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 )בזום( 12/2/8מיום  12#202פרוטוקול הנהלה מס' 

 

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

 . , ידידיה הוכמן דני ברזילירותם בוקסבאום, רונית בן רומנו,  

   .- 0-:  מתנצלים  

 . נעמי סלע  חסרים : 

 21: סה"כ חברי הנהלה 

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

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   רננה, בוריס, עופר, תמרה, מתן. :    אורחים

 

 :   על סדר היום

 

 .                                                                   מידע  .1

          .  11/1/21מיום  1#2021פרוטוקול הנהלה  אישור .2

 .  2#2021תב"רים למליאה  .3

 הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה אשכול.  .4

 .תוכנית אב לאזור תעשיה מרכז .5

 מידע על מנחת גבולות.  .6

 דו"ח תקן ושכר.       .7

 . 22/2/21בתאריך  2#2021סדר יום למליאה  .8

                                     

 . מידע  .1

   –  ירקוני גדי

בתוך כך אנחנו מנסים    .עדיין אין החלטה בעניין הלימודים, אבל אנחנו מוכנים לפתיחה  –קורונה 

 בין ישובים.  למנוע מעבר של ילדים 

 . מתקיימות שיחות עם מ.הפנים על אופן רישום כספי רמ"י כהלוואה – מ.הפנים

 

 – חברי הנהלה 

 בתפקידים חיוניים, אינו מטופל באופן מייטבי. שמרטפיות לתושבים הנושא  – מזל

 יש למצוא חלופות לחינוך, ולתגבר את הכיתות הגבוהות, בזמן סגר הקורונה.  – רונית 

 

 . 12/1/11מיום  1#2021פרוטוקול הנהלה  אישור  .2

 החלטה : 

 . 11/1/21מיום  1#2021הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 
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 . 21#202תב"רים למליאה  .3

 2#2021תברים למליאה  

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
 סה"כ  

 חולית  585 הנדסה 
בתי   10תשתיות ל  -חולית

 אגודה 
1,070,000 764,000 1,834,000 

 )הגדלה(  1,664,000 -משרד השיכון  170,000  -השתתפות הישוב  585מימון 

 1,650,000 240,295 1,409,705 מיגון בית כנסת  -אבשלום  אבשלום  1095 הנדסה 

 1095מימון 
)הגדלה( המשרד    845,295 -התחייבות הישוב  704,705 -החטיבה להתיישבות 

 100,000  -לשירותי דת 

 חולית  1156 הנדסה 
בתי   2תשתיות ל  -חולית

 אגודה 
174,000 112,800 286,800 

 )הגדלה(  252,800 -משרד השיכון  34,000  -השתתפות הישוב  1156מימון 

 1177 הנדסה 
בני  
 נצרים 

עבודות   -נצרים בני  
 יח'  27תשתית ופיתוח ל 

4,013,500 14,000 4,027,500 

 )הגדלה(  1,377,500  -משרד השיכון   2,650,000  -השתתפות הישוב  1177מימון 

 1181 הנדסה 
שדה  
 ניצן 

  45שדה ניצן תשתיות ל 
 יחידות שלב ב'

6,275,633 22,500 6,298,133 

 )הגדלה(  2,295,000  -משרד השיכון   4,003,133  -השתתפות הישוב  1181מימון 

 מגן  1203 הנדסה 
  16תשתיות ופיתוח ל    -מגן 

 יחד' 
4,708,000 8,000 4,716,000 

 )הגדלה(  816,000  -משרד השיכון   3,900,000  -השתתפות הישוב  1203מימון 

 אורים  1211 הנדסה 
תשתיות ופיתוח ל   -אורים 

 יח'  32
4,694,010 56,000 4,750,010 

 )הגדלה(  1,160,000 -משרד השיכון   3,545,010  -השתתפות הישוב  1211מימון 

 מועצה  1277 הנדסה 
 -שיפוץ מבנה תרבות 

 גילדה 
0 100,000 100,000 

 )חדש(  100,000 -משרד הפנים  1277מימון 

 מועצה  1278 הנדסה 
שיפוץ משרדי חוגים  

 2020וספורט  
0 100,000 100,000 
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 )חדש(  100,000 -משרד הפנים  1278מימון 

 906,000 906,000 0 2020סקר נכסים לשנת  מועצה  1279 גזברות 

 )חדש(  906,000משרד הפנים  1279מימון 

 הרשאות שונות לסכום שצוין   2  1279הסבר 

הנדסה  
 + חינוך 

 מועצה  1280
  -ציוד וריהוט לגני ילדים 

 כיבוי אש והצללות 
0 250,000 250,000 

 )חדש(  250,000 -מפעל הפיס  1280מימון 

 מועצה  1281 תחבורה 
רכישת רכב להסעת  

 תלמידים 
0 200,000 200,000 

 )חדש(  200,000 -מפעל הפיס  1281מימון 

 135,541 135,541 0 שיפוץ מקוואות באשכול  מועצה  1283 רבנות 

 )חדש( 135,541  -המשרד לשירותי דת  1283מימון 

 מועצה  1284 רבנות 
החלטת   -שירותי דת 
 2020ממשלה 

0 200,000 200,000 

 )חדש( 200,000  -המשרד לשירותי דת  1284מימון 

 25,453,984 3,109,136 22,344,848 סה"כ :       

