליאה  הוחלט  כן כמו  חינוך, ועדת  להקים  במליאה הוחלט האחרונה בשנה חינוך. 

   פרוצדורליות.  סוגיות  בשל  והתעכב  ארוכים  חודשים נמשך  הוועדה של ההקמה מהלך הוועדה.
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  במליאת אושרו   הוועדה, ויו"ר   הוועדה חברי   בחירת  כולל  עד הוועדה,  של  ההקמה במהלך השלבים  כל

  הוועדה  הרכב ולפעול.  להתכנס  התחילה המליאה,  ע"י  לאחרונה  ונבחרה שהוקמה  הוועדה המועצה. 

  ולקדמם.  בהם  לדון  שחשוב  נושאים  הוועדה   של היום  סדר  על המגזרים.  כול  את  נכון  ביחס   ומייצג מגוון

  יו"ר  מינוי  בעניין גם   כמו הוועדה,  להרכב   הקשור עניין   בכל ולהחליט לבחור   זמן( )בכל  רשאית  המליאה

 :  הבאות  החלופות 2  וכולל  שתוצג,   חלופה כל  בין והחלטה בחירה  כולל הוועדה,

 הקיים.  בהרכב  הנדרשת העבודה את  ולעשות  להמשיך לוועדה   לאפשר •

 החלפה.  נוהל של הלפרוצדור  כנסיולה הוועדה יו"ר  החלפת  על להחליט  •

 

 דני ברזילי  – ש 

 היכן עומד הטיפול בעיתון המועצה ? יצא מכרז ? יש מו"ל מועמד ?  •

 יפעת   –ת 

בתחילת השנה, לאחר סיום ההתקשרות עם מערכת העיתון "בשבילי אשכול" יצאה המועצה בקול קורא  

לציבור לחשיבה משותפת מחודשת להפקת עיתון מועצה. לקול הקורא ענו בסופו של דבר חברי מערכת  

ה  הותיקה שהביעו עניין לחידוש העיתון, במספר שינויים. תוך כדי פרץ משבר הקורונה והמועצ 232

להפקה עיתון לרגל המצב מתקציב שאושר בתחילת השנה על ידי המליאה לעיתון    232פנתה למערכת 

מועצה. העיתון הותיק והמוכר, בשפה המקומית שלנו, התקבל באהדה ותמיכה רבה בקרב הקהילה.  

  232במקביל החל תהליך מכרז רשמי להתקשרות מסודרת. תוך כדי הליך המכרז הודיעה מערכת 

עוניינת להמשיך בהפקת העיתון המודפס מפאת חוסר תועלת כספית, חוסר עניין להוות גוף  שאינה מ 

עסקי מבוסס פרסום וחוסר אמון בפורמט של עיתון מודפס לאורך זמן. לאחר דיונים במועצה יחד עם  

אנשי מערכת העיתון ולאחר בדיקה שנעשתה מול מועצות אזוריות ברחבי הארץ, עלה רעיון לשינוי  

ט לדיגיטלי. פורמט שיצמצם משמעותית את עלויות ההדפסה הגבוהות, ידידותי לסביבה,  הפורמ

דינאמיות פרסומית, יכולת להגיב במיידית ועוד. בהתחשב בכך שאין עוד    –ומותאם לרוח התקופה 

גורמים במועצה עם רקע עיתונאי מקומי שהביעו עד כה עניין להפקת עיתון )לא ניגשו למכרז שיצא ולא  

הותיקה תוך   232ו לקול קורא שיצא לפני מספר חודשים(. המועצה מבקשת להמשיך עם מערכת ניגש

עושה בימים אלה בדיקות להפקת פורמט    232לבקשת המועצה, מערכת . התאמה לפורמט דיגיטלי

 דיגיטלי ותגיש המלצות בתקופה הקרובה. 

 מספר דגשים ותנאים לעיתון מועצה באשכול 

ולא עיתון 'מטעם', שיופק על ידי אנשי מקצוע רלוונטיים מרחבי המועצה ולא על  עיתון עצמאי ככל הניתן 

הניסיון שנדרשנו לו מסיבות בירוקרטיות להוציא את   ידי המועצה, לרבות: עריכה, כתיבה וגרפיקה. 

העיתון להפקה חיצונית, מחוץ למועצה, היה לא נכון ולא מוצלח. זה הורגש באופי ובשפה לא מותאמת,  

ים לא רלוונטיים, ובעיקר לא התיישב עם האג'נדה של המועצה לחיזוק עסקים ובעלי מקצוע  בפרסומ 

 מתוך המועצה. מסיבות אלה העיתון הפך לא רלוונטי, לא נקרא והיה בגדר בזבוז כספי ציבור.   

