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 חיים ילין: -מידע .1

 הטבות מס: .א

מועצה אזורית נכללים במפת עדיפות לאומית והטבות מס למעט שלושת שובי יכל י

הישובים צאלים,גבולות,ואורים אשר היו אמורים להיכנס, בשל שינוי באחוזים 

 הישובים הנ"ל ממפת העדיפות הלאומית להטבות המס. לא נכללורים השונים ובפרמט

 ישובים הנ"ל. את אנו פועלים בנדון ומשתדלים להכניס גם

 

 בית שלישי בנחלה: .ב

נהל מקרקעי ישראל תומך במתן אפשרות לבניית הבית מ בית שלישי בנחלה בישובים:

 השלישי בכל נחלה.

 ולכן יערך דיון של ראשי המועצות בכנסת.  שר הפנים מתנגד,                

 האזוריות מוביל מאבק לשנות את עמדת שר הפנים בנושא. מרכז המועצות                

 

 פרסים: .ג

 פרסים יוקרתיים  2-לפני כשבועיים קיבלנו 

 קיבלנו פרס ניהול תקין בפעם הרביעית ברציפות   -פרס ניהול תקין .1

 .211203-לשנים               

 פעם ראשונה שמועצה אזורית אשכול מקבלת פרס חינוך זהו      -פרס חינוך .2

 שנים. 5-חשוב ויוקרתי, שניתן לקבלו אחת לפרס            
 

 פרסים  את הם, כי בזכותם קיבלנו כהזמנתי את המנהלים כדי להודות להם בפני                    

 על שיתוף הפעולה יישר כח ותודה רבה., אני גאה במנהלים הנ"ל                    

 

 חיים ילין: - הודעה אישית

 המועצה,  לאחר לבטים אישיים לא מעטים החלטתי כי אני נשאר בתפקידי כראש

כאשר לנגד עיני עמדה טובת המועצה, החלטתי התגבשה לאחר שעשיתי סבב בישובים, 

מאחור ולחזור  להשאיר את הספקותהחלטה שוחחתי עם תושבים רבים ואז הגעתי ל

 לעבודה.

תקווה שהזמן  אנילכם המנהלים מבקש אני לומר כי יודע אני שעברתם תקופה לא קלה, ו

 יעשה את שלו.  

      

, לא אני יזמתי את המהלך על חזרתו של חיים, אך מברך על החלטתו אינני שמח מאיר:

צה כך שאני פעולה חד צדדית של חיים, להודעתו הייתה מטרה ליצור משבר במוע אאל

ל מאחור ולפתוח דף חדש, מה ואעזוב, מה שלא קרה. אין לי בעיה להשאיר את הכ

 ובכבוד מולי כסגן ומול הנהלת  שנות את התנהלותו ולעבוד בשקיפותשמחייב את חיים ל

 המועצה.ומליאת 

 .עד היום התאפקתי מלהגיב על אירועים שקרו בשלושת החודשים האחרונים

מתכוון לשבת  יננימשיך בזלזול ובהתעלמות מהנהלת המועצה אבמידה וחיים יחלט לה

 ם.יבחיבוק ידי

 אני תקווה שחיים ינצל את היכולות שלי לטובת המועצה ולהצעיד את המועצה

 קדימה בשיתוף פעולה מלא מצדי.



 

 

 

 

 מורדי ביטון: -אישור פרוטוקול .2

         

  21.1.2114מיום  202114מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול         

 

 

 

 

 

 מורדי: -ועדים מקומיים .3

       

 :/102תקציב ועד מקומי דקל לשנת  .א
על סך  2114מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי דקל לשנת 

 כולל צו מיסים המצ"ב.₪  622,111

 

 

    

 

 

 :  /102האצלת סמכויות ועד מקומי דקל לשנת  .ב

אה לאשר את האצלת הסמכויות לוועד מקומי דקל לשנת מורדי מבקש מחברי המלי

 המצ"ב. 2114

 

 

 

 

 

 מורדי: -עדכון חברי מליאה .4
 אין עדכונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23-2-/34102החלטה מס' 

מיום  202114חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול 

21.1.2114. 

