
 

 

 

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

 
 :נוכחים

טל  ,זהבה קליין, המאירי חיים ,שנהר אליעזר, ראובן פרידמן מאיר יפרח,,יגדי ירקונ
 .פלטין אלי סיגל פביאן,גל נועם,  ,דני ברזילי ,משה

 
 .רירבקה בן א ,אילני שלמהדני פזיק,  אוזן אליהו, דורון צמח, ,אלי אהרון :מתנצלים

  
 : נוכחים קבועים

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

 

 :על סדר היום

 .1210217 -ומס'  910217 -מס' הנהלה  יםפרוטוקול אישור .1

 .0212תקציב  .0

 .0711110217 -באישור סדר היום למליאה  .3

 
 :דיונים והחלטות

 מידע גדי:

 הנהלת החטיבה להתיישבות מגיעה לסיור באזור, הם יבקרו בחלק  – להתיישבות החטיבה

מישובי המועצה כהכנה לקולות קוראים של פיתוח תשתיות בישובי המועצה. הישובים שיעמדו 

 בקריטריונים יצטרכו להציג מצ'ניג.

 רשימת ההגשות תוצג במליאה הקרובה.

 ה"ב בכנס של החזרנו בשבוע שעבר מביקור באר – ביקור בחו"ל- JNF  סה"כ הביקור היה

תרי ילהגיש תכניות מפורטות הכוללות ההדרישות שדרשנו לצורך גיוס הכספים הם  .מוצלח

 בניה. במליאה הקרובה אנחנו נציג את סיכום הביקור.

 

: מבקש שהמועצה תתקצב את שביל ההליכה של חבל שלום עד לגיוס הכספים ממקורות משה טל

 חיצוניים.

פרויקט שביל ההליכה הוגש לקק"ל ונדחה. אנחנו מגישים אותו כפרויקט לחטיבה ה גדי:

 להתיישבות ובתקווה שהם יאשרו אותו.

 

 :מורדי - 2102/7/ומס'  7102/1 הנהלה מס' ור פרוטוקולאיש .1

ופרוטוקול מס'    3211210217 - מיום 910217מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס'  מורדי

 .711110217 -מיום 1210217

 



 

 

 

 

  :החלטה

ופרוטוקול   3211210217 - מיום 910217מס' חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול 

 .711110217 -מיום 1210217מס'  

 
 

 :כבי – /802תקציב  .0

 .דו"ח אקסל מפורטבהמועצה צורף כהסבר ב כבי הציגה לחברי ההנהלה את תקצי

זאת טיוטה ראשונה לאחר קבלת הוראות משרד  ₪ ,מיליון  116,410תקציב לשלב זה  סה"כ

ולאחר סיכום כל הדרישות של כל אגפי המועצה יצא תקציב  0212הפנים לגבי מענק האיזון לשנת 

מעודכן. מרבית העלייה בתקציב נובעת מעדכון שכר וזאת בשל הסכמי השכר במגזר הציבורי וכן 

 שעיקרן באגף החינוך. מפעילויות נוספות

 נשאלו שאלות ע"י חברי ההנהלה וכבי ענתה עליהן.

 

 :מורדי - 107///7102 -באישור סדר היום למליאה  .3

 לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה כדלהלן: ההנהלהמבקש מחברי  מורדי

 

 יעל אדר ואבי יאנוס. -הצגת תקציב חינוך  - 14:22 .1

 תמר אורבך. -חברתיים  הצגת תקציב שירותים - 14:61 .0

 רננה יעקב -הצגת תקציב אגף אסטרטגי  - 17:32 .3

 בשמת גלין. -הצגת תקציב איכות הסביבה  - 12:22 .6

 ארוחת ערב. - 12:32 .1

 מוטי לבאן. -הצגת תקציב אגף הנדסה  - 19:22 .4
 אילן איזקסון. -הצגת תקציב אגף הביטחון  – 19:32 .7

 אישור פרוטוקול מליאה. .2

 אישור תבר"ים. .9

 

  :חלטהה

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

    

  

 אישר להפצה:     בברכה:         

 גדי ירקוני                                         מרדכי )מורדי( ביטון       

 ראש המועצה                           מזכיר המועצה                 