 תנאי הכרחי לתקצוב עיתון על ידי המועצה שיעמוד בכל התנאים שצוינו.   

 

 -  20/9/14 מיום #20209פרוטוקול מליאה  אישור  .3

 

 

 

 #202010-78-1 החלטה מס'

 . 14/9/20מיום  9#2020את פרוטוקול מליאה    מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות
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 – חילופין במליאה  .4

 ,  מחברות במליאה התפטרה נציגת ניר יצחק במליאהשלי חזן 

 בהצלחה לשמיל.   התמנה שמואל בלברמן כנציג ניר יצחק במליאה.ובמקומה 

 

 -    ועדים מקומיים  .5

 ראשי הוועדים המקומיים בישובים,    , אליו מוזמניםייערך כנס וועדים מקומיים  9/11/20בתאריך 

הישובים במועצה.    מזכירי  האגפים  ומנהלי  המועצה  מליאת  חברי  מוזמנים  בנוסף  החשבונות.  ומנהלי 

 . חיימסון לדמן ועו"ד חי התכנים יועברו ע"י עו"ד שלמה ו

 

 -   אישור תב"רים .6

 מליאה לאשר את רשימת התב"רים כלהלן : כבי מבקשת מה

 19/10/20תברים למליאה 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  

 1202 הנדסה 
כרם  
 שלום 

 2,150,000 גן ילדים  -כרם שלום 
-500,000 

2,150,000 
500,000 

 1202מימון 
  ₪500,000 )הקטנה ב   431,736-₪קרנות המועצה  1,218,264 -משרד החינוך 

 ₪ )חדש( 500,000 -₪(, הלוואה 

 מועצה  600 הנדסה 
התקנת מתקנים  
סולארים על גגות  

 במועצה 
13,500,000 

2,500,000 
14,500,000 

-1,500,000 

 600מימון 
₪   1,000,000 -₪(, קרן פיתוח   ₪2,500,000 )הגדלה ב  9,500,000 -הלוואה 

 ₪  4,000,000 -₪(, איכות הסביבה  1,500,000)הקטנה ב 

 2,200,000 גן ילדים -ישע  ישע  611 הנדסה 
500,000 

2,200,000 
-500,000 

 611מימון 
₪ )חדש(,   500,000 -₪(, הלוואה  ₪500,000 )הקטנה ב  346,213 -קרנות מועצה 
 ₪,              1,353,787 -משרד החינוך 

 2,263,787 הקמת גן ילדים-ניר עוז ניר עוז  1027 הנדסה 
500,000 

2,263,787 
-500,000 

 1027מימון 
₪ )חדש(,   500,000 -₪(, הלוואה  ₪500,000 )הקטנה ב  410,000 -קרנות מועצה 
 ₪,   1,353,787 -משרד החינוך 

 נווה  1179 הנדסה 
תלמוד תורה    -נווה בנות

 מבנה יביל  -
420,000 105,000 525,000 

 ₪  210,000 -₪(, קרנות המועצה  ₪105,000 )הגדלה ב  315,000-משרד החינוך  1179מימון 

 1209 הנדסה 
בני  
 נצרים 

הקמת  -בנים-בני נצרים
 יבילים בתי ספר 

280,000 35,000 315,000 

 ₪  ₪140,000(, קרנות המועצה  ₪35,000 )הגדלה ב  175,000 -משרד החינוך  1209מימון 

 כיסופים  1072 הנדסה 
  1תשתיות ל - כיסופים

 17יח' מתוך  
452,000 1,000,000 1,452,000 

 1072מימון 
  -₪(,  משרד השיכון  ₪1,000,000 )הגדלה ב  1,352,00 -התחייבות הישוב 

100,000  ₪ 
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 מועצה  1066 הנדסה 
חיבור  -נירים וניר עוז

למגן ת.שאיבה וקווי  
 סניקה 

9,000,000 
13,528,665 

22,547,775 
19,110 

 1066מימון 
  -₪ )חדש(, הלוואה  19,110 -₪ )חדש(, קרנות המועצה  13,528,665  -רשות המים 
 דקסיה ולאומי  -₪  9,000,000

 מועצה  1001 הנדסה 
תכנון תב"ע בישובי  

 המועצה 
14,320,484 666,664 14,987,148 

 ₪( ₪560,000+  ₪106,664.34  )הגדלה ב  14,987,148 -משרד השיכון 1001מימון 

 מועצה  1265 בטיחות 
סימון כבישים והתקני  

 2019בטיחות 
0 89,205 89,205 

 ₪   8,920 -₪, קרנות המועצה  80,285 -משרד התחבורה  1265מימון 

 1266 ביטחון 
בארי  
 ורעים 

 50,000 50,000 0 ציוד צח"י  -בארי ורעים 

 משרד הביטחון  1266מימון 

 15,942,180 15,942,180 0 החזר לרמ"י  מועצה  1267 מועצה 

   1/10/20מצורף הסכם להסדר חוב מיום   1267הסבר 

 77,022,095 32,435,824 44,586,271 סה"כ :       