 2-/2-/34102החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי דקל 

 .המצ"ב כולל צו מיסים₪  622,111סך על  2114לשנת 

 21-2-/34102החלטה מס' 
 מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות 

 המצ"ב. 2114לוועד מקומי דקל לשנת 

 



 

 

 כבי: -אישור תב"רים .5
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל 

 תב"ר ותב"ר בנפרד.

 הפרוייקט ישוב מס'
₪ סכום ב 
 שאושר

הגדלה 
 ₪ -קטנה בה

 הסבר למליאה מקורות  מימון סה"כ 

 מועצה 514
תמיכה בהטמעת 
עקרונות הקיימות 
 במערכת החינוך

0 74,400 74,400 
המשרד להגנת 

 הסביבה
  

 מועצה 515
רענון ורכישת 

 תיקי רופא
   משרד הפנים 24,400 24,400 0

 מועצה 384
אולם ספורט חדש 

 בנופי הבשור
 משרד השיכון 9,637,741 1,000,000 8,637,741

 000330333 -קרן היסוד 
 402,3,,00 -טוטו 0₪ 
מנהל התרבות 0₪ 

מ. השיכון 0₪  23003,2
- ,04330333 ₪ 

 תלמי אליהו 893
תשתיות ת.אליהו 

 מ 2,
1,922,000 578,000 2,500,000 

 -משרד השיכון 
אש"ח     2,3

  420 -ה.הישוב 
 אש"ח 

 -השתתפות הישוב 
0 משרד 204290333

 ₪  203020333 -שיכון ה

 שדה אברהם 125
יח'ד  4,תשתיות 

 ש.אברהם
   התחייבות הישוב 4,000,000 1,500,000 2,500,000

 גבולות 160
תשתיות להרחבת 

 ישוב גבולות
   התחייבות הישוב 2,300,000 700,000 1,600,000

 מועצה 516
פרוייקטים קק"ל 

 במועצה
 קק"ל 17,770,000 17,770,000 0

מש"ח                                                              00023 -נווה 
 00023 -בני נצרים 

מש"ח                                                   
 אש"ח 3, -רזרבה 

 מועצה 517

מדרכה ותאורה 
 ,0,בין כביש 

לביי"ס נופי 
 הבשור

0 944,419 944,419 

משרד התחבורה 
,3%- 3320390 

קרנות 0₪ 
 -03%המועצה 
,0000,3  ₪ 

  

 מועצה 518
מיגון מסגרות 

 רווחה ומרכזי יום
0 900,000 900,000 

 -משרד הרווחה 
אש"ח0         303

 93כיסופים 
אש"ח0                             

 93 -ניר יצחק 
אש"ח0                           

 93 -עין השלושה 
 אש"ח

  

 שלומית 519
בניית גן  -לומית ש

 ילדים כיתת גן
   משרד החינוך 729,204 729,204 0

     38,880,164 24,220,423 14,659,741 סה"כ:    

 

 

 

 

 

 21-2-/34102החלטה מס' 
 מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב, אישור 

 ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.



 

 

 חיים: -סגירת תב"רים .6

 סוגי  החברי המליאה ע"י מצגת את קרנות המועצה, להלן שלושחיים מציג ל                       

 הקרנות.                     

 א. קרנות מיתרות תקציביות )היתרות שנשארו לנו מידי השנה(.                        

 .ב. הלוואות מיועדות לתשתיות והשלמות                       

 ביוב.      –ג. קרנות ייעודיות                        

             

 יתרה שם כרטיס כרטיס סוג הקרן

קרנות מיתרות 

 תתקציביו

  91,958          קרן לעבודות פיתוח 6711196111

  251,111        2111קרן פיתוח מועצה  6711196121

  485,859        2111קרן  6711196161

  151,111        2112קרן  6711196171

  8,298            קרן שיפוץ תחבורה ותברואה 6711196141

  985,114        סה"כ פיתוח  

  648,777        קרן איכות הסביבה 6711196611

  1,111,111    קרן מועצה ירוקה 6711196151

 ₪  1313336,2 סה"כ  

 ₪  130003000 2113קרן מהלוואה  לפיתוח  6711196121 הלוואות

קרנות 

 ייעודיות

  1,911,111    2113קרן מיגון מעונות יום  6711196122

  9,673,776    ן השבחהקר 6711196211

  1,916,111    קרן אגרת ביוב)אחזקה( 6711196311

  5,531,164    קרן היטל ביוב 6711196411

 ₪  2/,2,30203 סה"כ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 סגירת תברי"ם:

