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 :חיים ילין -עמיד 23

 :בג"ץ נגד הממשלה .א
עיריית ב"ש יחד עם אשכול, בני שמעון, מיתר ועומר עתרו לבג"ץ נגד ממשלת ישאל וצה"ל 

שהם לא אוכפים ומים מזוהמים זורמים לנחל חברון והם חוצים את פארק ב"ש ומשם לנחל 

 הבשור.

 :ה"פרויקט להב .ב

 ה דרך עוטף עזה "יקט להבשות התשיעית שנכנסה לפרומועצה אזורית אשכול היא הר

 .בקרב בני נוער אלימות תעינהפרויקט עוסק במ

 

 מורדי ביטון: – עדת שמעוניםולמאיר יפרח בו מלא מקוםאישור מ 13

 מהנדס המועצה כמ"מ מאיר  -את מוטי לבאן מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר 

 שמעונים. סגן ראש המועצה בוועדה המקומית -יפרח 

 

 

 

 
 

 :בשמת גלין -הצגת תקציב אגף התברואה . 3

 אגף התברואה.ציגה לחברי המליאה את פעילות ותקציב ה האגףמנהלת  -בשמת גלין     

 

 :יעל אדר - חינוךהצגת תקציב אגף ה. 4

 .החינוך ציגה לחברי המליאה את פעילות ותקציב אגףהאגף המנהלת  - יעל אדר    

 קציב החינוך לפי פר קפיטא צריכה להשתנות.חושבת ששיטת השתתפות המועצה בת :יעל

 .2115 : מציע לקיים דיון מקצועי על תכנית חליפית לפר קפיטא לקראת שנתליטו

 .2113לשנת  מועצה אזורית אשכול מועמדת לקבלת פרס חינוך ארצי: יעל

 

 :תמר אורבך - שירותים חברתייםהצגת תקציב אגף . 5

 אגף שירותים חברתיים.המליאה את פעילות ותקציב  ציגה לחבריהאגף המנהלת  - תמר אורבך

 סיר את הכובע בפני האגף ועובדיו.: אגף הרווחה הוא אגף מדהים ואני מדורון צמח

 

 3102/52-742-2החלטה מס' 

מהנדס  -מוטי לבאן את נמנעים  2מתנגדים ו  2עם חברי המליאה מאשרים 

  סגן ראש המועצה בוועדת שמעונים. -המועצה כמ"מ מאיר יפרח 



 

 

 

 

 :מוטי לבאן - הנדסההצגת תקציב אגף . 5

 אגף ההנדסה.ציג לחברי המליאה את פעילות ותקציב ה האגףמנהל  - מוטי לבאן    

 :בעז קרצ'מר - גיהאסטרטהצגת תקציב אגף . 6

 אגף אסטרטגיה.ציג לחברי המליאה את פעילות ותקציב ה האגףמנהל  - בעז קרצ'מר    

 : מורדי

 01% -כ האגפים הציגומנהלי ע"י מנהלי האגפים האירה את עינכם, אני מקווה שהסקירה שניתנה 

 מתקציב המועצה.

 .2114ת תודה רבה למנהלי האגפים על הצגת תוכנית העבודה השנתית לשנ
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