 

 

 

 

 

 

 

 –    2020קריטריונים לתמיכות  .7

 ועדת התמיכות כלהלן :   עפ"י החלטת 2020הקריטריונים לתמיכות כבי מבקשת מהמליאה לאשר את 

 

 10/9/20מיום  פרוטוקול  ועדת תמיכות 

   .כבי שקולניק, ניר ים , יפה בוקובזה, עו"ד חי חיימסון הוועדה התכנסה בהשתתפות : 

 :   הבא  לפי הפירוט   2021בוועדה אושרו  הקריטריונים לתמיכות לשנת 

 , ו/או משרתת את תושבי אשכול  התמיכה תינתן לעמותה שהינה מלכ"ר הפועלת באשכול  .1

 :   לקידום הנושאים הבאים

 נועת נוער ת 1.1

 מוסדות חינוך  .1.1

 תרבות מוסדות . 2.3 .1.2

 רווחת הגיל שלישי  – מוסדות רווחה . 2.4 .1.3

 מוסדות ספורט . 2.5 .1.4

 מוסדות דת . 2.6 .1.5

 . בריאות 2.7 .1.6

 #202010-79-1 החלטה מס'

 את רשימת התב"רים לעיל,   , מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 . וההצבעה היתה על כל תב"ר ותב"ר בנפרד
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   . השנתי המתקציב  50%על  לא יעלה  ינתן לעמותהשתמיכה השיעור  .2

 פעיל לפחות שנה טרם פנייתו לבקשה לקבלת תמיכה. שתינתן תמיכה לגוף  .3

 המפורטים בנוהל הגשת בקשה לתמיכה.למתן תמיכה שעומדת בתנאי הסף תידון רק בקשה   .4

 לא תינתן תמיכה למבקש פרטי.  .5

 העדיפות במתן תמיכות תהא לפי הסדר הבא:  .6

  משרתים את רוב תושביו מועצה, תחום השיפוט של הב   פעילותם עיקר מוסדות ש  7.1

 מסל התמיכות.  85% –המועצה. יקבלו כ 

 . מוסדות שפעילותם במועצה אבל משרתים סקטור מוגדר   7.2

 . לתושבי אשכול   גםארציים שנותנים שירות  מוסדות   7.3

 

 

 

 

 

 

 

 -  מינוי מנהל אבטחת מידע למועצה  .8

. מוצע למנות לתפקיד את מתן שטרית,  למנות ממונה אבטחת מידע  מ.א אשכול ככל רשות, מחוייבת

מתן צבר ידע   ." צוערים לשלטון המקומי"עובד המועצה מזה כשנה )עוזר לגזברית(, וצוער בתוכנית  

 . וניסיון בתחום, מכיר את המועצה ויכול לעשות את התפקיד במסגרת עבודתו הרגילה

 . מתן הציג את עצמו לחברי המליאה 

 

 

 

 

 

 

 –    לעמותת "לא מפקירים פצועים בשטח" הקצאת שטח  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #202010-28-1 החלטה מס'

 לאשר את בקשת עמותת "לא מפקירים פצועים בשטח"  מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות,  

 , להקצות את מבנה הספרייה הישנה במתחם הבשור הישן, ואת השטח סביב 580631232ע"ר 

 ,  8/152/03/7, לפי תוכנית מפורטת 5חלקי, מגרש -16חלקי, -17, חלקות 100299הספרייה, בגוש 

 חודשים,   58א'(,  לתקופה של 61183835וכפי המפורט בחוזה חכירה מ.א אשכול/רמ"י )תיק 

 ובהתאמה למפורט במטרת החכירה   –להפעלת מסגרת מלווה, תומכת ומשקמת של הלומי קרב  

 ל/רמ"י, וזאת בכפוף לחתימת הסכם שימוש בין המועצה לבין העמותה בהתאמה. בחוזה מ.א אשכו 

 

 

 #202010-80-1 החלטה מס'

   , הקריטריונים לתמיכותאת   מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 . 10/9/20עפ"י החלטת וועדת התמיכות מיום 

 

 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 #202010-18-1 החלטה מס'

 מינויו של מתן שטרית,  את   מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 . לתפקיד ממלא מקום ממונה אבטחת מידע במ.א אשכול 
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 -    בחירת נציגים להנהלת המרכז הקהילתי  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 -    החברה הכלכלית בחירת נציגים להנהלת   .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 -    2021-לתוכנית עבודת המועצה ב   גיבוש מטרות על .12

