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 :נוכחים
זהבה  ,המאירי חיים דני ברזילאי, ,אהרון אלי, מאיר יפרח, ראובן פרידמן, יגדי ירקונ

 .אילני שלמה , גל נועם,שנהר אליעזר ,קליין
 

 , רבקה בן ארי, פלטין אלי. צמח דורון, אוזן אליהו, סיגל פביאן, :מתנצלים
        

 : חים קבועיםנוכ
 מזכיר המועצה. -מורדי ביטון 
 התנצלה. – גזברית המועצה - כבי שקולניק
 הנהלת חשבונות. - יפה בוקובזה

 

 :על סדר היום

 .22/4/2018מיום  3/2018 -מס' הנהלה  פרוטוקולי  אישור .1

 אישור הלוואה לפרויקט ביוב מועצתי. .2

 הצגת קרנות המועצה. .3

 .18/6/2018 -ב אישור סדר היום למליאה  .4

 

 :דיונים והחלטות

 

 :מידע גדי

 

המתיחות הביטחונית שאנו נמצאים בה בתקופה האחרונה ומאז  - ניביטחומצב  .א

 29-30/5/2018 -התחלת ההפגנות על הגדר ובנוסף ירי המרגמות על המועצה ב 

הכניסו את המועצה לשגרת חירום ומדי יום אנו מתמודדים עם שריפות של שדות 

 חקלאי העוטף.

נה הבנה והזדהות של נציגי הממשלה אך עדיין איננו רואים זאת בהקצאת יש

 משאבים נוספים לרשות.

 אנו פועלים בהתאם מול השרים התקווה לקבל סיוע נוסף לרשות.

 

להגיע לסיור בעוטף עזה כולל קיום ישיבת דירקטוריון  יו"ר קק"ל אמור - קק"ל .ב

ליישובי העוטף בשל המצב  באחד מיישובי העוטף במטרה לבחון את סיוע קק"ל

 .הביטחוני 



 

 

 

הגרעין היה אמור להתפנות מהשטח הזמני מצוחר ג' מאחר ולא  –גרעין הראל  .ג

 נמצא להם פתרון לישוב הקבע, הם ממשיכים לאכלס את השטח בצוחר ג'.

רונה התברר לנו כי הגרעין הוסיף מס' מבני מגורים נוספים ללא אישורנו חלא

 ואנו פועלים מולם לצורך פינוי המבנים. ואישור החטיבה להתיישבות

במקביל אנו פועלים מול משרד החקלאות לפינוי של הגרעין מצוחר ג' כפי 

  שהתחייבו בהסכם לצורך פיתוח המגרשים לתושבי האזור.

 

 120חכירה על שטח של  בשעה טובה קיבלנו אישור לחוזה – מרלו"ג כרם שלום .ד

 דונם להקמת מרלו"ג באזור מסוף כרם שלום ואנו נערכים ליציאה למכרז בהתאם.

 

 :מורדי - 8/2013 הנהלה מס' פרוטוקול יאישור .1

 3/2018מורדי מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס' 

   .22/4/2018 –מיום 

 

 : החלטה

  3/2018ס' חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מ

  .22/4/2018 -מיום 
 

 

 :כבי – לפרויקט ביוב אישור הלוואה .2

כבי הציגה לחברי ההנהלה את פרויקט הביוב שלשמו נדרשת ההלוואה, קו ביוב 

 ניר עוז למט"ש מגן. –מנירים 

מענק  60%השתתפות הרשות מאחר ואנו מקבלים  40%ההלוואה נדרשת למימון 

 מרשות המים.

 

 :החלטה

 40%לאשר לקיחת הלוואה לפרויקט הביוב בסך  מליצים למליאה ה מחברי ההנהל

 מעלות הפרויקט.

 

 :כבי –הצגת קרנות המועצה  .3

 שעומדים  31/5/2018 –כבי הציגה לחברי ההנהלה את יתרת הקרנות נכון ל 

 הכוללים את קרנות הביוב.₪ מיליון  23.5 –ע"ס כ 

 .2017כמו כן, הוצגו השימושים בקרנות במהלך שנת 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :מורדי - 8/2016/18 -באישור סדר היום למליאה  .4

לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  ההנהלהמבקש מחברי  מורדי

 כדלהלן:

 

 מידע. .1

 פרוטוקול מליאה. אישור .2

 חילופין במליאה. .3

 ועדים מקומיים. .4

  אישור תבר"ים. .5

 אישור הלוואה לפרויקט ביוב מועצתי. .6

 .30.10.2018-ברשות באישור וועדת בחירות לבחירות  .7

 .2018אישור תמיכות לשנת  .8

 הצגת קרנות המועצה. .9

 אישור למתן הנחה לחייל מילואים פעיל. .10

 

 

 

 

 

  :החלטה

 חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את סדר היום המצ"ב למליאה הקרובה.

 

 

 

 אישר להפצה:     בברכה:         

 גדי ירקוני                                         מרדכי )מורדי( ביטון       

 ראש המועצה                                            מזכיר המועצה


