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 20/9/7מיום  20#208פרוטוקול הנהלה מס' 

 

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

 . דני ברזילינעמי סלע, , רותם בוקסבאום, , רונית בן רומנומזל ערוסי             

   .- 0-:  מתנצלים  

 . -0- חסרים : 

 13: סה"כ חברי הנהלה 

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

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   .המושבים מ  נציגים, צוער -מתן:   אורחים
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 : דיונים והחלטות 

 

 . מידע  .1

 

   ראש המועצה.וממלא מקום גן סעל פרישתו מתפקיד    ת המועצהלהנהלהודיע   – יפרח מאיר 

חשוב זה התושבים  דבר השה, ואמר על תמיכתם שאר הישובים  לו הודה לחברי הקיבוצים  מאיר 

,  בהצלחה  לכולם ואיחל למועצה. מאיר הודה מחליף להתחיל הליך של בחירת סגן , וצריך  והמועצה

 . טובה -ושנה

 

)אייל טל, יהודה מדמון, רונן כהן,    מושביםמה ם נציגיהגיעו ישיבת ההנהלה ל  -  נציגים מהמושבים

יים את הפרק בכבוד ולהוריד את  צריך לסשלהעביר את המסר כדי  מספר דקות , שביקשו ועוד( 

. הנציגים הודו לכולם  יעבוד בהתנדבות הסגן , ואם כן אפשר שלא צריך סגן , שהנושא מסדר היום 

 . טובה-ואיחלו שנה

 

, ביקש שהדיון על אתר דיה יגיע למליאה רק אחרי  והוועדה לאיכות הסביבהיו"ר  –  אמיר פלג 

 (. 5)ראה סעיף   יתקיים דיון בועדת איכות הסביבה.ש

 

 בה יוצג הדו"ח על כספי רמ"י. מבקש להביא את רו"ח אלון מררי לישיבת המליאה  – אלי אהרון 

 . ונגזרותיו   ויסביר את הנושא על כול הבטיו שאלון יוזמן למליאה  סוכם 



2 
 

 
 

   –  גדי ירקוני

 על הצטרפותה להנהלת המועצה.  נציגת צוחרברכות לנעמי סלע  •

ותעשיה,   מחוייבות הממשלה לעוטף עזה, פיתוח חקלאות, מיים מדברים עם השרים על  •

 את תמיכת הממשלה.ומבקשים 

ים שינויים תוך  פורמלית, נעש-הלא בשילוב של המערכת הפורמלית עם   שנת הלימודים נפתחה •

 מקסימום לימודים. כדי תנועה בכוונה לאפשר 

לרשויות, ומהרשויות  יותר אחריות יורדת   )ירוק, צהוב, כתום, אדום(, הרמזור הופעלהשיטת  •

, )נכון להיום אשכול רשות ירוקה עם  רשות ירוקה כדי להישאר אנחנו עושים כל מאמץ לישובים. 

 מספר ישובים צהובים(. 

 נמצאים בשלב האחרון של השרות הצבאי,  קיבלנו גרעין מהאיחוד החקלאי, חברי הגרעין  •

בבתי הספר   ,ק בעיקר בהדרכת נוער ו ויעס פורמלי-יופעל במסגרת החינוך הלאהגרעין  

 הגרעינים מתוכננים להתחלף אחת לשנה. . ובישובים

 

 . 8/20/24מיום  #20207פרוטוקול הנהלה  אישור  .2

    .24/8/20מיום  7#2020הנהלה  לאשר את פרוטוקול ניר מבקש מחברי ההנהלה  

 החלטה : 

 . 24/8/20מיום  7#2020הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 

 

 . תב"רים למליאה  .3

 7/9/20תב"רים להנהלה  

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  

 2,115,987 גן ילדים  -כרם שלום  כרם שלום  1202 הנדסה 
429,459 

2,150,000 
-395,446 

 1202מימון 
₪   931,736-₪(, קרנות המועצה  ₪429,459 )הגדלה ב  1,218,264 -משרד החינוך 

