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   12/5/4מיום  12#205פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 רונית בן רומנו,  ,  מזל ערוסי, השי רוביןרבקה בן ארי, הוכמן,  ידידיה ,  גדי ירקוני, דודי אלון :    בזום נוכחים

 . דני ברזילי , נעמי סלערותם בוקסבאום,                    

   .יובל בר :  מתנצלים  

 . -0- חסרים : 

    11: סה"כ חברי הנהלה 

 . גזברות- מתןתכלול, -דקלההנהח"ש, -יפהגזברית, - כבימנכ"ל, -: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   .- 0-:    אורחים
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 .        מידע  .1

        התייעצות.  .2

                                                       ועדים מקומיים. .3

    .  12/4/21מיום  4#2021פרוטוקול הנהלה  אישור .4

 . 2021תיקון תקציב  .5

 הקצאה לטווח ארוך לעמותת "לא מפקירים".  .6

 יעוד מבני בי"ס יובלי הבשור.  .7

 . 2021-2022מענקי פיתוח  .8

 .  7#2021תב"רים למליאה  .9

 פארק. -פרוייקט סקייט  .10

 הוועד למען החייל.  –ראלי מינה ב .11

 .  10/5/21בתאריך  7#2021סדר יום למליאה  .12
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 . מידע  .1

 . לא נמסר מידעהישיבה התחילה עם סדר היום,  

 

 . התייעצות  .2

רוח  בין חברי ההנהלה שהפרוטוקולים מתומצתים ואינם מביאים את מעלה  -  פרוטוקולים 

הוצע שיאוזכרו שמות  . , כגון הקלטה ו/או תמלול הישיבותעלו הצעות שונותהדברים שנאמרים.  

יכתיב את התוכן ואת    שמי שרוצה שדבריו יכתבו כלשונםבסעיפים השונים. הוצע   הדוברים

 הנוסח. 

הוסבר   .ומה נעשב בנושא הממ"דים   ,איפה עומד ליאה לחברי המהתבקש להסביר   –ממ"דים 

, ואח"כ יובא  , כולל בחינת אפשרות לתכנון והיתרים ע"ח המועצהשיערך דיון פנימי במועצה

   למליאה. 
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 . ועדים מקומיים  .3

 ש.ח כמו גם האצלת סמכויות.   975,000"ס ע  2021לשנת חולית מבקש לאשר תקציב  

 ש.ח כמו גם האצלת סמכויות.  741,536ע"ס  2021מבקש לאשר תקציב לשנת  שדי אברהם

 החלטה : 

 . להביא את בקשות התקציב והאצלת הסמכויות להחלטת המליאהההנהלה מאשרת 

 

 . 12/4/21מיום  4#2021פרוטוקול הנהלה  אישור  .4

 החלטה : 

 . 12/4/21מיום  4#2021ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה  

 

 . 2021תקציב תיקון   .5

 . 21/12/20-ב, שאושר ע"י המליאה  2021לבצע תיקון בתקציב התבקש ע"י משרד הפנים  

הסכום  אך לצורך הגדרה מדוייקת יותר, מסעיף לסעיף  עפ"י הנוסח המתוקן, מועברים סכומים 

 הכולל של התקציב אינו משתנה.

 החלטה : 

 להחלטת המליאה.   2021תקציב ההנהלה מאשרת להביא את תיקון 

 

   . "הקצאה לטווח ארוך לעמותת "לא מפקירים  .6

העמותה מבקשת להאריך את  שנים,   5-ניתנה לתקופה של כ  הקצאת הקרקע והמבנה לעמותה

 , מהלך המצריך את אישור המליאה ואת אישור משרד הפנים. שנים  15-תקופת ההסכם לכ

תרומות לצורך פיתוח תשתיות  , שהסבירו את הקושי לגייס מורג ושריתה הגיעו מטעם העמותה 

דרך  את  פירטו את מטרות העמותה ו מורג ושריתה . שנים  5-זמן של כ כאשר קיימת מגבלת

עלתה סוגיית    תוכניות הפיתוח ואת הממשקים עם גורמים נוספים במועצה., את פעולתה 

העמותה תמשיך לפעול בתאום מלא עם  ש , לטווח ארוךביטחון  למועצה המנגנון שיאפשר  

 המועצה. 

 החלטה : 

להסכם ארוך  בקשת עמותת "לא מפקירים"  את להחלטת המליאה להביא ההנהלה מאשרת 

 . טווח

 

 . וד מבני בי"ס יובלי הבשור יע .7

הצורך לתכנן את  הוסבר והשימושים במבני בי"ס יובלי הבשור,  הסטטוס הנוכחי של הוסבר 

האפשרויות  בוחנת את מובילה את הנושא,   . "מנהלת הבשור"לטווח הארוך   במתחם  השימושים

 במתחם.  מתאימיםלשימושים ה  , ומנסחת את העקרונות והערכים המנחים השונות

,  עוד אחר של המבנים לי לצורך קבלת אישורם   ולמ.החינוך בשלב הזה, נעשית פניה לרמ"י  

 יציאה מסודרת למכרז. צורך  ל  אישור המליאהנדרש ו

 החלטה : 

 לאישור המליאה.   מבני בי"ס יובלי הבשוראת נושא יעוד אושר להביא 
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 . 2022-2021מענקי פיתוח  .8

,  2021-2022לשנים   בהחלטת הממשלה לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות ובישובי עוטף עזה

 . הפיתוח ילמענק   הוצגה תוכנית השימושים המתוכנניםאלפי ש.ח.  13,137בסה"כ הוקצה לנו  

 החלטה : 

 המליאה.  להחלטת   2021-2022של מענקי הפיתוח תוכנית השימושים אושר להביא את 

 

 . תב"רים למליאה  .9

 לא הובאו תב"רים לאישור והסעיף לא נדרש. 

 

 . פארק-פרוייקט סקייט .10

צמוד  להיבנות ב פארק, שמתוכנן -וסקייטטראק -פאמפקט הכולל עוזיהו הציגה את הפרויי מיכל  

תקציב   0.6ממפעל הפייס,  1.0מיליון ש.ח )  1.6-, בתקציב כולל של כמתחם בי"ס הבשורל

 מ.הפנים(. 

 החלטה : 

 המליאה.  להחלטת פארק -פרוייקט סקייטאושר להביא את 

 

 . הוועד למען החייל  – מינה בראלי  .11

, להעביר מסר ישיר לחברי המליאה,  הובאה בקשת מינה בראלי יו"ר הוועד למעד החייל אשכול 

 . צורך במתנדבים ובתרומותעל פעילות הוועד למען החייל באשכול, על ה

 החלטה : 

 , בנעשה ובצרכים של הוועד למען החייל אשכול. חברי המליאהשתף את  ל , מינהאפשר למ

 

 . 21/5/10בתאריך   #20217סדר יום למליאה  .12
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 קבלן שמעון מרק. הגדלת התקשרות עם   .15
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 אישר להפצה :                                 בברכה :             

 גדי ירקוני                            ניר ים                                                              
 ראש המועצה                                                         מנכ"ל המועצה      

 
 14/6/21 אושר בתאריך :                             


