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 20/5/4מיום  20#203פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 השי רובין,  רבקה בן ארי, , דודי אלוןידידיה הוכמן, ,  יובל בר ,  אלי אהרון מאיר יפרח,  : גדי ירקוני,   נוכחים

 . , רונית בן רומנומזל ערוסי             

   .- 0-:  מתנצלים  

 . -0- חסרים : 

 . הנהח"ש-יפהגזברית, - כבימנכ"ל, -: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   .- 0-:    אורחים

 

 : על סדר היום

 )תמ"צ קורונה, מעבר מחרום לשגרת קורונה, צוות היום שאחרי, תו סגול(.   מידע  .1

 . 10/2/20מיום  2#2020פרוטוקול הנהלה  אישור .2

 . בי"ס ממלכתי דתי )מוזמן אבי יאנוס(  .3

 . (19)עמותת אחרי, מדבר  הבשור הקצאות מבנים ביובלי  .4

 תבר"ים למליאה.  .5

 . 2017-2019דו"ח קרנות המועצה  .6

 . פריסת מימון למועדון אבשלום .7

 . 18/4/20-אישור סדר היום לישיבת המליאה הקרובה ב  .8

 

 : דיונים והחלטות 

 

 . מידע  .1

- ח' מאחרים ביום, הגיעו כ-', בי"ס חרדי ז'יב - ג' וכיתות יא'- נפתחו היום בתי ספר כיתות א'-גדי  •

 מהתלמידים, חלק מהתלמידים הגיעו עם ההורים )ולא בהסעות(.   2/3

 מקווים שבימים הקרובים יינתן אישור לפתוח גנים.  

 קורונה.- לשגרתונכנסת  קורונה - המועצה יוצאת ממצב חירום 

  . האיסור להתכנס בוטלה בשל  16/3/20שתוכננה לתאריך  3#2020ישיבת הנהלה   –ניר  •

   ללא ישיבת הנהלה מקדימה.   18/5/20-כונסה ב  4#2020מליאה 

והמועצה פועלת בכפוף לכללי התו הסגול.   20-רוב עובדי המועצה חזרו לעבודתם בתחילת מאי

לקחים שנלמדו בתקופת הקורונה  על הנהלת המועצה מתארגנת לחשיבה על "היום שאחרי", 

 . נושאים שצריך לשמר או לשפר על ו

 תודה לאבי יאנוס, אגף החינוך ידע לתת תשובות. האם יש סינכרון בין בתי הספר ?  –מזל  •

 מספיק.  על קשר  שמרו נווה אשכול לא   –רבקה  •

 אגף שירותים חברתיים ועו"סים שמרו על קשר.   –אלי  •
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 . 20/2/01מיום  20#202אישורי פרוטוקול הנהלה  .2

    .10/2/20מיום  2#2020הנהלה  לאשר את פרוטוקול ניר מבקש מחברי ההנהלה  

 החלטה : 

 . 10/2/20מיום  2#2020הנהלה  את פרוטוקול ההנהלה מאשרת 

 

 . בי"ס ממלכתי דתי  .3

והסביר שקיים רצון של הורים לפתוח בשנה"ל  אבי יאנוס מנהל אגף חינוך הציג את הנושא,  

ממלכתי דתי מעורב צומח, שיוקם בתחומי המועצה וימוקם במתחם  הקרובה כיתה א' בבי"ס 

 תלמידים.  30-"יובלי הבשור". לכיתה א' שעתידה להיפתח השנה קיימת התעניינות של כ

 חלופות לבחירה :  2בדיון שהתפתח עלו 

 בי"ס ממלכתי דתי מעורב צומח בשנה"ל הקרובה. לפעול לפתיחת   – 1חלופה 

 גמה לפתוח בי"ס ממלכתי דתי מעורב צומח בשנה"ל הבאה. לקיים תהליך במ  – 2חלופה 

 החלטה : 

לפעול לפתיחת בי"ס ממלכתי דתי מעורב   -  1החליטה להמליץ על חלופה  ת המועצה הנהל

 צומח בשנה"ל הקרובה. 

 

 . (19הקצאות מבנים ביובלי הבשור )עמותת אחרי, מדבר  .4

 . בקרוב הנושא לא עלה לדיון ויובא לדיון בהנהלה  

 

 . תב"רים למליאה .5

  , 668 ,1138 , 1239 , 1031 ,1030 , 1202) למליאה  שתובא  התב"רים  רשימת  כבי  ע"י  הוצגה 

 תב"ר.  לכול  מפורט הסבר דף  ויצורף   יוכן במליאה התב"רים   רואיש  לקראתו  (1238 ,571

 :  החלטה

 . התב"רים שתובא לאישור המליאהרשימת לאשר את  ממליצה  ההנהלה 

 

 . 2019-2017דו"ח קרנות המועצה  .6

  על  נתונים לדו"ח לצרף והתבקש  אחרונות, שנים 3-ל המועצה קרנות  של מפורט דו"ח  הוצג

   .לקרנות   לחזור  ואמורים לתב"רים   מהקרנות זמנית שניתנו   סכומים

 :  החלטה

 . יושלם ויובא לדיון נוסף בהנהלה טרם הצגתו במליאה 2017-2019דו"ח קרנות המועצה 

 

 . פריסת מימון למועדון אבשלום .7

 הסעיף לא נדרש ולא עלה לדיון. 
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 . 20/5/18 –אישור סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  .8

 כלהלן :  18/5/20ביום   4#2020הוצגה הצעה לסדר היום של מליאה 

 מידע.  .1

 שאילתות.  .2

 )מליאה בזום(.  6/4/20מיום  3#2020אישור פרוטוקול מליאה  .3

 שנעשתה בזום.   3#2020החלטות שהתקבלו במליאה  אישרור  .4

 חילופין במליאה.  .5

 ועדים מקומיים.  .6

 . תב"רים אישור  .7

 בחירת נציגים לוועדות המועצה. .8

 הרכב וועדת חינוך מועצתית.  .9

 בי"ס ממלכתי דתי באשכול.  .10

 

 :  החלטה

 . 18/5/20ביום   4#2020ההנהלה אישרה את סדר היום למליאה 

 

 

 

 

 אישר להפצה :                    בברכה :             

 גדי ירקוני                 ניר ים                                                              
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
 

 

 

 15/6/20אושר בתאריך : 