 ₪   1,922,931חיים מבקש מחברי המליאה לאשר את סגירת התב"רים הנ"ל בסך  6-1

 מקרן הלוואה.            

 הקמת כיתות ממוגנות 142
           
5,398,116  

          
(5,594,135) 

              
(196,019) 

 ביה"ס חינוכי משותף 23בנין  143
         
10,377,771  

        
(10,932,894) 

              
(555,123) 

 י הבשורתחנת הסעה ביה'ס נופ 211
             
852,353  

             
(943,717) 

                
(91,364) 

 מנהל תרבות -שיפוץ אולם מופעים  335
             
500,000  

             
(704,564) 

              
(204,564) 

 שיפוצים במבנה תרבות ואומנות באולם אשכול 341
             
648,749  

             
(706,400) 

                
(57,651) 

 שיפוץ ספריה ישנה 386
             
645,000  

             
(670,096) 

                
(25,096) 

 כ.תיירות גבולות 969
             
403,250  

             
(478,774) 

                
(75,524) 

 ספריה אזורית חדשה 971
           
7,362,649  

          
(7,414,025) 

                
(51,375) 

 ה.ושידרוג מ.ספורט  984
           
2,662,307  

          
(2,828,522) 

              
(166,215) 

 השלמת עבודות שיפוץ באולם אשכול  434
           
1,250,000  

          
(2,304,229) 

              
(500,000) 

  
סה"כ תברים ביתרת חובה לסגירה 

 ' פיתוחמול קרן להלו
    
30,100,196  

   
(32,577,355) 

       
(1,922,930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21-2-/34102לטה מס' הח

סך במליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את סגירת התב"רים 

 . מקרן הלוואה ₪ 1,922,931



 

 

 

 

 חיים מבקש מחברי המליאה לאשר סגירת תב"רים הנ"ל מתקציב הנדסה .6-2

 ₪. 63,461בסך                

 

 יתרה    ביצוע הוצאות   ביצוע הכנסות   שם תבר תבר

 ש.מ.המוסיקה באשכול 105
             
197,287  

             
(202,877) 

                 
(5,590) 

 מדרכות בשבילי המועצה 178
             
370,000  

             
(371,293) 

                 
(1,293) 

 מחסני נשק וביתן שמירה נווה ובני נצרים 250
             
384,772  

             
(414,957) 

                
(30,185) 

 מערכות מטווח נייד לאימון כיתות כוננות 337
             
120,000  

             
(133,224) 

                
(13,224) 

 שיקום כביש גישה צוחר 362
             
250,000  

             
(250,153) 

                    
(153) 

 הקמת גדר ביטחון בשלומית 405
             
629,480  

             
(632,062) 

                 
(2,582) 

 פתחת שלום שיקום גדר 447
               
25,000  

               
(25,332) 

                    
(332) 

 )מחשבים וציוד ( 2,ציוד למערכת חינוך למאה  411
             
323,000  

             
(323,517) 

                    
(517) 

 ציוד וריהוט לבית ספר ניצני אשכול 419
             
100,000  

             
(107,035) 

                 
(7,035) 

 הרחבת מרפאות צוחר 933
           
6,938,352  

          
(6,940,903) 

                 
(2,551) 

  
סה"כ תברים ביתרת חובה לסגירה 

 ול תקציבמ
       
9,337,891  

      
(9,401,351) 

            
(63,461) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26-2-/34102החלטה מס' 

 הנ"ל תב"רים המליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את סגירת 

 ₪. 63,461הנדסה בסך אגף התקציב מ



 

 

