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  212217מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס'  תמבקשכבי 

 .121212217 -מיום

  :החלטה

  212217חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 

 .121212217 - מיום 
 

 :כבי - בהשקעות המועצה 02/2סיכום שנת  .2

לעניין שוק ההון ואת ערן  את עמיר נוביק יועץ המועצהכבי הציגה לחברי ההנהלה 
 נציג מגדל שוקי הון.

 עמיר נתן סקירה כללית על שוק ההון והציג את התוצאות בתיקי המועצה.
 ערן נתן פירוט על פעילות מגדל ומדיניות ההשקעות של החברה.

 , ובמגדל שוקי הון:1.27%התשואה נטו בתיק המועצה בפעילים הייתה  2212בשנת 
 נטו. 4%..2יק , וסה"כ תשואת הת2.2%



 

 

 

התפתח דיון, התוצאות נמוכות מהמצופה. כבי התבקשה לבדוק תשואות של תיקי 
 השקעות במועצות אחרות.
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 לו זכות הדיבור. וניתנה 232על כביש  בהנהלה ביקש דיוןטל משה 

ך. קפי גדול כל כיהתושבים לסיבוב האת לאלץ מקובל שיתעלמו מפריגן ולא : משה

 מנוגד להבטחות שנשמעו בעבר.

תקן וחזרה ממחלף סופה. כמו שנעשה ממ ניתן לאפשר יציאה, עם כוון התנועה

 שמתוכנן לכרם שלום.מה מ השפכים. פחות

הישובים את זה ידון  במנותק מההמשך. יש להתנגד לביצוע חלקי של הקטע המוצע

חמורים, ללא  לאין סוף שנים של פקקים ושיבושי תנועה מערבית לניר יצחק

 לטרנטיבה ראויה ליציאה וחזרה לישובים.א

 עדיפה התמודדות עם הקיים, עד להסדרה כוללת.

רית מתלמי יוסף טו! דרך סטטוצוחקים עלינו "אחריות המועצה לדרכים חקלאיות". 

עם בשל אדמות מעובדות וחוסר נכונות ויכולת המועצה להתמודד  לצוחר לא בוצעה

י המתח הגבוה וים ברובם. באזור קוסהסלילה תפו ו לאחרהבעיה. השטחים שיוותר

 סעו הטרקטורים?יהשטחים נושקים לקו המתח הגבוה. איפה י

לומטר וחצי. לא מספיק בקטע המרכז את כל המשאיות והרכבים ימפרצי מנוחה כל ק

 . 232הנוסעים מערבה בכביש 

, יש אלטרנטיבות של דרך עוקפת בזמן עדיין לא מאוחר לחפש ולבדוק אלטרנטיבות.

 מטר. 3ולחזור לאפשרות של כביש עם שוליים של  232שיפוץ 

המועצה יש פה משבר אימון בין תושבי צריכה להיות אמירה של ההנהלה ש: נועם

לבין ההבטחות שהופרו באופן בוטה. אנחנו צריכים לרכז מאמץ למאבק על  והעוטף

וחוסר האימון של התושבים ולגייס את דו"ח המבקר מול הבטחות הממשלה 

 העניין.לצורך  העיתונות והתקשורת

הדיון היום לריק נחכה לתוצאות המכתב שנשלח ע"י גדי לשר  :אלי פלטין

 מידה וימרחו אותנו, אז נצא למאבק ונחסום את הכבישים.תחבורה. בה

 לתת לגדי להיפגש עם שר התחבורה בעקבות המכתב שנשלח אליו. :מאיר יפרח

 הדו מסלולי הכביש סלילתשאומרת לא להסכים לקיצוץ מהתכנית שחיים ילין סגר 

 סעד עד כרם שלום, אפילו להגיש בג"ץ בעניין ולנצל את דו"ח הביקורת.צומת מ

: אני אתן דו"ח אחרי הישיבה עם שר התחבורה ומשם נראה איך זה יתגלגל גדי

 ואח"כ נקבל פה החלטות.

ורק  צריך לעשות זאת מחושב יחד עם התקשורת אם הולכים למהלך של הפגנות

 שיגיעו תושבים להפגין.

המסוף יפתח בארז, זה גם אינטרס של מדינת ישראל וזה לא ישחרר אותנו 

 מהכביש.



 

 

 

 

 

 

 בקשר לכביש דומה לזה שסלול מכפר עזה לשער הנגבמשה טל ענתה להצעת  :כבי

ר הפרדה בין שני מאשרים היום כביש דו מסלולי ללא גדמשרד התחבורה לא ש

 .לא תאושריציאה מפריגן היא לא סטטוטורית ולכן הכיוונים. ובקשר ל
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  :החלטה

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