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 )בזום( 12/1/11מיום  12#201פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 ,  מזל ערוסי השי רובין, רבקה בן ארי, , , דודי אלון יובל בר אלי אהרון,  : גדי ירקוני,   בזום נוכחים

 . , ידידיה הוכמן דני ברזילינעמי סלע, רותם בוקסבאום, רונית בן רומנו,  

   .- 0-:  מתנצלים  

 . יפרח ר  מאי חסרים : 

 13: סה"כ חברי הנהלה 

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

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   .- 0-:    אורחים

 

 :   על סדר היום
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 . מידע  .1

   –  ירקוני גדי

צח"י ישובים, הנהלות חינוך  מקיימים זום עם , אנחנו נמצאים בקשר עם הישובים  – סגר קורונה 

תוחה על  עם עין פכולנו , ודרך מנהלי בתי"ס שומרים על קשר עם התלמידים.  והנהלות ישובים 

   הנוער בישובים. 

, ונפעל להביא  , מתוכנן שתפתח מרפאה לחיסון בצוחר מחוסנים 4,000-נכון לעכשיו כ – חיסונים 

 למרפאות תושבים שאינם יכולים להגיע בכוחות עצמם. 

 . הנזקקת  ומשפר משמעותית את יכולות הניוד לאוכלוסיה הגיע לאשכול –  מיניבוס מונגש

 לשימושים. מיליון ש.ח ונערכת תוכנית   4.0-התקבלה תוספת תקציבית של כ –תקציב חינוך  

 

 

 . 20/21/20מיום  #202031פרוטוקול הנהלה  אישור  .2

 החלטה : 

 . 20/12/20מיום  13#2020הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 

 . ( דני ברזילילהערתו של   -  "להביא" 4בכפוף לתיקון סעיף )



2 
 

 
 

 

 . 211#20למליאה  תב"רים  .3

 ,  המלאה נשלחה לחברי ההנהלה , ורשימת התב"רים1236דיון בנושא תב"ר התקיים 

 ולפני ישיבת המליאה.  ת ההנהלהאחרי ישיב לעיון והערות,  

 1#2021תברים למליאה 

 הפרוייקט  ישוב  מס' מחלקה 
סכום ב ₪  

 שאושר 
הגדלה הקטנה  

 ₪  -ב
 סה"כ  

 גבולות  160 הנדסה
להרחבת ישוב  תשתיות  

 גבולות 
4,260,500 214,000 4,474,500 

 160הסבר 
)הגדלה   3,002,000 - , התחייבות היישוב 1,472,500 - משרד הבינוי והשיכון 

 ( 214,000ב

 גבולות  1099 הנדסה
שיפוץ ושידרוג  -גבולות 

בריכת שחיה מחוממת  
 ובריכת פעוט

3,000,000 -2,500,906 499,094 

 1099הסבר 
  499,094 - ₪(, קרנות המועצה   ₪2,500,000 )הקטנה ב   0 - התחייבות הישוב 

 ₪(. השיפוץ בוצע ישירות דרך הקיבוץ  ₪906 )הקטנה ב 

 חלוציות  1236 הנדסה
בריכת שחייה  -חלוציות 

 לישובים 
100,000 1,400,000 1,500,000 

 ( 1,400,000ב₪ )הגדלה   1,500,000 - קרנות מועצה  1236הסבר 

 אוהד  1274 הנדסה
תכנון תשתיות   - אוהד 

 נחלות  70-ופיתוח ל 
0 500,000 500,000 

 ₪    500,000 - התחייבות הישוב  1274הסבר 

 מועצה  1275 הנדסה
מימון שיפוץ חדר מורים  

 שחר אשכול  -
0 100,000 100,000 

 ₪  100,000 - משרד החינוך  1275הסבר 

 40,000 40,000 0 חישוף צמחייה  מועצה  1276 ביטחון 

 ₪  40,000 -משרד הביטחון   1276הסבר 

 7,113,594 246,906- 7,360,500 סה"כ :       

 

 

 החלטה : 

 . 1#2021להחלטה במליאה   לעיללהביא את רשימת התב"רים ההנהלה מאשרת 
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 . חוק עזר לסלילת כבישים ומדרכות  .4

 החוק המוצע.  מהות וכוונתהתווסף לחומרים הסבר על נרשם ע"י כבי, ו

 החלטה : 

 . הצעת החוק לאישור המליאהאושר להביא את 

 

   .סקר שביעות רצון תושבים  .5

 . 2020-הוצגו תוצאות סקר שביעות רצון תושבים שנערך באוג' 

 החלטה : 

דורית "אלקסיר"  בישיבת המליאה, בליווי הסברים שיינתנו ע"ע  תוצאות הסקר את  הציג אושר ל

 . שערכה את הסקר 

 

 . דיון על כללי התנהלות ישיבות מליאה .6

 . בשל קוצר הזמן לא התקיים הדיון שתוכנן

 

 . 25/1/21בתאריך   1#2021סדר יום למליאה  .7

 החלטה : 

 כלהלן :  1#2021אושר סדר היום למליאה 

 

    מידע. .1

            .30/12/20מיום  18#2020אישור פרוטוקול מליאה  .2

     שאילתות.   .3

 מוזמנת דורית 'אלקסיר'.                                                                        – הצגת סקר שביעות רצון תושבים  .4

 מוזמן עו"ד חי.   -  ועדים מקומיים  .5

                                                            אישור תב"רים. .6

                                              י סגן ראש המועצה.תפקיד  .7

          אש"ח(. 850חלוקת תקציב מפעל הפיס ) .8

 . אישור חוק עזר לסלילת כבישים ומדרכות  .9

 

 

 

 

 אישר להפצה :                                 בברכה :             

 גדי ירקוני                            ניר ים                                                              
 ראש המועצה                                                         מנכ"ל המועצה      

 
 8/2/21 אושר בתאריך :                             