 כבי:-סגירת תב"רים  .6-3

ומבקשת ₪  53,419,525כבי מציגה את רשימת התב"רים המצ"ב בסך כולל של           

 אישור מחברי המליאה לסגירתם.
  יתרה   ביצוע הוצאות   ביצוע הכנסות   שם תבר תבר  

    -                    (197,287)           197,287         ש.מ.המוסיקה באשכול 105 1

    -                    (5,594,135)        5,594,135      הקמת כיתות ממוגנות 142 2

    -                    (10,932,894)      10,932,894    ביה"ס חינוכי משותף 23בנין  143 3

    -                       -                         -                   כפר תיירות בת.יוסף 155 4

    -                    (370,000)           370,000         מדרכות בשבילי המועצה 178 5

    -                    (112,828)           112,828         מיגרש משולב בסופה 186 6

    -                    (69,635)             69,635           שיפוץ מועדוןחברים ב 190 7

    -                    (943,717)           943,717         י הבשורתחנת הסעה ביה'ס נופ 211 8

    -                    (332,154)           332,154         שיקום דרך ביטחון 217 9

    -                    (70,000)             70,000           נירים שיפוץ מרפאה 227 10

    -                    (2,529,539)        2,529,539      וטירינות בליסטיות ניצני אשכול 241 11

   (1,326,076)        1,326,076      מועצה סקר נכסים לארנונה  246 12

    -                    (384,772)           384,772         מחסני נשק וביתן שמירה נווה ובני נצרים 250 13

    -                       -                         -                   עבודות מנוף לאולפנא 262 14

    -                    (43,152)             43,152           לישיבה תיכונית עבודות מנוף 263 15

    -                    (60,320)             60,320           עבודת מנוף לפרח מיבול לנווה 265 16

    -                    (60,320)             60,320           עבודת מנוף לפרח מיבול לנצרים 267 17

    -                       -                         -                   מועצה בניית השלמת בית כנסת 282 18

    -                    (81,268)             81,268           מגן שיפוץ מועדון חברים 289 19

    -                    (60,000)             60,000           כרם שלום שיפוץ מועדון נוער 290 20

    -                    (70,000)             70,000           תלמי יוסף שיפוץ מועדון 296 21

    -                       -                         -                   מועדון נוער אזורי אשכול 325 22

    -                    (704,564)           704,564         מנהל תרבות -שיפוץ אולם מופעים  335 23

    -                    (120,000)           120,000         מערכות מטווח נייד לאימון כיתות כוננות 337 24

    -                    (706,400)           706,400         שיפוצים במבנה תרבות ואומנות באולם אשכול 341 25

    -                    (258,595)           258,595         רכישת מחשבים לבית ספר נופי הבשור 345 26

    -                    (50,000)             50,000           שיפוצים מעונות יום בקיבוץ כיסופים 348 27

    -                    (250,000)           250,000         שיקום כביש גישה צוחר 362 28

    -                    (245,420)           245,420         גדר ביטחון היקפית  )פרוייקט ישע מבטחים ( 368 29

    -                    (62,141)             62,141           שיקום תאורת ביטחון היקפית באוהד 374 30

   (4,103,721)        4,103,721      מיחזור הלו' ביוב  379 31

    -                    (670,096)           670,096         שיפוץ ספריה ישנה 386 32

    -                    (403,017)           403,017         שצ"פ )שטח ציבורי פתוח( בעין הבשור 387 33

    -                    (629,480)           629,480         הקמת גדר ביטחון בשלומית 405 34

    -                       -                         -                   שיקום תאורת בטחון בפריגן 407 35

    -                    (10,420)             10,420           ר וסירוס חתולי רחובעיקו 410 36

    -                    (323,000)           323,000         )מחשבים וציוד ( 2,ציוד למערכת חינוך למאה  411 37

    -                    (158,090)           158,090         מיגון חקלאי ביטחוני בקיבוץ סופה 414 38

    -                    (100,000)           100,000         ציוד וריהוט לבית ספר ניצני אשכול 419 39

    -                    (35,000)             35,000           ציוד וריהוט לגני ילדים אשכול 420 40

