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 )ישיבה בזום(  20/8/5מיום  20#206פרוטוקול הנהלה מס' 

 

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

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

   .- 0-:  מתנצלים  

 . -0- חסרים : 

 . הנהח"ש-, יפהגזברית- כבימנכ"ל, -: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   .לשכה- חינוך, תמרה-, אביצוער -מתן:   אורחים
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 : דיונים והחלטות 

 

 . מידע  .1

התקיים דיון  , ונשאו דברים בעקבות ישיבת המליאה האחרונה, בה הופיעו תושבי מועצה •

בישיבות המליאה.    של אורחיםקצר בהנהלה, על איך נכון לנהל את נושא הבעת עמדות  

הגעת אורחים לישיבות המליאה,  הנושא לא הגיע לכלל החלטה, אך רוח הדברים היא ש

 כמו גם הרשות לשאת דברים, צריך שיהיו מתואמים מראש עם יו"ר ישיבת המליאה. 

 

 . 20/7/8מיום  #20205אישור פרוטוקול הנהלה  .2

    .8/7/20מיום  5#2020הנהלה  לאשר את פרוטוקול ניר מבקש מחברי ההנהלה  

 החלטה : 

 . 8/7/20מיום  5#2020הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 
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 .  הגדלת תקציב פעולות קורונה .3

  20- אז מרץש.ח, שנוצל מ 200,000בסך מיוחד  שרה המליאה תקציב יא  בהקצאה הראשונה

נכון להיום ועם התמשכות המגיפה, התארגנות המועצה למתן מענים מתאימים   .20-ועד יולי

לנושא הקורונה, עדיין מחייבת הוצאות שלא נלקחו בחשבון בתקציב השנתי. מוצע להביא  

 ש.ח.   200,000נוספת, וייעודית להתמודדות עם הקורונה, בסך של  ה לאישור המליאה הקצא

ש.ח נוספים, ומבקשת להביא   200,000-בהגדלת תקציב הקורונה ב ההנהלה תומכת  החלטה : 

   פירוט ההוצאות שנעשו עד כה בתקציב הקורונה.את הנושא להחלטת המליאה, בצרוף דו"ח 

 

 .  שינוי החלטה על הלוואה .4

, וזאת ע"מ להרחיב  1-41-5#2020כבי הסבירה את הבקשה לשנות את נוסח החלטת המליאה 

את מעגל המציעים מימון לפרוייקט, ואפשרות לבניית סל מימון מיטבי, תוך שנשארים במסגרת  

 הסכומים והמחירים עליהם הוחלט במליאה. 

 ומבקשת להביא את הנושא להחלטת המליאה.  ההנהלה תומכת החלטה : 

 

 .   ירת תב"ריםסג .5

 .  שתובא לאישור המליאה הקרובהלסגירה רים " רשימת התב כבי הציגה ופרטה את 

 . רוב התב"רים נסגרים בהוצאה כוללת הנמוכה מסך ההוצאה שתוכננה 

   . להחלטת המליאה ולהביא לסגירה,  ההנהלה ממליצה לאשר את רשימת התב"רים   :  החלטה

 

 .   תבר"ים למליאה .6

, )יש לתקן את ההסבר  רשימת התברים שתובא לאישור המליאה הקרובהכבי הציגה ופרטה את  

 הנלווה לשני התב"רים הראשונים(. 

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

 

 .  מילוט  דרך  סטטוס .7

, כהכנה להצגת הנושא במליאה, במטרה לקבל מהמליאה  הוצג סטטוס לקטעי דרך המילוט

 . דרך המילוט  המועצה בנושא מ קצב העשיה הנדרש על על כיוון הפעולות ו ברורהאמירה  

ק"מ אחרונים 'דרך השדות'(, תכנון ראשוני    6ק"מ ) 20- מקטע באורך כ -  צאלים-דקל •

 שחלקו השני יובא לאישור במליאה קרובה.  1117ש.ח בתב"ר  150,000X2-מתוקצב ב 

ק"מ, קיצור מרחק ביחס לכביש קיים, בתוואי העובר    14מקטע באורך  –  אופקים-צאלים •

 למקטע זה.  מוצע לא להקצות משאבים  ועל כן . בשטחים שאינם שייכים למועצה

כלל הגורמים המעורבים בנושא אינם רואים היתכנות למימוש מקטע הדרך   – ב"ש -צאלים •

 מצאלים לב"ש, ועל כן מוצע לא להקצות משאבים למקטע זה.

 . דרך המילוט יובא לישיבת המליאה ויוצג באופן מקיף לחברי המליאהנושא   : החלטה 
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 . )דרך מילוט(   1117 תב"ר  .8

  150,000ש.ח מקרנות המועצה, ונדרש לאשר השלמה של  150,000קיימים  1117בתב"ר 

 ש.ח.  300,000ש.ח מהחטיבה להתיישבות, כך שסך התב"ר יעמוד על 

 . לאישור המליאהעם רשימת התב"רים  תובא  1117הבקשה להגדלת תב"ר  : החלטה 

 

 . 2019דוחות כספיים חכ"ל  .9

 . , אחרי שעבר את אישור הנהלת החכ"ל2019הוצג דו"ח כספי של החכ"ל לשנת 

 עלו נושאים שמחייבים התעמקות וקביעת מדיניות כגון : 

 מקומו של המו"פ במסגרת החכ"ל.  •

 דרך הצגת ההשקעה בפרוייקטים המטופלים ע"י החכ"ל.  •

 המליאה.  דו"ח כספי של החכ"ל יובא לאישור : החלטה 

 

 . תלמידים ממלכתי דתי הסעות  .10

 חלופות בנושא :  3הנושא עלה לדיון נוסף בהנהלה והוצעו 

תממן המועצה  ביטול המימון להסעות תלמידי ממ"ד החל מתשפ"א. בתשפ"א  – 1חלופה  •

 . הסעות לתלמידי ממ"ד רק למוסדות שאושרו למועצה ע"י משרד החינוך 

תשפ"ב  במעלות הסעות ממ"ד לתשפ"א בלבד.   50%-השתתפות הורים ב – 2חלופה  •

 . תממן המועצה הסעות לתלמידי ממ"ד רק למוסדות שאושרו למועצה ע"י משרד החינוך

ושיח מול משרד החינוך   ,בלבד "א תשפ  לשנת"ד  ממ הסעות מימון  המשך – 3חלופה  •

"מ עם  מו בכוונה לסיים את החינוך נוספים,  ת הרישום והכללת מוסדו איזורלהגדלת  

בתשפ"ב תממן המועצה הסעות לתלמידי ממ"ד רק למוסדות  .  21-.החינוך עד מאימ

 שאושרו למועצה ע"י משרד החינוך. 

 . תתקבל במליאת המועצהוהחלטה   3הנהלת המועצה תומכת בחלופה  : החלטה 
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 אישר להפצה :                    בברכה :             

 גדי ירקוני                 ניר ים                                                              
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
 

 

 

 24/8/20אושר בתאריך : 


