
 

 

 

 
 8102/01/1 - מיום 8102/0פרוטוקול הנהלה מס' 

 
 :נוכחים

 דני ברזילאי,, סיגל פביאן ,משה טלאוזן אליהו,  צמח דורון, ראובן פרידמן,, יגדי ירקונ
 .אילני שלמה ,פלטין אלי ,שנהר אליעזר ,זהבה קליין ,המאירי חיים

 
 ם.גל נוע דני פזיק, רבקה בן אר,אהרון אלי, יפרח מאיר,  :מתנצלים

        
 : נוכחים קבועים

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

 

 :על סדר היום

 .110218 -מס' פרוטוקול הנהלה  יאישור .1

 .101310218 -באישור סדר היום למליאה  .0

 
 :דיונים והחלטות

 

 :מידע גדי

מליאה האחרונה ללא כינוס ההנהלה התבצעה בשל ה הזמנת – זימוני הנהלה .א

הרצון שלא להטריח את חברי הנהלה לישיבה לאישור סדר יום המליאה מאחר 

 ולא היו נושאים לדיון בהנהלה.

לכן  ודרישתם לכנס את הנהלה בכל זאת, קיבלתי את ההערות של חברי ההנהלה

 המליאה נדחתה וזומנה במקומה ישיבת ההנהלה.

 ירוע הביטחון האחרונים בגבול עזה מכניסים את המועצה לדריכות.א – ביטחון .ב

והדיווחים שכן אנו מעבירים  לצערי לא הכול אנחנו יכולים לדווח לציבור התושבים

 .באישור צה"להם 

לכיוון מעבר  030איות שנוסעות על ישנה ירידה בהיקף המש – מעבר כרם שלום .ג

  שיש ברצועה. כרם שלום. הירידה נובעת מהבעיות הכלכליות

בפגישה שלי עם משרד התחבורה, הבהרתי את הצורך בתחילת  – 030כביש  .ד

נכון להיום הלו"ז , 030התשתיות הזקוקות להרחבת כביש העבודות להזזת 

 שנקבע להזזת התשתיות איננו מתקיים ואנו ממתינים לתחילת העבודה.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ך בריבוד הכביש בישיבה עם משרד התחבורה, העלינו את הצור – /04כביש  .ה

 .אשר מסכנת את הנוסעים מאחר והכביש מלא בורות ובאיכות גרועה

ראשי העוטף שוקדים על תכניות  ,בימים אלה אנו – 02/1תכנית עוטף עזה  .ו

 כלכליות ליישובי העוטף לצורך הגשתם לאישור הממשלה.

טקס הנחת  יתקיים 12:32בשעה  81310218ביום  –בניית בית הספר היסודי  .ז

 אבן הפינה בשטח הבינוי של ניצני אשכול.

 חברי המליאה מוזמנים, כמו כן, יצאה הזמנה לכל חברי המליאה. 

 

 עבודת הנהלת המועצה כיום, היא בניגוד לתפקידה כפי שהוא מוגדר בצו  -משה טל

 המועצות אני מבקש כי הנהלה תהיה יותר מעורבת בהחלטות ולא לשמש              

 כחותמת גומי.              

 אני מבקש שוב לתקצב את תכנון הכביש המחבר בין נווה לבין צאלים, כביש              

 בשל העומס הרב על הכביש ולצרכי חירום.  030-שישמש אותנו ככביש עוקף ל             

 

 ים   אני מבקש ממשה להציג את תווי הכביש למוטי מהנדס המועצה ולאחר מכן נקי -גדי

 דיון.       

 

 :מורדי - /8/102 הנהלה מס' פרוטוקול יאישור .1

 110218מורדי מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס' 

   .71110218 –מיום 

 

 : החלטה

  110218חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 

  .71110218 -מיום 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 :מורדי - /8102/310 -באישור סדר היום למליאה  .0

לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  ההנהלהמבקש מחברי  מורדי

 כדלהלן:

 מידע. .1

 פרוטוקול מליאה. אישור .0

 חילופין במליאה. .3

 ועדים מקומיים. .8

 אישור תבר"ים. .5

  חקלאי. ביטוח עם חברתבפטור ממכרז אישור התקשרות  .6

 .0217אישור תקן ושכר  .7

 .יתוח אשכול בע"מאישור למתן הלוואה לחברה כלכלית לפ .8

 אישור חברי הועדה למאבק בנגע הסמים. .9

 אישור העלאת שכר לעובדים בחוזה אישי. .12
 

 

  :החלטה

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

 

 

 אישר להפצה:     בברכה:         

 גדי ירקוני                                         מרדכי )מורדי( ביטון       

 ראש המועצה                                            מזכיר המועצה


