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   20/21/9מיום  20#2021פרוטוקול הנהלה מס' 

 

   השי רובין, ידידיה הוכמן, רבקה בן ארי,  , , דודי אלון יובל בר אלי אהרון,  : גדי ירקוני,   בזום נוכחים

 . דני ברזילי נעמי סלע,  רונית בן רומנו, , מזל ערוסי

   .- 0-מתנצלים  

 . בוקסבאום רותם ר יפרח,  מאי חסרים : 

 13: סה"כ חברי הנהלה 

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

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   . צוער -מתן:   אורחים

 

 :   על סדר היום
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 . מידע  .1

 

   –  ירקוני גדי

   . תושבים 450-הוקם אתמול מתחם בדיקות בבי"ס נופי הבשור, נבדקו כ – קורונה

   ., בהובלת המרכז הקהילתי מתקיים היום באזור חניון רעים  – ספרי אורות 

כל מערכי הביטחון  מאתגר ומורכב, הופעלו ונבחנו התרגיל שתקיים היום היה  –  תרגיל חירום

   . המועצתיתמוכנות וההוצגה רמה גבוהה של תפקוד המערכת  במועצה, ו

 מש"ח לשוטף.  2.4שרד החינוך, עבור קייטנות הקיץ ועוד הגיעו כספים ממ – כספים 

 . בהצלחה לדודי. לעבוד השבוע התחיל נכנס לתפקיד סגן ראש המועצה ודודי אלון   –סגן 

 

 – עלה בדיון 

 .  ואין מענה מועצתי לשעות אחה"צ  13:00-מסתיימים ב הצהרונים  –  רבקה בן ארי

 . 16:00עושים מאמצים ובודקים אפשרויות להפעלה עד   – גדי   -  ת                      

 . לנושא בי"ס ממלכתי דתי  2021אין התייחסות בתקציב  –  מזל ערוסי
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 . 20/11/19מיום  #202011פרוטוקול הנהלה  אישור  .2

 החלטה : 

 . 19/11/20מיום  11#2020הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 

 

 . לוועדים מקומיים  2021עקרונות אישור תקציב  .3

   – הוצג ע"י ניר 

ועדים מקיימים  ולא כל ה, ו ברמה נמוכההוועדים המקומיים  נמצא תפקוד ברוב ישובי המועצה 

 מוטלת על המועצה.   האחריות על תפקוד הוועדים, בעוד ההנחיות ואת הכללים המחייביםאת 

 ,  2021והאצלת סמכויות לשנת במועד בקשות הישובים לאישורי תקציב  עלה לדיון, אם 

 לפעול עפ"י הכללים כנדרש. דרוש מהוועדים להתנות ו לנכון 

   –עלה בדיון 

, אולם לא ניתנו בידי  לתפקוד תקין של הוועדים המקומיים מוטלת על המועצהאמנם האחריות 

 ש אחריות זו. שיאפשרו לממ, לביצוע פעולות המועצה כלים מספיקים 

 החלטה : 

 ואת האצלת הסמכויות,    הוחלט להביא לאישור המליאה את תקציבי הוועדים המקומיים

 . המועצה את אישור   שהוועדים המקומיים יבקשוככל 

, במסגרתו יוצגו  יש לקיים בהקדם האפשרי את יום העיון שתוכנן )ונדחה בשל הקורונה(

 והכללים המחייבים את הוועדים המקומיים. ההנחיות  לוועדים 

 

 . קבצים[ 3]מצורפים   2021תוכניות עבודה ותקציב לשנת  .4

והתקציבים המחלקתיים אוחדו לכלל מצגת אחת,    2021הצעת תקציב , תוכניות העבודה

 ככל האפשר בין תוכניות העבודה להצעת התקציב. ן לקשור ו נעשה ניסי .מדדי ביצוע הכוללת 

 החלטה : 

 . להחלטת המליאה  2021להביא את תוכניות העבודה והצעת תקציב ההנהלה מאשרת 

,  להעביר את שאלותיהם המליאה  , יתבקשו חברילחברי המליאה  עם העברת החומרים

, כבי ויפה  אל מנהל האגף הרלוונטיבמקביל  מבעוד מועד והערותיהם וכל עניין אחר שברצונם, 

, למסור  באופן הזה יאפשר מרחב הזמן להכין את התשובות . בגזברות והנהח"ש, ואל ניר ים

 , ולאפשר דיון ממוקד. אותן באופן מסודר בישיבת המליאה 
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   . 21/12/20בתאריך   17#2020אישור סדר היום לישיבת מליאה  .5

 ציון חג חנוכה.  •

 מידע.  •

 . 30/11/20מיום  16#2020אישור פרוטוקול מליאה  •

 שאילתות.  •

 וועדים מקומיים.  •

 . 2021אישור תוכניות עבודה ותקציב לשנת  •

 אישור תב"רים.  •

 גזברית המועצה.  –הארכת קדנציה כבי שקולניק   •

 מבקר המועצה.  – הארכת קדנציה יהודה זנטי  •

 החלטה : 

 . 21/12/20בתאריך  17#2020ההנהלה מאשרת את סדר היום למליאה 

 

 . 28/12/20בתאריך   18#2020אישור סדר היום לישיבת מליאה  .6

 . מידע  •

 . 21/12/20מיום  17#2020מליאה אישור פרוטוקול  •

 אישור תב"רים.  •

 . וועדים מקומיים  •

 . 2019המועצה לשנת דו"ח מבקר  •

 ים ומדרכות. אישור חוק עזר לסלילת כביש  •

 אישור חוק עזר לפינוי פסולת חקלאית.  •

 החלטה : 

 . 28/12/20בתאריך  18#2020ההנהלה מאשרת את סדר היום למליאה 

 

 

 

 

 אישר להפצה :                    בברכה :             

 גדי ירקוני                 ניר ים                                                              
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
 

 11/1/21אושר בתאריך :                                 


