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 1220/7/91 – מיום 1220#7 מס' הנהלה פרוטוקול

 

  רומנו,   בן   רונית  ערוסי,   מזל  רובין,   השי  ארי,   בן   רבקה  הוכמן,   ידידיה   בר,  יובל  אלון,  דודי   ירקוני,   גדי   :   נוכחים

 רומנו.  בן   רונית  סלע,   נעמי בוקסבאום,  רותם

   .- 0-  :  מתנצלים

   .- 0-  :  חסרים

 11 :  הנהלה   חברי סה"כ 

 . תכלול- דקלה  הנהח"ש,-יפה  ,גזברית -כבי  ,מנכ"ל -ניר  :  קבועים נוכחים

 דוברת. -יפעת   :  קבועים  חסרים

 . -0- :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 
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 תוכנית דיון על עבודת הוועדות.                                               .11

 .                                                     מעון השלושה .12

 תקנון בתי עלמין.                                                     .13

 ,  26/7/21בתאריך   10#2021סדר יום למליאה  .14

     .16/8/21בתאריך   11#2021ולמליאה 

 

     .מידע  .1

 מידע. ה ולא הגענו לשלב  היום התחלנו בסדר

 

   –  התייעצות  .2

 לא עלו נושאים להתייעצות. התחלנו בסדר היום ו

 

 -  21/6/14מיום  #20216אישור פרוטוקול הנהלה  .3

   :  החלטה

 .   14/6/2021מיום  6#2021ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה  

 מקרב המושבים להנהלת המועצה. חברי מליאה   2לרשום  –  4סעיף לעניין   בכפוף להערת דני 
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 –  תוכנית ותקציב לחינוך חברתיהמשך  .4

, על בסיס  הציגה והסבירה את תוכנית ההמשך לחינוך חברתי, מנהלת המרכז הקהילתימיכל עוזיהו 

- ב ותוקצבה   6/21עד כולל  10/20-ב  ההתחיל התוכנית. שנקבעו בתחילת התוכניתהפרמטרים  

 מתוכנן   בהמשך  ש.ח.  1,200,000

  2,000,000-מתוכננת להתחיל בכ לעתידתוכנית  הש.ח.  940,000-ומתוקצב ב 12/21עד כולל   7/21-מ

 . ש.ח   600,000סכום שנתי קבוע עד   , לשנה  10%של   מדרגות ש.ח לשנה, ולרדת ב

   :  החלטה

 .   לחינוך חברתי להחלטת המליאהתקציב ההמשך וההצעה ההנהלה מאשרת להביא את  

 

 –  + 7ממ"דים לישובי  .5

כל 'החבילה' של  להביא דיון למליאה על ,  לישיבות שיעסקו בנושא הממ"דיםמבקשת להצטרף  -רונית  

  –  רותם  דרישות/בקשות הישובים. תרשום את תכין ולקראת הדיון ו , +, כולל גגות אסבסט7ישובי 

 , ולהמשיך במתווה המוצע. חבל להשקיע אנרגיות בכיוון הזה, "דים נמוך מאוד להסביר שהסיכוי לממ

נפעל לקיום   –  גדי  שנים. 3להיצמד למתווה הירוק ולא לבזבז   – ידידיהלא לתעתע בתושבים.  – נעמי 

 + שיוכן ע"י דקלה ורונית. 7על ישובי  דיון כולל 

 

 –  2021 מפעל הפיס לישובים  .6

   :  החלטה

 להחלטת המליאה.     ומאשרת להביא את הנושא 4/7/21החלטת ועדת הבחינה מיום תומכת בההנהלה 

 

 –  תב"רים למליאה  .7

 7#2021תברים להנהלה 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  

 מועצה  607 הנדסה 
החלפת אסבסט  

 בישובים צמודי גדר 
15,338,235 681,502 16,019,737 

 )הגדלה( 3,449,805 -ישובים השתתפות   12,569,932 -המשרד לאיכות הסביבה  607מימון 

 מועצה  1110 הנדסה 
החלפת אסבסט  

 ק"מ  4-7בישובים 
13,290,477 2,628,372 15,918,849 

 )הגדלה( 5,274,406 -השתתפות ישובים  10,644,443 -המשרד לאיכות הסביבה  1110מימון 

 119,024 66,000 53,024 נגישות ראיה  מועצה  1173 הנדסה 

 )הגדלה( 119,024 -משרד החינוך  1173מימון 

 150,000 60,000 90,000 נגישות שמיעה  מועצה  1174 הנדסה 

 )הגדלה( 150,000 -משרד החינוך  1174מימון 
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 207,676 240,910- 448,586 רפורמה ברישוי עסקים  מועצה  1295 א.הסביבה 

