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 20/7/8מיום  20#205פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 השי רובין,  , דודי אלוןידידיה הוכמן, ,  יובל בר ,  אלי אהרון מאיר יפרח,  : גדי ירקוני,   נוכחים

 . , רותם בוקסבאום, דני ברזילי, רונית בן רומנומזל ערוסי             

   .רבקה בן ארי :  מתנצלים  

 . -0- חסרים : 

 . גזברית- כבימנכ"ל, -: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. -יפעת הנהח"ש,  -יפה:  קבועים חסרים 

   . צוער -מתן:   אורחים

 

 : על סדר היום

 מידע.   .1

 . 15/6/20מיום  4#2020אישור פרוטוקול הנהלה  .2

 מנהל אבטחת מידע.  .3

 הצעה להסדרת מפח"קים.  .4

 תבר"ים למליאה.  .5

 כספי מפעל הפיס.  .6

 דתי. הסעות תלמידי ממלכתי  .7

 מרכז מסחרי.  .8

 . 9/2016+22/2018הגדלת חוזה קבלן  .9

 . 13/7/20-אישור סדר היום לישיבת המליאה הקרובה ב  .10

 . 27/7/20-אישור סדר היום לישיבת המליאה הבאה ב  .11

 

 : דיונים והחלטות 

 

 . מידע  .1

 קורונה במקביל לניהול שגרה, מעבירים הנחיות לישובים,  - מפעילים מערך חירום  –גדי  •

עובדים על קבלת תקציבים   . מוגדר בינוני 1חולים, ביניהם  6- מבודדים וכ 80-נכון להיום כ

 וחיזוק לעסקים קטנים. מתכננים עם נת"י שידרוג צמתים במועצה. 

המועצות נאבקות עם המדינה על מדיניות המכס והתמיכות לחקלאות. מתוכנן מפגש   –מאיר  •

 ניתנה הנחיה לסגור את הבריכה בצוחר. עם שר החקלאות. 

ישיבות הנהלה ומליאה הוקדמו בגלל התפרצות הקורונה, ועדיין לא ברור איך נקיים    –ניר  •

   .ישיבת מליאה 

שעות, תוך הגבלות על רשות הדיבור וסידור    3המליאה עד מבקשת להגביל את ישיבות  –מזל  •

 הנושאים לפי סדר עדיפות. 
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 . 15/6/20מיום  4#2020אישור פרוטוקול הנהלה  .2

    .15/6/20מיום  4#2020הנהלה  לאשר את פרוטוקול ניר מבקש מחברי ההנהלה  

 החלטה : 

 ,  8, בכפוף לציון בסעיף 15/6/20מיום  4#2020הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 

 שדני ברזילי ביקש לזמן לדיון על המפח"קים את אמיר פלג יו"ר ועדת איכות הסביבה. 

 

 .  מנהל אבטחת מידע  .3

הוסבר שמוטלת על המועצה חובה למנות ממונה 'ממונה אבטחת מידע', תוך פירוט תחומי  

מגיוס כ"א נוסף, וננסה לאתר  . נמסר שננסה להימנע האחריות כפי שנגזרים מהגדרת התפקיד 

 עובד מתאים שכבר מועסק ע"י המועצה למילוי התפקיד. 

 . ההנהלה תומכת והנושא יובא להחלטה במליאה  החלטה : 

 

 .  הצעה להסדרת מפח"קים  .4

   .תוכנן לקיים דיון המשך לישיבה הקודמת, אך כיוון שעדיין לא גובשה המלצה, הנושא לא נידון 

 

 .   תבר"ים למליאה .5

 . רשימת התברים שתובא לאישור המליאה הקרובה הציגה ופרטה את כבי 

 ההנהלה ממליצה לאשר את רשימת התב"רים שיובאו להחלטת המליאה הקרובה.  :  החלטה

 

 .   כספי מפעל הפיס .6

  תוך  לישובים, 1/3 לשיפוצים,  1/3 ש'חייבים', לנושאים  1/3 לחלק  ההצעה  את  הסבירה  כבי

  העלו  ההנהלה חברי לישובים.  החלוקה לצורך אסטרטגיה( אגף )בעזרת  קריטריונים שייקבעו

  מגרשי  מצב  על  בישובים  סקר  לבצע  הגדולים,  בסעיפים  יותר  לפרט –  דודי  ובקשות,  הצעות 

  –  ידידיה צדק'. 'טבלת  לבנות –  רונית +. 7 לישובי  ת מתקנ לאפליה  הזדמנות – רותם  הספורט. 