    -                    (364,456)           364,456         לבית ספר נופי הבשור רכישת מחשבים 421 41

    -                    (62,512)             62,512           רכישת מחשבים לבית ספר יובלי הבשור 422 42



 

 

 יתרה    ביצוע הוצאות   ביצוע הכנסות   שם תבר תבר  

    -                    (55,157)             55,157           ם לבית ספר ניצני אשכולרכישת מחשבי 423 43

    -                    (40,450)             40,450           רכישת מחשבים לבית ספר תלמוד תורה יתד חלוצה 424 44

    -                    (40,451)             40,451           רכישת מחשבים לבית ספר נועם נצרים 425 45

    -                    (51,481)             51,481           רכישת מחשבים לגני ילדים אשכול 426 46

    -                    (8,892)               8,892             שיקום תאורת ביטחון בפריגן ותלמי יוסף 435 47

    -                    (5,850)               5,850             יתד שיקום שער חשמלי 444 48

    -                    (64,000)             64,000           יתד תאורת בטחון 446 49

    -                    (25,000)             25,000           פתחת שלום שיקום גדר 447 50

    -                    (40,000)             40,000           עמוד ענן רכישת ערכת חפק ותאורה 449 51

    -                    (110,000)           110,000         ציוד וריהוט לגני ילדים אשכול 451 52

    -                    (50,991)             50,991           ניצני אשכול רכישת מחשבים לבי"ס 456 53

    -                    (74,787)             74,787           יובלי הבשור רכישת מחשבים לבי"ס 457 54

    -                    (68,125)             68,125           פתחת שלום שיקום תאורת בטחון 474 55

    -                    (348,200)           348,200         תשע"ג -נופי הבשור הקצאות לרכישת והתקנת ציוד  476 56

    -                    (2,000,000)        2,000,000      הלוואת פיתוח 487 57

    -                    (50,000)             50,000           ספר נכסי המועצה 912 58

    -                    (6,938,352)        6,938,352      הרחבת מרפאות צוחר0א 933 59

    -                    (30,000)             30,000           קה(ש.במבנה תרבות )מוסי 943 60

    -                    (191,459)           191,459         מ.גנים יבול+יתד 966 61

    -                    (478,774)           478,774         כ.תיירות גבולות 969 62

    -                    (7,414,025)        7,414,025      ספריה אזורית חדשה 971 63

    -                    (2,828,522)        2,828,522      ה.ושידרוג מ.ספורט ב 984 64

    -                    (53,409,525)      53,409,525    תברים לסגירה  46סה"כ     

 

 

 
 

 

 

 

 פתיחת חשבון לקרן פיצויים .6-4

    הועדה  חיים מבקש מחברי המליאה לאשר פתיחת חשבון קרן פיצויים לתביעות בגין                

 שנים. 7-מקרן ההשבחה לתקופה של עד ₪ ליון ימ 1.25ל סך המקומית ע                

 

 

 

 

 

 

 5-מקרן ההשבחה למשך ₪ מיליון  6.5חיים מבקש מחברי המליאה לאשר שמירת   .6-5

 שנים, לטובת ביה"ס היסודי.

 

 

 

 10-2-/34102החלטה מס' 

 מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פתיחת חשבון קרן פיצויים

מקרן ההשבחה ₪ מליון  1.25לתביעות בגין הועדה המקומית על סך 

 שנים. 7 -לתקופה של עד

 

 12-2-/34102החלטה מס' 

למשך ₪ מליון  6.5ללא התנגדות שמירת  מליאת המועצה מאשרת

 שנים מקרן ההשבחה לטובת ביה"ס היסודי. 5-

 2-,2-/34102החלטה מס' 

הנ"ל גדות את סגירת התב"רים מליאת המועצה מאשרת ללא התנ

 ₪. 53,419,525בסך כולל של 



 

 

 כבי: – 1023עדכון תקציב  .7
 לפי פירוט מצ"ב.  2113כבי מציגה את הצעת לעדכון תקציב לשנת       

 
  אש"ח אש"ח אש"ח הכנסות  

      