  . שתיוחד לנושאישיבת מליאה    בהקדם האפשרי זמן , וללדחות את הדיוןסוכם במליאה קוצר הזמן, בשל 

לשלב התוכנית המפורטת של    .בנושא תוכניות העבודה והתקציב לדיונים )מצ"ב(  לו"ז מתוכנן   עהוצ

 (. החלופה השניה )שתי ישיבות ברצף לבחור את סוכם  מנהלי האגפים, 

 

 2020ביצוע תוכנית מול   –פורום מנהלים במועצה  –  22/10 •

 [ מליאהתוכנית רב שנתית  ] –  10/25 •

 2021 - ביישובים וצרכים ל  2020סיכום  – מפגש הנהגות יישובים  –  26/10 •

 [ מליאה, תוכנית מול ביצוע ברמת המועצה  ]2020תקציב  –  2/11 •

 [ מליאה ]   2021תוכנית מפורטת של מנהלי אגפים לשנת  –  16/11 •

 ישיבה אחת  –חלופה ראשונה 

 :   נית מראש ושיח חברי מליאה עם מנהלי אגפים לפני הישיבה, ישיבה אחתהפצת תוכ •

 2020ביצוע  •

 שני פרויקטים מרכזיים  •

 אתגר מרכזי אחד  •

 שתי ישיבות ברצף  –חלופה שנייה  

 הפצת תוכנית מראש  •

 דקות הצגה של כל מנהל אגף על התוכנית המלאה  20- שתי ישיבות מליאה ברצף כ •

 [ מליאה טיוטה ראשונה  ] 2021תקציב  –  30/11 •

 

 #202010-48-1 החלטה מס'

 את החברים הבאים :  החברה הכלכליתכנציגים להנהלת ברוב קולות,  וחרת ב מליאת המועצה 

 כעובד מועצה להנהלה.          – ניר ים  .5

 כנציג ציבור להנהלה.   – בן צבי אייל  .6

 כנציגת ציבור להנהלה.  – תלמי אירית  .7

 

 

 #202010-38-1 החלטה מס'

 כנציגים להנהלת המרכז הקהילתי את החברים הבאים : ברוב קולות,    בוחרתמליאת המועצה  

 כעובד מועצה להנהלה.                – ניר ים  .1

 כעובדת מועצה להנהלה.     –ליאורה אלפרן   .2

 כנציג ציבור להנהלה.            – אלי יעיש  .3

 כנציגת ציבור להנהלה.  –חי גורדון דרורה  .4
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 -    המרכז הקהילתי  הצגת פעילות .13

המרכז הקהילתי ואת השינויים שחלו מאז  מנהלת המרכז הקהילתי, הציגה את פעולת   –  עוזיהו  מיכל

של  והתכלית יעדי הפעילות  קביעת מבנה אירגוני חדש, השינויים כללו . 2018הוחלט על הקמתו בשנת 

. המרכז הקהילתי  של הפעילויות קהל היעד, מגוון הפעילויות ודרך ההנגשה  מבחינתהקהילתי המרכז 

 ממומנים  , שמיליון ש.ח  15-סים. התקציב הכולל כ" , למועצה ולחברה למתנהנו גוף משותף לציבור 

 ... וכד'(. ממקורות חיצוניים )תמיכות קולות קוראים 1/3-השתתפויות בחוגים, כ 1/3-מועצה, כ 1/3-כ

 –  תשובות/אלותש

בוגרי  בעזרת מדריכים   מקיימים חוגי פעילות עסקית ו תוכנית השתנתהה – ? יוניסטרים  •

 וכנית. הת

או   שען על כספים חיצונייםי יכול להו   נושא שדורש משאבים גדולים –מגרשי ספורט בישובים ?  •

 מועצה. 

הניהול הדוק  מתייצבים וונכון להיום ם בהנהח"ש  חילופיקשיי ניהול והיו   – ?  150,000גרעון  •

 . רו"חמשרד  יעוץ וליווי של  וכולל  וצמוד 

מנטרים את ההשתתפות בחוגים מתוך   –רותים בישובים ? ימדדים כמותיים של צריכת הש •

   .רותים יהנגשת השב יםשיפור בחינת לכמדד למצב הישוב ו  הישובים

 –  אמירות 

 רשם לחוגים. ימהילדים להומונעים מחלק זמני ההסעות מקשים הסדרי התחבורה ו •

 במרכז הקהילתי. היום הפעילות שנעשית  צריך לברך על הדרך שנעשתה ועל •

 , וחודש האזרח הוותיק. חודש מודעות לסרטן השד  – לחודש הזה נושאי מיקוד   •

 

 

 

 

 

   

 ירקוני גדי                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

 

 

 2/11/20 :  בתאריך  אושר                                                

 


