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 2020/11/23 – מיום 2020#51 מס' מליאה פרוטוקול

 

   רומנו,  בן רונית ערוסי,  מזל  ארי,  בן  רבקה אלון,  דודי  הוכמן,  ידידיה  בר,  יובל  ירקוני,  גדי :  נוכחים

  אווקרט,   חנניה  דג'אווי,   רויטל  ספקטור,   שמואל   בוקסבאום,   רותם  ברקאי,   מירב  גרין,   סילביה   קוברסקי,  אדוארד 

  , גל  נועם   דניאל,  ק ארי  פרידמן,   ראובן  , פלג  אמיר   קלדרון,   שרון   בלברמן,   שמואל   בורנשטיין,   טל  ברזילי,  דני

 . אדמון דנה

 . מאיר בר  תמי  מימון,  יהודית אהרון,   אלי  :  מתנצלים

   , שמעיה   אליהו  משה,  צפניה  רביבו,  קובי  טל,  משה  ציפורי,  איתי  רובין,  השי  גולני,  סטלה  יפרח,  מאיר  :  חסרים

 . סלע  נעמי

 35 :  מליאה  חברי סה"כ 

 . לשכה-תמרה ,דוברת -יפעת   גזברית,-כבי  ,מנכ"ל -ניר  :  קבועים נוכחים

 . האישה קידום -חן  ענת  ,מבקר -זנטי יהודה   הנהח"ש,-יפה  :  קבועים  חסרים

   נמירובסקי,  בוריס פירט, יודן   יאנוס,  אבי חטינה,  אירית   ,סעד  שבע  בת צוער, -מתן  :  ומציגים  אורחים 

 אייזקסון.  אילן   עוזיהו, מיכל יעקב,  רננה אלפרן,   ליאורה

 

 :  על סדר היום 

    מידע. .1

 .  ש.ח   806,000מ.הפנים ע"ס   שימוש במענק .2

 . '[ בשל מנהלי אגפים במועצה ]חלק תוכניות מפורטות  .3

 

     .מידע  .1

 

   הממשלה תוכנית  -  גדי ירקוני

 שמח לעדכן שבשעה טובה עברה אתמול תוכנית הממשלה לעוטף עזה.   •

 : מס הכנסה, ארנונה, מענקים, פיתוח והרשימה עוד ארוכה.    התוכנית כוללת הטבות רבות

 התוכנית תקפה לשנתיים והיא פרי עבודה משותפת של חמשת ראשי רשויות העוטף.   •

משרד הבינוי   , זק ואיתן להתיישבות בעוטףמשרדי ממשלה. למרות חיבור ח 25כלולים בה 

 והשיכון לא לקח הפעם חלק בתוכנית שנותנת ביטחון לשנתיים הקרובות.   

 לא נכנס לתוכנית למרות שגם בנושא זה יש התקדמות גדולה.    232הרחבת כביש  •

 ראש הממשלה ושרת התחבורה דאגו לציין את התוכנית בישיבת הממשלה.  

 מיליון ₪.   280השר פרץ, שר האוצר ושוסטר ממשיכים לקדם ולפעול להצלחת התוכנית וגיוס 

 כל ראשי העוטף.  ועם תודה לרננה יעקב שריכזה את הפרויקט הלא פשוט הזה מול   •
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 – עלה בדיון 

 . יסודיקמפוס הת החינוך ושיטות הלימוד ב ו יציגו למליאה את תפיס מתבקש שוב, שמנהלות בתיה"ס   •

 מכונאות, מסגרות ושאר מקצועות טכניים. מתבקש לבחון אפשרות למקצועות לימוד נוספים, כגון  •

 מאז הקמתו.  ילותו אחרי שעברה שנה וחצי ביניים לפעסיכום שמוקד אשכול יציג למליאה מתבקש  •

 

   – ש.ח  806,000שימוש במענק מ.הפנים ע"ס  .2

 ש.ח שנוסף לאחרונה,    806,000ע"ס  את מענק משרד הפנים  לייעד  כבי מבקשת מהמליאה  

 . לטובת סקר נכסים למדידות ארנונה

 

 

 

 

 

 

 . תוכניות מפורטות של מנהלי אגפים במועצה ]חלק א'[ .3

 ע"י מנהלי האגפים/תחומים הבאים :   2021לשנת הוצגו תוכניות עבודה מפורטות 

 מכרזים, ביטוחים וגינון. אגף רכש,   –אירית חטינה  •

 אגף שירותים חברתיים.  –ליאורה אלפרן   •

 המרכז הקהילתי.  – מיכל עוזיהו  •

 אגף חינוך.  – אבי יאנוס  •

 דוברת המועצה.  –יפעת ליפנר  •

 אגף ביטחון.   –אילן אייזקסון  •

 . אגף אסטרטגיה  – רננה יעקב  •

 אגף גזברות.  – כבי שקולניק  •

 מחלקת תחבורה.  –לירון כהן )ע"י ניר ים(  •

 

 

 

 

 

  

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                  

 30/11/20 :  בתאריך אושר                                  

 #202015-94-1 החלטה מס'

 ש.ח,   806,000את מענק משרד הפנים ע"ס מאשרת ברוב קולות, ליעד  מליאת המועצה 

 סקר נכסים למדידות ארנונה. לביצוע 