 / הגדלה תקציב עדכון מאושר תקציב  
 הקטנה

  הערות

      

  1,400 30,400 29,000 ארנונה 

 למענק תוספת 107 20,696 20,589  לאיזון כללי מענק 

  1,900 1,900 0 עזה עוטף ביטחון מענק *

  1,800 1,800 0 )תנופה.מ (האוצר משרד מענק **

      

  5,207   הכנסות סה"כ 

      
     הוצאות 

      

 הגדלה תקציב עדכון מאושר תקציב  
 הקטנה/

  הערות

  ביוב 'הלו מוקדם פרעון 835- 835- 0  ביוב ואותוהל לסילוק מענק 

 פחים  מס הגדלת 710 4,406 3,696 הסביבה ואיכות תברואה אגף 
 הטמנה היטל וגידול

  תקציב נתהקט 100- 170 270  אש כיבי 

 שכר עידכון 125 573 448 ונטיעות גנים 

 ח"אש 328  אבשלום 362 362 0  לוועדים השתתפות 
  34 פרויקטור צוחר

 ח"אש

 2014  מתקציב עדכון 140 140 0 הבשור יובלי ספר בית פני שיפור 

  300- 1,450 1,750 מים 

  270 8,589 8,319 פנסיה 

  330- 670 1,000 צוייםיפ 

  375 375 0 והבראה לביגוד פרשהה 

  1,250 1,250 0 לחלוציות השתתפות **

  450 450 0 חלוציות ופיתוח איכלוס **

  100 100 0 רווחה מתישבים **

  1,900 1,900 0   2013 יום מעונות מיגון קרן *

  500 500 0 ספורט אולם קרן 

  100 100 0 לבנים יד קרן 

  390 390 0 חנוך קרן 

 צוחר משפטיות הוצאות 100 100 0  לשלם הוצאות 

      

  5,207    הוצאות ה"ס 

      
 תקציב הפרש 0   יתרה 

      

   ח"שא 112,994 29.09.13  מיום מאושר תקציב 

   ח"שא 4,337 לביצוע בהתאם תקציב עידכוני 

   ח"שא 5,207 'ב מילואים תקציב עידכון 

   ח"ש ,,21130,83 לאישור תקציב ה"ס 



 

 

 
 11-2-/34102החלטה מס' 

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את עדכון התקציב לשנת 

 המצ"ב.₪  122,538,111בסך  2113



 

 

 

 

 

 

 כבי:-₪מליון  642 -מחזור הלוואת ביוב כ .8

 

 ,5%הלוואות אוצר לביוב בריבית צמוד + ₪ מיליון  8.1 –למועצה כ      

 הלוואות יקרות בתנאי השוק  -ההלוואות נלקחו למימון פרויקטים של ביוב

 יים בלבד.היום. ועדת ההשקעות מעוניינת למחזר את ההלוואות הנ"ל בתנאים של פר

 אנו מבקשים אישור לקבלת הלוואה לצורך מחזור ההלוואה הנ"ל.  -כבי

אה לצורך מחזור הלוואות וחברי ההנהלה ממליצים למליאה לאשר את לקיחת ההלו

 ביוב.

 

 

 

 

 

 

 כבי: -₪מליון  1-אישור הלוואת ביוב  .9
 

 לצורך מימון שדרוג מט"ש חולית, )תב"ר שעליו החלטנו במליאה 

 ₪,מיליון  7 –אנו נדרשים לקחת הלוואה בסך של הקודמת(, 

 שנה. 15תנאי ההלוואה היום הם בריבית פריים בלבד למשך 

 ₪.מליון  7-אנו מבקשים אישור לקיחת הלוואה בסך של  -כבי

  7-חברי ההנהלה ממליצים למליאה על לקיחת הלוואה בסך של

 לצורך מימון השדרוג.₪, מיליון 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13-2-/34102החלטה מס' 

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות לקיחת הלוואה בסך של 

 לצורך מחזור הלוואת הביוב.₪ מיליון  8.1

 2-/1-/34102החלטה מס' 

