
 

 

 

 

 
 7102/517 - מיום 7102/5פרוטוקול הנהלה מס' 

 
 :נוכחים

, המאירי חייםאליעזר שנהר,  ,טל משה, זהבה קלייןדורון צמח, מאיר יפרח, , יגדי ירקונ
 ואלי פלטין. ,גל נועםדני ברזילי, דני פזיק, ראובן פרידמן, 

 
 .מהרבקה בן ארי, אילני של, אוזן אליהו, סיגל פביאןאלי אהרון,  :מתנצלים

  
 : נוכחים קבועים

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

 

 :על סדר היום

 .410217פרוטוקול הנהלה מס'   אישור .1

 דיון בנושא מבצע משרד הפנים למחיקת חובות ארנונה.  .0

 .0212צו ארנונה  .3

 .001510217 - באישור סדר היום למליאה  .4

 

 :דיונים והחלטות

 :מידע גדי

 בניית בתי הספר  וך בנושאבשבוע שעבר נפגשנו עם נציגי משרד החינ

סוכם כי הבקשה שלנו תוצג בוועדת חריגים של משרד החינוך  .היסודי

 .141510217 –שתתקיים בתאריך 

 

 :מורדי - 7102/4 הנהלה מס' ור פרוטוקולאיש .1

  410217ל מס' מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקו מורדי

 .071310217 -מיום

  :החלטה

  410217חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 

 .071310217 - מיום 
 

 :כבי -דיון בנושא מבצע משרד הפנים למחיקת חובות ארנונה .0

 ארנונה. כבי הציגה לחברי ההנהלה את תקנות משרד הפנים למחיקת חובות
הלה ממליצה למליאה לאשר את התקנות הנ"ל, באישור התקיים דיון והוחלט כי ההנ

 ועדת הנחות של המועצה.



 

 

 

 
 

 
  :החלטה

 את תקנות משרד הפנים הנהלת המועצה ממליצה בפני המליאה לאשר  

 למחיקת חובות ארנונה באישור ועדת הנחות של המועצה. 

 

 :כבי  – 02/2צו ארנונה  .3

 . 0212הציגה לחברי ההנהלה את צו הארנונה לשנת כבי 
 

התקיים דיון והוחלט כי ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את צו הארנונה לשנת 
0212 . 

 

 :מורדי - 7102/5100 -באישור סדר היום למליאה  .4

לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  ההנהלהמבקש מחברי  מורדי

 כדלהלן:

 מידע .1
 יאה.אישור פרוטוקול מל .0

 ועדים מקומיים. .3

 עדכון חברי מליאה. .4

 . תבר"ים אישור .5

 מבצע משרד הפנים למחיקת חובות ארנונה. אישור .6
 .0212אישור צו ארנונה  .7

 .5% -אישור העלאת שכר ליבנת גינזבורג ב  .2

 נציג הרשות לדירקטוריון אשכול נגב מערבי. .9

 . נציג הרשות לדירקטוריון עמותת שקמה בשור.12        

 אבני. –תמר אורבך  –שור נסיעה לחו"ל . אי11 

 פלג.-מיכל עוזיהו –. דיווח נסיעה לחו"ל 10 

 .הצגת תכנית אב לספורט ע"י עילם קוט. 13 

 

  :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                 