 

 החלטה : 

 . 2#2021להחלטה במליאה   לעיללהביא את רשימת התב"רים ההנהלה מאשרת 

 

 . לתכנון ובניה אשכול הקמת ועדה מקומית  .4

מהנדס המועצה. בראיה לעתיד, בהינתן שקיימת תוכנית כוללנית,   –ההצעה הוצגה ע"י בוריס 

וקיימת תב"ע מועצה, ניתנות לוועדה סמכויות של מחוזית. עלו שאלות כגון : מי יהיו חברי  

 ההנהלה ? האם חברי מליאה ישמשו כהנהלת הוועדה ? כמה הסדרות ממתינות ?  

 הוצע למנות צוות הקמה מטעם הנהלת המועצה. 

 החלטה : 

 . לאישור המליאה , לתכנון ובניה אשכול ההצעה להקמת ועדה מקומית אושר להביא את 
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   .תוכנית אב לאזור תעשיה מרכז .5

 מנכ"ל החכ"ל.  – התוכניות הוצגו ע"י עופר 

 החלטה : 

 . , לאישור המליאהתוכנית האב לאזור תעשיה מרכזאושר להביא את 

 

 . מידע על מנחת גבולות  .6

, הקרקע שייכת לרמ"י, ונדרשת  15עופר ורננה. נמסר שהנושא כלול בתמ"א  הנושא הוצג ע"י  

 הוצע שנציג גבולות יהיה שותף בצוות ההקמה של המיזם.  הסדרה קניינית ותכנונית. 

 החלטה : 

 , לאישור המליאה. מיזם מנחת גבולות אושר להביא את 

 

 . 2021דו"ח תקן ושכר  .7

 הנושא הוצג ע"י כבי. 

 החלטה : 

 , לאישור המליאה. 2021דו"ח תקן ושכר לשנת אושר להביא את 

 

 . 22/2/21בתאריך   2#2021סדר יום למליאה  .8

בתאריך    3#2021-, ו 22/2/21בתאריך   2#2021לחלק את הנושאים לשתי מליאות, הוצע  

 . הוצע להוסיף לסדר היום סעיף על סדרי הדיון בישיבות המליאה בנוסח הבא : 28/2/21

שדיוני מליאת המועצה, יהיו עניינים, ממוקדים, ויתנהלו באופן שיאפשר לכלל חברי  על מנת 

המליאה, להביע את דעתם, לשמוע ולהתייחס לדעות אחרות או נוספות, ולהגיע לגיבוש  

 החלטות שקולות. הנהלת המועצה מציעה לקבל את הכללים הבאים : 

 ש סדר היום. הסעיפים לדיון במליאה יהיו תחומים בלו"ז שייקבע מרא  •

 דקות להביע את דעתם/עמדתם בכל סעיף.   2.5יוקצו לחברי מליאה  •

 תינתן לחברי מליאה זכות דיבור אחת בכל סעיף שיעלה לדיון.  •

 

 :   1 החלטה

 כלהלן :  #20212אושר סדר היום למליאה 

 

                                                   :  על סדר היום

                                                  מידע. .1

 חילופין למליאה.  .2

 סדרי הדיון בישיבות המליאה.                                                         .3

 .           25/1/21מיום  1#2021אישור פרוטוקול מליאה  .4

 שאילתות.      .5

              מוזמן עו"ד חי.  - ועדים מקומיים  .6

                    תוכנית מנחת גבולות.          .7

                                 אישור תב"רים.     .8



5 
 

 
 

 .                           2021דו"ח תקן ושכר  .9

 ]נדחה למליאה קרובה[.  תוכנית אב לאזור תעשיה מרכז .10

 ]נדחה למליאה קרובה[.   הקמת ועדה לתכנון ובניה אשכול .11

 

 :   2 החלטה

 כלהלן :  3#2021אושר סדר היום למליאה 

 

                                                                  :  על סדר היום

    מידע. .1

                                     סקר שביעות רצון תושבים.  .2

 .                           הקמת ועדה לתכנון ובניה אשכול .3

 .                             תוכנית אב לאזור תעשיה מרכז .4

 .      22/2/21מיום  2#2021אישור פרוטוקול מליאה  .5

 שאילתות.      .6

 . 2#2021סעיפים נדחים ממליאה  .7

 

 

 

 

 

 

 

 אישר להפצה :                                 בברכה :             

 גדי ירקוני                            ניר ים                                                              
 ראש המועצה                                                         מנכ"ל המועצה      

 
 8/3/21 אושר בתאריך :                             