  הבאה   ובשנה  ישובים   4-ל   ( 850,000)   הסכום  את   לחלק   –   אלי  הישובים.   עם  נג ימצ'  מנגנון   לבנות 

   .600,000-ב מגרשים  5- ו  פיתוח כתקציבי  950,000 קיבלו   ישובים כבי  אחרים.  4-ל

 . מליאהלהתייחס לבקשות ולהצעות שעלו ולהביא להחלטת ה :  החלטה

 

 .   הסעות תלמידי ממלכתי דתי .7

נמסרה להורים הודעה על הפסקת הסעות הממ"ד לבתי ספר   20-גדי עדכן שכבר באפריל 

לתלמיד   18,000-ש.ח והיחס הוא כ  540,000חיצוניים )למעט מרחבים(. העלות השנתית 

 . ההחלטה קשה אבל מידתית. לתלמיד באזור הרישום   1,000-ממ"ד, מול כ

 דיון שחלקו התנהל בסגנון שאינו הולם ישיבת הנהלה[. ]התפתח 

ו' איך יעברו למרחבים ?. ילדי ממ"ד לא נהנים מחוגים  - הערות שנשמעו : מה עושים עם ילדי ה'

תלמידים. לא הכול נמדד בכסף. בנווה ובסעד לא מקבלים    30ופעילויות מועצה. בסה"כ 

לעזור אבל לא  ק לנמוכות. צריך תלמידים חדשים. להמשיך עם הכיתות הגבוהות ולהפסי 

להשתתף בכול ההוצאה. לא נכון גם לא לאשר פתיחת ממ"ד מועצתי השנה וגם להפסיק את  
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ג' צריך שיחוייבו ללמוד במרחבים. הסכומים נראים מוגזמים ומתבקש לבדוק שוב  - ההסעות. א'

 את הנתונים. 

 נתונים ואלטרנטיבות. לבקשת אלי יש להביא את הדיון למליאה כולל  : החלטה 

 

 .   מרכז מסחרי .8

 הנושא הגיע לדיון נוסף בהנהלה אחרי שגם המליאה לא הגיעה להחלטה בנושא,  

 ת הממשלה ע"י רמ"י,  המתנה למימוש החלט- 1חלופה  ,שעיקרו בחירה בין שתי חלופות

 המכרז ע"י רמ"י.   2ה ההנהלה תומכת בחלופ . יציאה למכרז פומבי ע"י רמ"י( -  2חלופה 

 אז אין סיכוי שזה יקום, צריך לדלג על כול הבירוקרטיות.  2אם לא חלופה   –אלי 

צריך להתרכז באיכלוס אזורי    –גרועה פחות.  מאיר   2שתי החלופות גרועות, חלופה  – יובל 

 התעשיה איתם אנחנו עדיין מתקשים, ולהשאיר את המרכז המסחרי לרמ"י. 

 כליים לשתי החלופות. להביא נתונים כל – דודי 

 . הערכה כלכלית לכול חלופהמליאה תוך שמצרפים  ללהביא את הנושא סוכם   : החלטה 

 

 . 9/2016+22/2018הגדלת חוזה קבלן  .9

 . ההגדלות מאושרות ע"י יועמ"ש המועצה

 הנושא יובא להחלטת המליאה.  : החלטה 

 

 . 13/7/20-אישור סדר היום לישיבת המליאה הקרובה ב  .10

 ביום שאינו ידוע עדיין, כלהלן :   6#2020לסדר היום של מליאה הוצגה הצעה 

 מידע.    .1

 שאילתות.   .2

 . 29/6/20מיום  5#2020אישור פרוטוקול מליאה   .3

 חילופין במליאה.  .4

 ועדים מקומיים.  .5

 הקצאת מגרש בבני נצרים למדרשת 'רוח הגולן'.  .6

 בחירת נציג ציבור להנהלת החברה הכלכלית.  .7

 מידע.  הקמת יח' מחשב וממונה אבטחת .8

 אישור תבר"ים.  .9

 מרכז מסחרי אשכול.  .10

 כספי מפעל הפיס.  .11

 הגדלת התקשרות עם הקבלן י.לרר בע"מ.  .12

 ביום שאינו ידוע עדיין.   6#2020ההנהלה אישרה את סדר היום מליאה  החלטה : 

 

 . 27/7/20-אישור סדר היום לישיבת המליאה הבאה ב  .11

 . 7#2020לקיים את ישיבת המליאה לא עלה לדיון, בשל חוסר הוודאות מתי נוכל   : החלטה 
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 אישר להפצה :                    בברכה :             

 גדי ירקוני                 ניר ים                                                              
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
 

 

 

 5/8/20אושר בתאריך : 