 207,676 -משרד הפנים  1295מימון 

 סכום לא נכון, ואני מקטינים בחזרה לסכום הנכון התב"ר אושר על  1295הסבר 

 1296 ביטחון 

כרם שלום,  
כיסופים,  

עין  
 השלושה 

שיקום מחסני נשק  
בכרם שלום, כיסופים  

 ועין השלושה 
0 43,200 43,200 

 )חדש( 3,200 -)חדש(  תקציב אגף הביטחון  40,000 -פיקוד העורף  1296מימון 

 מועצה  1297 הנדסה 
  -ראשוני תכנון 

פרוגרמה למבנה  
 מועצה ממוגן 

0 100,000 100,000 

 )חדש( 100,000 -קרנות מועצה  1297מימון 

 מועצה  1298 הנדסה 
מבנה   -תכנון מפורט 

 לילד ולמשפחה 
0 300,000 300,000 

 )חדש(                      300,000 -קרנות מועצה  1298מימון 

 32,858,486 3,638,164 29,220,322 סה"כ :  *

 

   :  החלטה

 להחלטת המליאה.     רשימת התב"רים לעילמאשרת להביא את  ההנהלה 

 

 –  תיקון חוק עזר תברואה וסילוק מפגעים .8

   :  החלטה

 . להחלטת המליאה וסילוק מפגעים את תיקון חוק עזר תברואה  מאשרת להביא ההנהלה 

   :ערות לסעיף  ה

 . חומרי הדברה, כגורמים למחלות לקבל החלטה במליאה על פעולות בעניין קרינה, שריפות,  – נעמי 

 

 –  2021תמיכות  .9

   :  החלטה

 . להחלטת המליאה   המאשרת להביא, ו 5/7/21ועדת התמיכות מיום טת  חלתומכת בהההנהלה 

 

 –  2020דו"ח סקור חצי שנתי  .10

   :  החלטה

 . להחלטת המליאה  ו ומאשרת להביא  ,2020הסקור חצי שנתי  עברה על הדו"ח ההנהלה 

   :ערות לסעיף  ה

 . 2020רו"ח מבקר לשנת עדיין לא מונה למועצה   – כבי 
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 – תוכנית דיון על עבודת הוועדות  .11

   :  החלטה

 . דודי יכין דו"ח סטטוס על עבודת הוועדות 

 

 – מעון השלושה  .12

   :  החלטה

 . ת המועצהמליאלהיכרות עם   נציגי מעון השלושהאת   מאשרת להביא ההנהלה 

 

 – תקנון בתי עלמין  .13

   :  החלטה

 . להחלטת המליאה   את תקנון בתי עלמין מאשרת להביא ההנהלה 

 

 -  26/7/21בתאריך   10#2021סדר יום למליאה  .14

    מידע. .1

 .                                                          שאילתות  .2

 שינוי מורשי חתימה בי"ס נופי הבשור.                                                   .3

 וועדים מקומיים.                                                  .4

     .21/6/21מיום  9#2021אישור פרוטוקול מליאה  .5

 המשך תוכנית ותקציב לחינוך חברתי.                   .6

 היכרות עם מעון השלושה.                                  .7

         תיקון חוק עזר תברואה וסילוק מפגעים.        .8

 תב"רים למליאה.                                                                      .9

 .                                                2021 לישובים  הפייס  מפעל .10

 .                                                                      2021תמיכות  .11

 .                                                    2020צי שנתי דו"ח סקור ח .12

 דיון על עבודת הוועדות.                                               .13

 תקנון בתי עלמין.                                              .14

   החלטה:

 . 11#2021למליאה , ו 10#2021 מליאההמוצע לאת סדר היום ההנהלה מאשרת 

 

 

 

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                                

 13/9/21 :  בתאריך אושר 


