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 9201/8/02 - מיום 9201#7פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 סיגל פביאן. השי רובין, , , דודי אלוןיובל ברגדי ירקוני, מאיר יפרח, אלי אהרון, :  נוכחים

 ידידיה הוכמן, רבקה בן ארי, רוני קיסין, מזל ערוסי, רונית בן רומנו.   :מתנצלים  

   חסרים :

 הנהח"ש.  –גזברית, יפה בוקובזה  - מנכ"ל, כבי שקולניק  – ניר ים :   קבועים נוכחים

 דוברת המועצה.   –מבקר המועצה, יפעת ליפנר  –זנטי יהודה  :   קבועים חסרים
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 : דיונים והחלטות 

 

 . מידע  .1

 מידע גדי : 

מ.ש"ח בניגוד להחלטת ממשלה בעניין   56החליטו לקצץ  מ.התחבורה ומ.האוצר  – 232כביש  . א

  180מעון נדרש תקציב של -צוחר. למקטע צוחר-ובכך נמנע המשך הכביש בקטע ניר יצחק 

 מ.ש"ח שטרם אושרו )אפשרות לבג"צ נבדקת ע"י היעמ"ש(. 

נמצאים בשלבים סופיים של ההכנות. קיימים עיכובי אספקה של ריהוט וציוד   – קמפוס חינוך  . ב

 מסופקים ע"י קבלן שנקלע לקשיים. צפוי שבתי הספר ייפתחו בזמן. ה

 לא קיבלנו פניה מהרשויות ולא מגיבים בשלב זה.   –מכתב שמעון מגן  . ג

 

 מידע ניר : 

הודיע כי כמבקר המועצה הוא   יהודה זנטי – נוכחות מבקר המועצה בישיבות הנהלת המועצה  . א

 מנוע מלהשתתף בישיבות הנהלת המועצה. 

עלה לדיון נושא ההופעה באולם אשכול בה הוקצו שורות של מושבים    –הפרדה מגדרית  . ב

לתושבים שהיו מעוניינים לשבת בהפרדה. הנושא עורר תגובות ובקשות להביא את הנושא  
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תנהל את  ון יהיה אם הנהלת המועצה לדיון במליאה. בדיון שהתקיים בהנהלה הוסכם שנכ

 העניין, תגבש ותסביר את מדיניות המועצה בעניין זה. 

קיבלנו פניה להציע נציג מטעם מ.א.אשכול לו.מרחבית. בשל ענייני   – נציג לו.מרחבית  . ג

 הפרוצדורה של בחירת המועמד עדיין לא התקדמנו בנושא זה. 

 

 עלה בדיון שהמדיניות במועצה היא דודי מבקש לדון במדיניות התגובות למייל.   :בקשת דודי אלון  

 לכבד את הפונים ולהגיב במהירות האפשרית לפניות.          

 

 . 6#2019אישורי פרוטוקול הנהלה מס'   .2

 .   21/7/2019מתאריך   6#2019ניר מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס' 

 :  החלטה 

 .   21/7/2019מתאריך  6#2019רוטוקול מס' חברי ההנהלה מאשרים את פ

 

 . 2019עדכון תקציב  .3

 מ.ש"ח   2,290ולאשר תוספת של   2019לעדכן את תקציב כבי : מבקשת 

 מ.ש"ח.   180,035לתקציב שאושר ע"ס 

 : החלטה 

 . 11#2019ההנהלה מאשרת את הבקשה שתובא להחלטת המליאה  

 

 מוגנים לישובים. ממרחבים  .4

ישובים בהם   13מהוצאות התכנון למרחבים ממוגנים עבור  50%-תשתתף ב מוצע שהמועצה 

 לא קיימים מרחבים ממוגנים המאפשרים התכנסות והפעלה של ילדים בזמן חירום. 

 : החלטה 

 . 11#2019ההנהלה מאשרת את הבקשה שתובא להחלטת המליאה  

 

 מיליון ש.ח.  6אישור לבקשת הלוואה בסך   .5

מיליון ש.ח כהקדמה לבקשת מימון ע"ח השנה  6כבי : מבקשת אישור לקבלת הלוואה בסך 

מיליון ש.ח ועם גיוס ההלוואה החדשה יגויסו השנה  10גוייסו עד כה   2019הבאה. במהלך 

 מיליון ש.ח.  16בסה"כ 

 : החלטה 

 . 10#2019ההנהלה מאשרת את הבקשה שתובא להחלטת המליאה  

 

 בית נגב מערבי. אישור נציג לוועדה מרח  .6

 בשל ענייני הפרוצדורה של בחירת המועמד הנושא עדיין אינו מוכן לדיון במליאה. 
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 מערכת סליקה בנקאית.  .7

 ,  ומי ולמס הכנסהא העברות ישירות של תשלומים מחשבון הבנק לביטוח לכבי : מבקשת אישור ל    

 ולמוסדות מדינה נוספים על פי הדרישה.      

 : החלטה             

 . 11#2019ההנהלה מאשרת את הבקשה שתובא להחלטת המליאה             

 

 תב"רים למליאה.  .8

 כבי : מבקשת אישור להביא את רשימת התב"רים לאישור המליאה. 

 : החלטה 

 . 11#2019ההנהלה מאשרת את הבקשה שתובא להחלטת המליאה  

 

 . 10#2019אשרור סדר יום למליאה  .9

 : החלטה 

 . 10#2019סדר היום למליאה ההנהלה מאשררת את 

 

 . 11#2019 –אישור סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  .10

 : החלטה 

 . 11#2019ההנהלה מאשרת את סדר היום למליאה 

 

 

 

 

 :   אישר להפצה                    :           בברכה    

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

 

 

 

 

 28/8/2019אושר בתאריך : 


