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   12/3/8מיום  12#203פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 רונית בן רומנו,  , מזל ערוסיהשי רובין, יובל בר, ידידיה הוכמן,  ,  : גדי ירקוני, דודי אלון   בזום נוכחים

 . דני ברזילי                    

   .רבקה בן ארי :  מתנצלים  

 . נעמי סלע רותם בוקסבאום,  חסרים : 

 )אלי אהרון התפטר מהמליאה(   11: סה"כ חברי הנהלה 

 . גזברית- כבימנכ"ל, -: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. -יפעת הנהח"ש,  -יפה:  קבועים חסרים 

   .דרור אפרתי :    אורחים

 

 :   על סדר היום
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 .  15/3/21בתאריך  4#2021סדר יום למליאה  .8

                                     

 . מידע  .1

   –  ירקוני גדי

.  ובמהלכו ביקרו המפקדים במתקני בתי הספר , התקיים היום באשכול – סיור מפקדי טייסות 

 . להכיר את מ.א אשכולהמפקדים קיבלו הסברים מגדי, ולמדו 

 

 – הנהלה ב  דיון

(, הוצף שוב הצורך למצוא דרכים, שיאפשרו סדרי דיון  3#2021לאור התנהלות המליאה האחרונה )

עלה שרוח הדיונים במליאות לא מתאים לחלק גדול   . תקינים, עניינים ומאפשרים בישיבות המליאה

 , משתף וענייני.  לא מאפשר דיון פתוח במליאות,  השיח שמתפתח  סגנון מבין חברי המליאה, ו

 הוצע להיעזר בייעוץ מקצועי, ולקבל הנחייה על דרכי ניהול מיטביות של הישיבות.  

דק'   2.5- את רשות הדיבור להוצע לחזור ולהציע למליאה לאמץ את ההמלצת ההנהלה, להגביל 

 לדובר, רשות דיבור אחת לכל סעיף, לו"ז קבוע מראש, וזמן קצוב לכל סעיף שעולה לדיון. 

 

 . 12/2/8מיום  1#2022פרוטוקול הנהלה  אישור  .2

 החלטה : 

 . 8/2/21מיום  2#2021הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 
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 . 21#204תב"רים למליאה  .3

 8/3/21תברים להנהלה 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה הקטנה  

 ₪ -ב
 סה"כ  

 מועצה  1282 מועצה 
תכנון תכנית אב למנחת  

 גבולות 
0 800,000 800,000 

 )חדש( 800,000 -הסבת הלוואה  1282מימון 

 מועצה  1285 מועצה 
תכנון הקמת ועדה  

 מקומית באשכול 
0 300,000 300,000 

 )חדש( 300,000 -הלוואה הסבת  1285מימון 

 1,100,000 1,100,000 0 סה"כ :       

 

 החלטה : 

 . 4#2021להחלטה במליאה   לעיללהביא את רשימת התב"רים ההנהלה מאשרת 

 

 . הקצאה לטווח ארוך לעמותת "לא מפקירים" .4

  58-הובאה לדיון בקשת עמותת "לא מפקירים פצועים בשטח", להאריך את משך ההקצאה מ 

שנים, מצריך את אישור המליאה, ואת   5-הקצאה לפרק זמן ארוך מ .שנים   15-חודשים, ל 

, וממוקמת בספריה הישנה  אישור משרד הפנים. העמותה נוסדה ופועלת לטיפול בהלומי קרב 

. הבקשה נומקה בזה שפיתוח ותחזוקת העמותה מתבסס על תרומות, וקיים קושי  של צוחר 

 בפעילות במגבלות הזמן שהוקצה. לגייס תורמים להשקעה 

 החלטה : 

התבקש להביא את הנושא לדיון נוסף בהנהלה, לקבלת הסבר על פעילות העמותה, תוכניות  

 . הבינוי, הפיתוח, ותוכנית ההשקעות

 

   . הסבת הלוואה למיזם מנחת גבולות .5

הסבירה את הבקשה, וציינה שמקור הכספים הוא יתרת הלוואות עודפת מפרוייקט בתי   כבי

 הספר. 

 החלטה : 

ש.ח למיזם    800,000, ולייעד לאישור המליאה  הבקשה להסבת ההלוואהאושר להביא את 

 ש.ח לקידום מהלכי ההקמה של הועדה המקומית אשכול.  300,000-מנחת גבולות, ו
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 . העסקת חבר מליאה  .6

דרור אפרתי )רכז צמ"ד וקשר עם הישובים(, הסביר את הצורך לגייס פרוייקטור לעזרה ותמיכה 

הוסבר הקושי לאתר אדם מתאים לתפקיד, ואת הסיבות שהובילו לפניה   . בישוב הקהילתי צוחר 

אל חבר/ת מליאה שיקחו על עצמם את התפקיד. גיוס חבר מליאה לתפקיד מצריך את אישור  

 משרד הפנים.  המליאה ואת אישור

 החלטה : 

 , לאישור המליאה. הבקשה להעסיק חבר/ת מליאה בצוחר אושר להביא את 

 

 . 2019תשובות לממצאי דו"ח ביקורת  .7

 כבי הציגה את ההערות לממצאי דו"ח הביקורת, ואת תשובות המועצה לסעיפים השונים. 

והתבקשה התייחסותם  ההערות ותשובות המועצה, נמסרו לועדת הביקורת של המועצה, 

 לנושא, וגיבוש המלצה שתובא לדיון במליאה. 

 החלטה : 

 , לאישור המליאה. 2019תשובת המועצה לממצאי דו"ח ביקורת אושר להביא את 

 

 . 15/3/21בתאריך   4#2021סדר יום למליאה  .8

 :  החלטה

 כלהלן :  #20214אושר סדר היום למליאה 

      :  על סדר היום

    מידע. .1

 . שאילתות  .2

 . ועדים מקומיים  .3

 . סדרי הדיון בישיבות המליאה .4

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

 . 28/2/21מיום  3#2021אישור פרוטוקול מליאה  .6

                                        העסקת חבר/ת מליאה.  .7

 . 2021דו"ח תקן ושכר  .8

 הוספת דודי אלון לרשימת מורשי החתימה.  .9

 מיזם מנחת גבולות + הקמת ועדה מקומית. הסבת הלוואה ל .10

 אישור תב"רים.  .11

 . (דו"ח ביקורת   –ב' - 12דו"ח כספי.  – א' -12. )2019עיקרי הדו"חות המבוקרים לשנת  .12

 . 2019תשובות לממצאי דו"ח ביקורת  .13

 

 אישר להפצה :                                 בברכה :             

 גדי ירקוני                            ניר ים                                                              
 ראש המועצה                                                         מנכ"ל המועצה      

 
 12/4/21 אושר בתאריך :                             