 ₪(  395,446)הקטנה ב 

 1253 ביטחון 
עין  

 השלושה 
שער  -עין השלושה

 חשמלי אחורי 
0 58,500 58,500 

 ₪    3,500  -₪, התחייבות הישוב  55,000 -משרד הביטחון  1253מימון 

 10,000 נגישות ראיה  מועצה  1173 חינוך 
-10,000 

53,024 
53,024 

 ₪ )חדש(  53,024  -₪(, משרד החינוך  ₪10,000 )הקטנה ב  0 -קרנות המועצה  1173מימון 

 300,000 300,000 0 ציוד וריהוט לבתי ספר  מועצה  1254 הנדסה 

 )החלפת מזגנים חסכוניים בבני נצרים ונווה(  2020מפעל הפיס  1254מימון 
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 מועצה  1255 הנדסה 
-שיפוצים במבני פיס

שיפוץ אולם ספורט  
 בסין 

0 200,000 200,000 

 )מבני פייס שיפוץ אולם התעמלות קרקע(  2020מפעל הפיס  1255מימון 

 מועצה  1256 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

 ניצני אשכול  -ספר 
0 142,416 142,416 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1256מימון 

 מועצה  1257 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

 בני נצרים בנים -ספר 
0 39,744 39,744 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1257מימון 

 מועצה  1258 מיחשוב 
לבתי  רכישת מחשבים 

 נופי הבשור  -ספר 
0 245,088 245,088 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1259מימון 

 מועצה  1259 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

נועם נצרים   -ספר 
 בנות 

0 39,744 39,744 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1259מימון 

 מועצה  1260 מיחשוב 
מחשבים לבתי  רכישת 
 רגבים בנגב  -ספר 

0 19,872 19,872 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1260מימון 

 מועצה  1261 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

 נווה בנות  -ספר 
0 13,248 13,248 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1261מימון 

 מועצה  1262 מיחשוב 
מחשבים לבתי  רכישת 

 אולפנת לכתך  -ספר 
0 49,680 49,680 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1262מימון 

 מועצה  1263 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

נווה תלמוד   -ספר 
 תורה 

0 16,560 16,560 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1263מימון 

 מועצה  1264 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

נווה ישיבה   -ספר 
 תיכונית 

0 33,120 33,120 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1264מימון 

 3,360,996 1,235,009 2,125,987 סה"כ :       

 

 החלטה : 

 . להביא את רשימת התב"רים לעיל לאישור המליאהההנהלה מאשרת 



4 
 

 
 

 

 

 . 2020מענק משרד הפנים  .4

  5,402-, המסתכמים ב2020משרד הפנים  י לשימוש במענקהצעת המועצה כבי הסבירה את 

 "[. לטובת הצטיידות במבנה חדשנות נשאל מה זה "קפהבקשר להשקעה  ].  אש"ח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה : 

 . לאישור המליאה לעיל  להביא את ההצעה ההנהלה מאשרת 

 

 . הכנה להצגת פרוייקט דיה למליאה  .5

שמובל ע"י החכ"ל. הערך המוסף של הפרוייקט  הינו פרוייקט כלכלי גדי הסביר שפרוייקט דיה 

צגת הפרוייקט  ה. אינו פוגע באיכות הסביבה הוא תרומה לאיכות הסביבה, ומכל הבחינות  

שנמשכו מספר  היציאה למכרז ואחרי שהושלמו התכנונים וההסדרות תוזמנה לקראת למליאה 

עבור חברי  לתזכורת  ומוצג שוב , על ידה  ושרלמליאה ואבעבר הוצג   דיה פרוייקט. שנים

יש מקום לשמוע את דעתה של הועדה לאיכות   . והסופית  המלאההתוכנית ת הצגלו  המליאה

. הועדה לאיכות הסביבה תוזמן לישיבת  , אבל הועדה אינה יכולה להוביל את הפרוייקטהסביבה 

 הפרוייקט. בה יוצג הקרובה המליאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020מענק משרד הפנים 
  

    

 1,300 אולם ספורט 

 3,200 מבנה חדשנות הצטיידות 

 100 שדה ניצן שיפוץ מגרש במקום ויתור שלהם על שחב"ק 

 602 הצטדיות מבנה אומניות 

 100 אולפן מוזיקה הישן לקראת העברת המרכז הקהילתי    שיפוץ

 100 גילדה בטיחות וחשמל 

   
 5,402 סה"כ

 5,402 תקציב 

 - יתרה 
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   : החלטה 

 . 14/9/20בתאריך שתתקיים   9#2020סדר היום למליאה ההנהלה אישרה את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישר להפצה :                    בברכה :             

 גדי ירקוני                 ניר ים                                                              
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
 

 

 

 30/9/20אושר בתאריך : 


