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 "ז כסלו תשע"חט
  2017דצמבר  04

 1-1 –)מליאה( 
 

 17/31סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 
 3.12.17מיום 

 
 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה - אלון שוסטר :נוכחים
 נציג ארז - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 נציג רוחמה - ליאור ניסקי 
 נציג יכיני - אריה רייבי 
 נציג כפר עזה - אופיר ליבשטיין 
 נציג נחל עוז - לארי טרנטו 
 נציג גבים - איציק חסון 
 נציג אור הנר - עדו ביידר 
 נציג ברור חיל - יוסי קרן 
 נציג דורות - ניר בן אשר 
    

 נציג מפלסים - איתן כביר :חסרים
 נציגת ניר עם  - בטי גברי 
  

 :משקיפים קבועים נוכחים במליאה
 

 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט
 גזבר המועצה - צבי שמעון קרן

 
שעקב רגישות הנושא, הדיון יתנהל בדלתיים פה אחד בפתיחת הדיון הוחלט  ❖

 סגורות.
 

 :סדר היום
 
 .27.11.17מיום  12/17אישור סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  .1
 
 אישור רכב צמוד למנהלת משאבי אנוש. .2
 
 עמדת שער הנגב. – שער הנגב )גבולות(-ועדה גאוגרפית שדרות .3
 
 תב"רים. .4
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 :פירוט הסעיפים

 
 :27.11.17מיום  12/17אישור סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  .1

 
 .הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים

 
 :אישור רכב צמוד למנהלת משאבי אנוש .2

 
לגבי הקצאת רכב  בישיבת המליאה הקודמת הוחלט לדחות את הדיון אלון:

צמוד למנהלת מש"א. על בסיס ההסכמות שגובשו, הנושא מובא לאישור 
 היום.

 
 תהיה לאשר עקב הנסיבות המיוחדות. חלטהמציע שהה ליאור:

 
 :הוחלט          

 

13-17-2 
עקב הנסיבות המיוחדות, מאשרים הקצאת רכב צמוד 

 למנהלת משאבי אנוש.

 
 .אושר ללא מתנגדים

 
 :עמדת שער הנגב – שער הנגב )גבולות(-גאוגרפית שדרותועדה  .3

 דניאל סנרמן, מהנדס המועצה :מוזמנים
 דב קהת, יועץ  

 
מציג את המהלכים שהתנהלו עד כה. בהתאם למה שהודיע, הדיון מובא  אלון:

 למליאת המועצה במטרה לגבש את הקווים המנחים להמשך הדיונים.
שהוגשו ואלה הנדונות, ואת העקרונות מציג באמצעות מצגת את המפות  

 המנחים אותנו עד כה.
 

 מציג את אופן ההתנהלות מול הועדה הגאוגרפית. דב:
 

מציג את תמונת המצב במו"מ המתנהל עם שדרות לגבי כל אחד  דניאל:
 מהשטחים שעל הפרק.

 
 התקיים דיון מקיף.

 
 .הדיונים בנושא)מסכם( ההתייחסויות שעלו בדיון ישמשו אותנו בהמשך  אלון:

 כשנגיע לשלב קבלת ההחלטות, הדיון יחזור למליאה.
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 :תב"רים .4

 
 חדש
 

 גן ילדים באור הנר מטרה: :1797תב"ר 
 קבוץ אור הנר -₪  150,000 מימון: 
 1764העב' מתב"ר  -₪  250,000  
 ₪ 400,000 סה"כ: 

 
 הקטנה

 
 'ינגצגני ילדים ומעונות בישובים מ מטרה: :1764תב"ר 

 ₪  650,000 סכום קודם: 
 1767העב' לתב"ר  -( ₪ 250,000) סכום ההקטנה: 
 1797העב' לתב"ר  -( ₪ 250,000)  
 ₪  150,000  סה"כ: 

 
 הגדלה

 
 גן ילדים בניר עם מטרה: :1767תב"ר 

 ₪  150,000 סכום קודם: 
 1764העב' מתב"ר  -₪  250,000 סכום ההגדלה: 
 ₪  400,000 סה"כ: 

 
 הוחלט:

 

 
 .אושר פה אחד

 

 
 רשם: עודד פלוט 

                    
 

                  
 

                     
    

 עודד פלוט                                                               אלון שוסטר
 מנכ"ל המועצה         ראש המועצה   

 

 המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו.  13-17-4
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