
 

 

 

 

 
 7102/61/1 - מיום 7102/6פרוטוקול הנהלה מס' 

 
 :נוכחים

 ,זהבה קלייןאלי אהרון, סיגל פביאן, טל משה, דורון צמח, מאיר יפרח, , יגדי ירקונ
 ואלי פלטין. ,דני ברזילי אליעזר שנהר,

 
רבקה בן ארי, אילני דני פזיק, ראובן פרידמן,  המאירי חיים, ,אוזן אליהו :מתנצלים

 .ועם, גל נשלמה
  

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

 

 :על סדר היום

 .510217 -מס' פרוטוקול הנהלה  אישור .1
 ראש המועצה. -מידע  .0
 דיון לאחר פגישת ראש המועצה עם שר התחבורה. -030כביש  .3
 .111110217 -באישור סדר היום למליאה  .4

 

 :דיונים והחלטות
 

 :מורדי - 7102/5 הנהלה מס' ור פרוטוקולאיש .1

  510217מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס'  מורדי

 .71510217 -מיום

  :החלטה

  510217חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 

 .71510217 - מיום 
 

 :ראש המועצה –מידע  .0

 בעבור חלף ₪ מיליון  07המועצה קיבלה סכום של  : לפני מספר שבועותכבי
 יציגו להנהלה הצעות לשימוש מצומצם מנהלים , מאיר וצוות גדיהיטל השבחה, 

 בכסף.
 הנושא יובא לדיון בהנהלה הקרובה.
שיש לנו הסכם איתם עד לקבלת החלטה  כרגע הכסף מושקע בבתי השקעות,

 בהנהלת המועצה.
 
 



 

 

 

 
 
 

 : גדי -ישת ראש המועצה עם שר התחבורה דיון לאחר פג -010כביש  .3
 בשבוע שעבר נפגשתי עם שר התחבורה והנהלת נת"י.

 מיר ואני.ט: מיכל, דליה בפגישה נכחו
, כאשר התכנון אמור 030י הציגו לנו את הלו"ז לביצוע הרחבת "השר וצוות נת
 .31110111 –ב  וסיום סלילת הכביש אמור להסתיים 31110117 –להסתיים עד 

 ק"מ, כאשר התחלת הביצוע  14 – כציב לכביש נכון להיום מספיק רק להתק
 תהיה מכרם שלום לכיוון צומת מעון.

 
 :אלי אהרון

לא נכח סגן ראש  030אני מוחה על זה שבישיבה עם שר התחבורה על כביש 
חברי הנהלה, למהמועצה, מאחר והנושא בוער לכולנו,  הבכיר הנהלההמועצה ו

ולא איזה שהם  אתה פשוט מעביר לנו דיווח מהישיבה ,גדי .תושביםלמליאה ובטח 
 .030 –צעדים או תכנית משמעותית של המשרד לטיפול ב 

הינו הקטע מצומת מעון ועד לצומת צוחר, ולכן אני חושב שזה  030אר הבקבוק על צוו
 הקטע הראשון שצריך להרחיבו.

 
 :פביאן

ההרגשה שלי שפשוט משרד התחבורה לא שואל אותנו, אלא מדווח לנו, ואני חושב 
ת וידע שאין את גיבוי המועצה לעבודש כדישכאות מחאה, אנו צריכים להצביע נגד, ו

 .030הרחבה עושים לנת"י ומשרד התחבורה ש
 

 :משה טל
ר מבקש כי הרחבת הכביש תתחיל מצומת מעון ודרומה ומבקש מהמועצה לא לוות

, כי עם התחלת העבודות אנחנו לא 030גן מכביש -על הסדרת הכניסה לישוב פרי
 נצליח לנסוע על הכביש.

 
 :דני ברזילאי

יש לנו אחריות לכלל הציבור ולכן צריך ללחוץ על משרד התחבורה שיתחילו בביצוע 
 הרחבת הכביש מצומת מעון ודרומה, כולל הטיפול בצומת מגן.

 
 :סיכום והחלטה

מועצה מבקשת לפעול מול משרד התחבורה ונת"י שהתחלת ביצוע הרחבת הנהלת ה
 תהיה מצומת מעון לכיוון כרם שלום. 030

 .030הנהלת המועצה מבקשת לפעול להסדרת הכניסה לישוב פריגן מכביש 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 :משה טל
 מבקש לדווח להנהלה על הפגישה שלי עם היועץ הארגוני לאגף ההנדסה.

ן אשר יהיה סגן למנהל האגף )מהנדס המועצה( ולסייע עלה שם חוסר באיש ארגו
 בנושא ארגון וניהול של הפרויקטים.

 אני חושב שיש להתייחס לדרישות היועץ.
 

 :מורדי
 ואנו נציג אותם פה בהנהלה.הארגוני  אנחנו אמורים לקבל את מסקנות היועץ 

 
 
 :מורדי - 7102/61/1 -באישור סדר היום למליאה  .4

לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  ההנהלה מבקש מחברי מורדי

 כדלהלן:

 מידע. .1

 יצחק נשיא. –הצגת פעילות האגודה למען החייל  .0

 מליאה. אישור פרוטוקול .3

 ועדים מקומיים. .4

 .עדכון חברי מליאה .5

 תבר"ים.אישור  .1

 .0211דיון בדוח מבקר הפנים לשנת  .7

 אישור להקמת עמותה מעין עירונית לניהול המתנ"ס באשכול. .8

 אישור החלפת נציג בוועדת ההיגוי לבניית בתי הספר. .1

 .0218אישור קריטריונים לוועדת תמיכות  .12
 .5% -עליה ב -עדכון שכר מבקר המועצה .11

 מיכל עוזיהו פלג. -דיווח נסיעה לחו"ל  .10

 

  :החלטה

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

 

 

 אישר להפצה:     בברכה:             

 גדי ירקוני                                         מרדכי )מורדי( ביטון       

 ראש המועצה                           מזכיר המועצה                 


