
   :1018 בשעה: 2022/6/28 – 6 מס' שמן המניין מליאה ישיבתסיכום 
 אולם המועצהמיקום: 

בירן, אתי לוי, בתיה דנציגר, דרור אבודרם, טלי מלעי, יפעת -:  דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אמיר סנדר, אסי גונןמוזמנים
 . רן, נדב כהן, נחמיה עזרא, קידר פינגולד-ליטבק, משה לבסגל רוזנבוים, יעקב בן סימון, ירון נתנאל, לילך פרנקל בן יקר, מאשקה 

. שחר רובינשטיין נירית שרייבר שופר, עלי אל עזה, עפר סלע, לירון שקד,  טלי מגידש, גלית ברקת, גנית רוזנפלדר,  מוזמנים חסרים:
 . יאמנט, עו"ד אורן ד: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת רותםנוספים  מוזמנים

ליישובים ורדון,   2021דוח כספי מבוקר לשנת ;  24.5.2022יך מתאר  מליאהפרוטוקול  למליאה מן המניין: קבצים מצורפים
 ; כפר מנחםכפר הרי"ף, אל עזי, נגבה

 עדכונים  .1
בפארק והביעו שביעות רצונם מהתקדמות עבודות הפיתוח של   על הסיור חברי המליאה הודו – Y-Park -סיור ב •

התשתיות הציבוריות.

מנכ"ל מנהל התכנון, דלית זילבר הודיעה בכתב כי בכוונתה להמליץ על רובע האלה   – קריית מלאכי -מתחם רובע האלה •
 כמתחם מועדף לדיור.

 : התנגדות המועצה עומדת בעינה.החלטה

ותמשיך לעת עתה לנהל את עמותת  ראש המועצה עדכנה כי עינב אוחיון עוברת להעסקה חלקית  –תיירות שפלת יהודה  •
   יואב לקידום. פעילות תיירות שפלת יהודה תעבור להתנהל בי.ש.גת.

 נותנת ברכתה למהלך.  המליאה :החלטה

ראש המועצה עדכנה שיש בקשה של מועצה אזורית נחל שורק לוועדת גבולות לטובת  – מ. א. נחל שורק  -ועדת גבולות  •
 . קשה נבחנת בחיוב ע"י קבוץ רבדיםהרחבת אזור תעסוקה יד בנימין. הב

המורה סילביה שטריק מצפית נבחרה כמצטיינת וזכתה   – סילביה שטרק, פרס ארצי למורה מצטיינת בחינוך גופני •
 בפרס החינוך הגופני הארצי. 

שנה  40של אולפנת המחול של יואב המציינת השנה  התקיימו מופעי סיום מרגשים – שנה לאולפנת המחול 40מופע  •
 עשייה תרבותית, ערכית וחינוכית.  וצוות ההוראה המסור על לרבקה ברקהמליאה מודה לפעילותה. 

ענף   ,מנהלת המגוריםעם התקיימה פגישה  2/6/22 -בתאריך ההתוכנית מתקדמת במוסדות התכנון.  – הרחבת ורדון  •
הקצאת קרקע בהליך פטור ממכרז עבור אוכלוסיית  הוגשה בקשה לרמ"י ל כנה כי בצה"ל. המועצה עודפרוייקטים 

 יח״ד.  50 משרתי הקבע בישוב ורדון בהיקף של עד 

. 2019המועצה תצא לעדכון התחזית הדמוגרפית משנת  –עדכון תחזית דמוגרפית  •

 , כפר מנחםעזיורדון, נגבה, כפר הרי"ף, אל  :2021דו"ח כספי מבוקר  .2
 . 2021לשנת  , כפר מנחםורדון, נגבה, כפר הרי"ף, אל עזיאת הדוחות הכספיים של   למליאההגזבר הציג 

., כפר מנחםורדון, נגבה, כפר הרי"ף, אל עזי של  2021הדו"חות הכספיים לשנת  מאשרת המליאה: החלטה

  24.05.2022מתאריך  מליאהאישור פרוטוקול  .3
24.05.2022קודם מתאריך  מליאהמאשרת פה אחד פרוטוקול  המליאה: החלטה

  אישרה:  רשמה: 
ראש המועצה  –דר' מטי צרפתי הרכבי  מנכ"לית  -מירית דגני  
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