
 

 

 

 
 2102//7102 - מיום 7102/9פרוטוקול הנהלה מס' 

 
 :נוכחים

טל  ,זהבה קליין,  המאירי חיים ,שנהר אליעזר, ראובן פרידמןדורון צמח, , יגדי ירקונ
 .אילני שלמהגל נועם,  ,דני ברזילי ,משה

 
, רבקה בן ארידני פזיק,  סיגל פביאן, אוזן אליהו, ,אלי אהרון ,מאיר יפרח :מתנצלים

 .אליפלטין 
  

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

 

 :על סדר היום

 .810217 -מס' פרוטוקול הנהלה  אישור .1
 דיווח משוק ההון. .0
 .0217 תקציבעדכון  .3
 .611110217 -באישור סדר היום למליאה  .4

 

 :דיונים והחלטות

 מידע גדי:

 היום הייתה פעילות יזומה של צה"ל בפיצוץ מנהרה באזור כיסופים, האזור וצה"ל  – ביטחון

נכנסו לכוננות גבוהה, כרגע אין הנחיות מיוחדות לציבור, ממשיכים בשגרה ואנו בקשר צמוד עם 

 החטיבה והאוגדה.

  האגף, ועדת הבחינה לבחינת מנהל אגף חינוך בחרה באבי יאנוס כמנהל  –מנהל אגף החינוך

 .אשר יחליף את יעל אדר

 אבי החל בחפיפה כבר ביום ראשון, אבי יובא למליאה הקרובה לאישור ולהצגה. 

  תכניות לוועדה המקומית נגב מערבי מתקציב  אנו בודקים הכנסת בודקת –ועדה מקומית

המועצה. פעולה זו תואמה עם יו"ר הוועדה לצורך שחרור הלחץ בתיקי הבקשות של תושבי 

 אזורית אשכול.  מועצה
 

 :מורדי - 7102/8 הנהלה מס' ור פרוטוקולאיש .1

  810217מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס'  מורדי

 .111910217 - מיום

  :החלטה

  810217חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 

 .111910217 - מיום 

 
 



 

 

 

 :דיווח שוק ההון .0

הון דיווח לחברי ההנהלה על תיקי ההשקעות שלנו וכן על נוביק יועץ הרשות להשקעות עמיר 

 התשואות שהתיקים השיגו מתחילת השנה.

גיא נציג חב' פעילים שמנהל את אחד מתיקי ההשקעות שלנו הציג את תיק ההשקעות של המועצה 

 ה שהשיג התיק הנ"ל מתחילת השנה.אוכן את התשו

 הנושאים הוצגו ע"י מצגת ודו"חות.

ית השקעות נוסף בלהתקשר עם ועדת ההשקעות מבקשת את אישור ההנהלה1ועדת הכספים 

 שהיו(. 0בתי השקעות )במקום  3ולחלק את תיקי ההשקעות בין 

 

  :החלטה

  לוועדת השקעות להתקשר עם בית השקעות נוסף.חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות 

 

 :כבי – 02/7עדכון תקציב  .0

הראשונים של  הרבעונים  3לאחר ביצוע של  0217ב ה את עדכון תקציכבי הציגה לחברי ההנהל

אלפי  1,272סך של  בשכר ₪,אלפי  11,111סך התקציב גדל ב ( 321910217)עד 0217שנת 

סך של פעולות ובבשל עדכון הסכמי השכר האחרונים שנחתמו במגזר הציבורי,  בעיקר  ש"ח

 .במורכבים מסעיפים רבים₪, אלפי  6,241

 

 :מורדי - 7102/91/8 -בר סדר היום למליאה אישו .4

 לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה כדלהלן: ההנהלהמבקש מחברי  מורדי

 

 מידע. .1

 .12ומס'  9ים מליאה מס' אישור פרוטוקול .0

 ועדים מקומיים. .3

 .עדכון חברי מליאה .4

 תבר"ים.אישור  .1

 סגירת תבר"ים. .6

 .0218אישור מסגרות אשראי בבנקים לשנת  .7

 ור חוזים אישיים.איש .8

 .0217עדכון תקציב  .9

 .0216.דיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת 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                 


