
 

 

 

 
 17//8102 - מיום //8102פרוטוקול הנהלה מס' 

 
 :נוכחים

 רבקה בן ארי ,זהבה קליין דני ברזילאי,, משה טל ראובן פרידמן,, מאיר יפרח ,יגדי ירקונ
 ., אילני שלמהשנהר אליעזר

 
אוזן  ,סיגל פביאן ,המאירי חייםגל נועם, צמח דורון, דני פזיק, אהרון אלי,  :מתנצלים

 , פלטין אליאליהו, 
        

 : נוכחים קבועים
 מזכיר המועצה. -מורדי ביטון 
 גזברית המועצה. - כבי שקולניק
 הנהלת חשבונות. - יפה בוקובזה

 

 :על סדר היום

 .1312217 –ו  1212217 -מס' הנהלה  יםפרוטוקול יאישור .1

  הצעה לשינוי החלטה בנושא מבנה חדשנות. .2

 .111112218 -באישור סדר היום למליאה  .3

 
 :נים והחלטותדיו

 

 :מידע גדי

יקום התשתיות העוטף שהיה אמור שראש הממשלה בנושא  בנוכחות טקסה .א

 להתקיים בשדות נגב נדחה למועד אחר.

העלנו את בקשתנו לביטול קיצוץ ועם שר החקלאות נפגשתי ביום חמישי האחרון  .ב

 השר הביע הזדהות והבטיח לבדוק את הנושא. .2218במכסות המים לשנת 

 

 :מורדי - /102/73 –ו  /102/70 הנהלה מס' יםפרוטוקול יאישור .1

   1211212217 -מיום  1212217מורדי מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס' 

 .2111212217מיום  1312217ואת פרוטוקול מס'       

 : החלטה

  1212217חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 

  .2111212217מיום  1312217רוטוקול מס' ואת פ 1211212217 -מיום 

 

 



 

 

 

 

 

 :כבי – הצעה לשינוי החלטה בנושא מבנה החדשנות .0

 בהמשך לדיון שהתקיים במליאה האחרונה כבי הציגה את טבלת הפרויקטים לבינוי

 בקריית החינוך.

 ללא אולם הספורט ומבנה החדשנות.₪ מיליון  122 –ס"ה אומדן עלויות לבינוי כ 

אני מבקש לשנות את ההחלטה מישיבת ההנהלה הקודמת כך שהבניה של : גדי

מיליון  2)ולא מהתורמים המבנה החדשנות תחל מיד עם גיוס מיליון הדולר הראשון 

 הדולר( וביחד עם מיליון הדולר מקרנות המועצה נצא לפרויקט.

 הבניה תחל רק לאחר גיוס כל האומדן )מהטוטו והתורמים(. –אולם הספורט 
 

  :חלטהה

 הפרויקטים באומדן של את מליצים למליאה לאשר חברי ההנהלה מ

 ₪.מיליון  122 –כ 

 מתרומה והקצאת מיליון דולר תחל עם גיוס מיליון דולר בניית מבנה החדשנות

 מקרנות המועצה.

 בניית אולם הספורט תחל עם גיוס כל האומדן )טוטו ותרומות(.
 

 :מורדי - /15//8102 -באישור סדר היום למליאה  .3

לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  ההנהלהמבקש מחברי  מורדי

 כדלהלן:

 מידע. .1

 מליאה. יםפרוטוקול 2 אישור .2

 חילופין במליאה. .3

 ועדים מקומיים. .4

 אישור תבר"ים. .1

 .חוזה לקבלן זוכהאישור הגדלת  .6

 .2218תקציבי לבינוי פרויקטים לשנת  אישור .7

  חקלאי. ביטוח אישור התקשרות עם חברת   .8
 

  :החלטה

 חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את סדר היום המצ"ב למליאה הקרובה.

 

   

 אישר להפצה:     בברכה:         

 גדי ירקוני                                         מרדכי )מורדי( ביטון       

 מועצה ראש ה                                           מזכיר המועצה