 7-מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות לקיחת הלוואה בסך של 

 .שדרוג מט"ש המועצהלצורך מימון ₪, מליון 



 

 

 

 

 

 מורדי:-נציג המועצה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "נגב מערבי" מינוי .11
לאחר התנתקותנו מהועדה המקומית שמעונים אנו נדרשים למנות נציג המועצה 

 לוועדה המקומית לתכנון ובניה "נגב מערבי" 

 ס.ראש המועצה  -מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את מאיר יפרח

 נון ובניה. כנציג המועצה לוועדה המקומית לתכ

  

 

 

 

 

אישור העלאת שכר בכירים למנהלת אגף החינוך ולמנהל האגף האסטרטגי  .11

 : מורדי%1 -ב

יעל אדר מנהלת אגף החינוך ובעז קרצ'מר מנהל האגף האסטרטגי עובדים על פי 

 משכר בכירים,  65%חוזה איש בשכר של  

 יםמשכר בכיר 71%כלומר  5%נעשתה פניה ע"י יעל ובועז להעלאה של 

 ע"פ אוגדן תנאי השרות, אישור זה בכפוף לאישור מ. הפנים.

למנהלת אגף  5%מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר העלאת שכר בכירים של 

 החינוך ולמנהל אגף האסטרטגי.

 

 

 

 

 

 

 : בשמת/102 -אישור חוק עזר לאשכול)רוכלים(3 התשע"ד .12

 לא אושר הנוסח של חוק עזר לאשכול )רוכלים(. 2111בשנת 

 ברצוני להביא לאישור המליאה נוסח חדש שאושר על ידי משרד הפנים                      

 מצ"ב הנוסח החדש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11-2-/34102החלטה מס' 

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את מאיר יפרח סגן ראש 

 המקומית לתכנון ובניה "נגב מערבי". המועצה כנציג המועצה לוועדה

 11-2-/34102החלטה מס' 

יעל העלאת שכר בכירים של את מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות 

  מנהל האגף האסטרטגישל בועז קרצ'מר מנהלת אגף החינוך ואדר 

 ע"פ אוגדן תנאי השרות ובכפוף לאישור משרד הפנים. 5% -ב

 11-2-/34102החלטה מס' 

 חוק עזר את 1למעט מתנגד  מועצה מאשרת ברוב קולותמליאת ה

 .2114 לאשכול )רוכלים( התשע"ד



 

 

 

 

נדב מבקר -1021טחון לשנת יהצגת דוח ביקורת מבקר המועצה במחלקת הב .13

 :צהעוהמ

נבדקה מחלקת הביטחון מבחינת נוהלי הביצוע של המחלקה  2112במהלך שנת 

א ודווח מסכם, לאחר תגובת מח' הביטחון הועבר הדו"ח לוועדת ביקורת הוצאה טיוט

 אשר אמורה לאשר את הדוח במליאת המועצה. 

תוך כדי  ניקי: מודה לנדב שעבד באופן מקצועי ומסכם כי למד ויישם את הלקחים 

 הביקורת ומתן שירות טוב יותר לתושבים.

 

 צועית שנעשתה. חברי המליאה הביעו את דעתם והערכתם לעבודה המק

 . 2112מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את דו"ח המבקר למח' הביטחון לשנת 

 

 

 

 

 

 מורדי4 -אישור ועדת ביקורת לוועד מקומי צוחר .14

 

מורדי מבקש לדחות את הנושא הנ"ל לאחר קבלת חוות דעת מ. הפנים על אופן 

 מתמודדים. 9בחירת וועדת ביקורת מאחר והגישו את מועמדותם 

 נושא נדחה לישיבה הבאה. ה

 

    

 

 

 

 :אישר להפצה :                                                       רשמה

 יעל אלמקייס                                               מרדכי ביטון

 מנהלת לשכה                                               מזכיר מועצה 

 

 

 הפרוטוקול נחתם ע"י:___________       4341023/בתאריך:אושר     

 

 

 

 

 
 

 16-2-/34102החלטה מס' 

למח'  מבקרהמליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את דו"ח 

 המצ"ב. 2112 הביטחון לשנת


