פרוטוקול מליאה מס' 94102/
מיום 21494102/
נוכחים:
ילין חיים ,יפרח מאיר ,לבקוביץ סטלה ,גרין סילביה ,דבורי אייל ,צמח דורון ,שלמה
גליקסר ,משה טל ,ספקטור שמואל ,אוזן אליהו ,ווקרט פליקס ,אגרוביץ אייל ,אור מוטי,
רבקה בן ארי ,קסטרשטיין אברהם ,מרציאנו דוד ,וולז'ני בני ,רובין השי ,פביאן סיגל,
חנצ'ס יחזקאל ,פזיק דני ,שנהר אליעזר ,ראובן פרידמן ,שמעיה אלי ,המאירי חיים ,הפטל
גד ,גל נועם ,רן גויטע ,אילני שלמה ,פלטין אלי.
חסרים:
אלמסי ארז ,קובי רביבו ,וילר דני ,קראוניק סיגל ,הפטל גד.
מתנצלים:
זהבה קליין ,אלי אהרון.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון -מזכיר המועצה.
כבי שקולניק – גזברית.
יפה בוקובזה –מנהלת חשבונות ראשית.
רונית מינקר -דוברת המועצה.
יעל אלמקייס -מנהלת הלשכה.
אורחים:
בעז קרצ'מר-מנהל האגף האסטרטגי.
על סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה.
 .3אישור תב"רים.
 .4עדכון חברי מליאה.
 .5הצגת תוכנית מינוף כלכלי עוטף עזה.
 .6הרמת כוסית לשנה החדשה.

מורדי ביטון -אנו משתתפים בצערו של חברנו אלי אהרון על מות אביו ,אלי
יושב שבעה בבית המשפחה בפרדס חנה ,נשלח מברק תנחומים בשם חברי
המליאה והנהלה.
חיים מאחר בכמה דקות הוא מגיע מביקור אצל גדי ירקוני ששוחרר היום לשיקום בבית החולים תל
השומר.
 .2אישור פרוטוקול -מורדי ביטון:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  412214מיום .31.4.14
החלטה מס' 2-11-94102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול  412214מיום .31.4.14
 .3אישור תב"רים-כבי:
נדחה למליאה הבאה.
 .4עדכון חברי מליאה:
אין עדכון.
 .5הצגת תכנית מינוף כלכלי עוטף עזה -חיים ילין בעז קרצ'מר:
בעז ,מציג על גבי מצגת לחברי המליאה את תכנית הממשלה למינוף כלכלי ליישובי עוטף
עזה ושדרות בדגש על מועצה אזורית אשכול( .המצגת מצ"ב)
הוצגו שאלות ע"י חברי המליאה.
חיים :יש להקים צוות לקביעת השימוש בתקציב הלא מיועד בתכנית כ 12.1-מיליון .₪
החלטת הממשלה בנושא נדחתה מיום ראשון(אתמול) לשבוע הבא.
כל ההחלטות לגבי עוטף עזה תקפות ל 4-שנים הבאות.
מציע לקיים דיון ע"י המליאה לקביעת חזון המועצה מעבר למימוש תוכנית המינוף
הכלכלי.
 46הרמת כוסית:
אליהו אוזן ברך את חברי המליאה.
רשמה:
שולי סנקר
מ4לשכה ס4ראש המועצה
אושר בתאריך11494102/ :

אישר להפצה:
מרדכי ביטון
מזכיר מועצה
הפרוטוקול נחתם ע"י:

