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 1220/8/23 – מיום 1220#8 מס' הנהלה פרוטוקול

 

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

 ברזילי.  דני

   . רומנו בן  רונית   :  מתנצלים

   .בוקסבאום   רותם :  חסרים

 11 :  הנהלה   חברי סה"כ 

 . הנהח"ש-יפה  ,מנכ"ל -ניר  :  קבועים נוכחים

 דוברת. -יפעת   ,תכלול -דקלה ,גזברית - כבי :  קבועים  חסרים

 . -0- :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 

 .        מידע  .1

        התייעצות.  .2

 אכיפת חיקוקי הסביבה.  .3

 הצעה למדיניות המועצה בתחום רישוי עסקים.        .4

 פרוייקט תשתיות סולאריות בעוטף עזה.  .5

 סקירה למליאה על בתי הספר השונים.  .6

 תוכנית דיון על עבודת הוועדות.     .7

 .                                           2022מתווה להכנת תוכניות עבודה  .8

 .           30/8/21בתאריך   12#2021סדר יום למליאה  .9

 

 - גדי  מידע  .1

 כיסופים, בארי וצפון הרצועה.היום שריפות באזור  – שריפות 

 מגן. -ניר יצחק עובדים על תכנון הרחבת הכביש, מתוכנן לבצע את הקטע  – 232כביש 

 על נזקים לחקלאות במבצע שומר החומות. נערכים דיונים עם מס רכוש  – מס רכוש 

 

   –  התייעצות  .2

   . ועדת חינוך ה ותפקודה שלדי תפקנשמעה דעתם של חברי ההנהלה על 

 תתקיים פגישה של אנשי ועדת חינוך עם גדי. 

 

 -  אכיפת חיקוקי הסביבה  .3

   :  החלטה

 להחלטת המליאה.     הנושאמאשרת להביא את  ההנהלה 

 

 –  הצעה למדיניות המועצה בתחום רישוי עסקים .4

   :  החלטה

 להחלטת המליאה.     מאשרת להביא את הנושאההנהלה 
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 –   פרוייקט תשתיות סולאריות בעוטף עזה  .5

 לפרוייקט.ש.ח לדונם, אין חובת הצטרפות   3,500עד , יתכן תשלום  הפרוייקט הוצג ע"י גדי

   :  החלטה

 להחלטת המליאה.     מאשרת להביא את נושא המשך קידום הפרוייקט ההנהלה 

 

 –    סקירה למליאה על בתי הספר השונים .6

בתי  מנהלות  3, שכלל פגישה עם  נערך סיור של חברי המליאה בקמפוס היסודי  תשפ"א באמצע שנה"ל 

חברי  . הסבר על הקונספט החינוכי וניתן בקמפוס ניתנה סקירה על בתיה"ס  ועם חינוך ישראלי. הספר

איום  תחת לבחון את התארגנות בתיה"ס קבל סקירה על בתי הספר בחלוציות,  לביקשו    המליאה

מבנה ותוכן הסקירה  נערך דיון בהנהלה על . תשפ"בשנה"ל פתיחת  לקראת ו מגבלות הקורונה, ו

 על הסדר הבא : שתועבר במליאה וסוכם 

 אגף חינוך בשני נושאים : הצגה של אבי מנהל   •

 על כלל מוסדות החינוך במועצה. מצגת נתונים  .1

 הנחיות וגישת משרד החינוך לאור הקורונה ולקראת פתיחת שנה"ל.  .2

 . 21-המנהלים באוק'מליאה בבתיה"ס של החלוציות ומפגש עם החברי של  סיור  •

 היכרות המליאה עם דוד דואני המנהל החדש של נופי הבשור.  •

 "ב. הצגת דוד על היערכות נופי הבשור לקראת פתיחת שנה"ל תשפ •

 שיחה של גדי עם נציגי ועדת החינוך המועצתית.  •

 

 –   תוכנית דיון על עבודת הוועדות .7

ויש להביא להחלטת המליאה  מתוכנן להכין אחת לרבעון דו"ח על התכנסות ועדות החובה,  – ודי ד

 נציגים לועדות שנענו לקול קורא שפורסם. בחירה של 

 על עבודת הועדות. מתבקש תקציר של רכזי הועדות  – נעמי 

   :  החלטה

 להחלטת המליאה.    הנושאים לדיווח ו/או מאשרת להביא את  ההנהלה 

 

 –  2022מתווה להכנת תוכניות עבודה  .8

 הנושא לא עלה לדיון ויובא להנהלה קרובה. 

 

 –   30/8/21בתאריך   12#2021סדר יום למליאה  .9

    . השנה"-הרמת כוסית ל"ראש  .1

 מידע.  .2

 .            26/7/21מיום  10#2021אישור פרוטוקול  .3

 סקירה למליאה על בתי הספר השונים.                .4

 תוכנית סיור מליאה במוסדות חינוך חלוציות.  .5

 היכרות עם דוד דואני מנהל בי"ס נופי הבשור.  .6

 התארגנות נופי הבשור לפתיחת שנה"ל.  .7

 .                                                  2020דו"ח סקור חצי שנתי  .8
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 תקנון בתי עלמין.                                                .9

 אכיפת חיקוקי הסביבה.                                       .10

 אישור תב"רים                                                .11

 פרוייקט תשתיות סולאריות עוטף עזה.                      .12

 בחירות לוועדות מועצה.                                              .13

 מדיניות המועצה בתחום רישוי עסקים.                .14

   החלטה:

 .   #202121 מליאההמוצע ליום את סדר הההנהלה מאשרת 

 

 

 

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                                

 13/9/21 :  בתאריך אושר 


