
 

 

 

 
 /7102/0/12 - מיום /7102/0פרוטוקול הנהלה מס' 

 
 :נוכחים

זהבה אוזן אליהו, , המאירי חיים ,שנהר אליעזר, ראובן פרידמן מאיר יפרח,,יגדי ירקונ
 .פלטין אלירבקה בן ארי,סיגל פביאן, גל נועם,  ,דני ברזילי ,טל משה ,קליין

 
 .האילני שלמדני פזיק,  ,דורון צמח ,אלי אהרון :מתנצלים

  
 : נוכחים קבועים

 מזכיר המועצה. -מורדי ביטון 
 גזברית המועצה. - כבי שקולניק
 הנהלת חשבונות. - יפה בוקובזה

 

 :על סדר היום

 .1110217 -מס' פרוטוקול הנהלה  אישור .1

 מוטי לבאן. –הצגת פרויקטים אגף הנדסה  .0

 .0212תקציב אישור  .3

 .1211010217 -באישור סדר היום למליאה  .4

 
 :והחלטות דיונים

 

 :מידע גדי

 

 יום התגלתה מנהרה בשטח המועצה באזור נירים, צה"ל נטרל אותה ה – ביטחון

הוצאנו הודעה לתושבים על  מהבוקר עוד לפני הפרסום בתקשורת, ועדכן אותנו

המשך חיי השגרה במועצה, יחד עם זאת אנו במועצה בקשר אדוק עם צה"ל 

 וגורמי הביטחון לכל אירוע שיתרחש.

 

: בנושא החירום אני מבקש לדעת מודע הגנרטור בחירום של ניר יצחק לא יאןפב

  חובר.

 בדק מול קב"ט המועצה. יי

 

 ל קבלת פרס ניהול תקין לשנת התבשרנו אתמול ע – 02/2תקין  פרס ניהול

 .במעמד שר הפניםבבניני האומה  אנו נקבל אותו ביום שלישי הקרוב, 0212

 



 

 

 

 

 

 

 :מורדי - //102/7 'הנהלה מס אישור פרוטוקול .1

   .1111110217 - מיום 1110217מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס'  מורדי

 

  :החלטה

 - מיום 1110217מס' חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול 

1111110217.   

 

 :מוטי לבאן –הצגת פרויקטים אגף הנדסה  .0

 ויקטים של אגף ההנדסה,את טבלת הפרהציג לחברי ההנהלה ע"ג מצגת  מוטי

 הכוללת אומדנים, הרשאות, תרומות ופערים. 

 ₪.מיליון  151 -סביב קריית החינוך כבינוי העלות פרויקט 

כאשר לא כל התרומות ₪ מיליון  02 –כ באנו צופים שימוש בקרנות המועצה 

 וההרשאות נתקבלו.
 

ר ההרשאות כאש₪ מיליון  151 –: אני חושב שלאשר פרויקטים ב אליהו אוזן

לדעתי  ,₪מיליון  4ותרומות בסכום של ₪ מיליון  11שהתקבלו הינם בגובה של 

 ת המועצה לרמת סיכון מאד גבוהה באישור הפרויקטים הנ"ל.חושפת א
 

: אני גם חושב שישנו סיכון ומבקש לדעת האם נקבע סדר עדיפות דני ברזילי

 לפרויקטים ועל מה אנחנו יכולים לוותר.
 

 , יםפרויקטמימון ה: אנחנו לא נבצע פרויקטים עד שאין לנו את הסכום המלא לגדי

 אולם הספורט ומבנה החדשנות הינם בעדיפות אחרונה.ולכן בשלב זה 

 מיליון דולר. 0ט לאחר גיוס תרומה של יקלגבי מבנה החדשנות, אנו נצא לפרו
 

לבניית  : מבקש להביע התנגדות לקבלת התרומה מקרן הידידותאליהו אוזן

 המרה"פ.

 

  :החלטה

סודיים ישל בינוי ביה"ס המליצים למליאה לאשר את הפרויקטים חברי ההנהלה מ

נה לחדשנות הינם בעדיפות כאשר אולם הספורט והמבוהרחבת ביה"ס נופי הבשור, 

האחרונה עד לגיוס כל התרומות וההרשאות לבינוי. מבנה החדשנות יצא לביצוע עם 

 רומה.מיליון דולר ת 0גיוס 

  



 

 

 

 

 

 

 :כבי – /802תקציב אישור  .3

, זאת לאחר שמנהלי 0212לשנת המועצה בי הציגה לחברי ההנהלה את תקציב כ

 .את תקציב האגפים האגפים הציגו לחברי המליאה

 ₪. 153,257,222התקציב הינו ע"ס 

 נשאלו שאלות ע"י חברי ההנהלה וכבי ענתה עליהן.

 

  :החלטה

 ₪. 153,257,222ע"ס  0212מליצים למליאה לאשר תקציב חברי ההנהלה מ

 

 :מורדי - 7102/0/1/8 -באישור סדר היום למליאה  .4

לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  ההנהלהמבקש מחברי  מורדי

 כדלהלן:

 מידע. .1

 אישור פרוטוקול מליאה. .0

 חילופין במליאה. .3

 ועדים מקומיים. .4

 אישור תבר"ים. .5

 .0212אישור תקציב  .2

 .0212אישור תב"ר שנתי לשנת  .7

 .3211110217 -אות מיום אישור פרוטוקול ועדת הקצ .2

 מוטי לבאן. -הצגת פרויקטים אגף הנדסה  .1

 משה מורג. -.דיווח מוועדת ההיגוי לבניית בי"ס היסודי במועצה 12   

 

  :החלטה

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

    

  

 אישר להפצה:     בברכה:         

 גדי ירקוני                                         ביטון מרדכי )מורדי(       

 ראש המועצה                                            מזכיר המועצה


