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 אלי  ,אלי אהרון על מות אביוחברנו בצערו של  אנו משתתפים -מורדי ביטון    

 תנחומים בשם חברי  נשלח מברק ,ס חנהדיושב שבעה בבית המשפחה בפר    

 .המליאה והנהלה    
             

תל  ששוחרר היום לשיקום בבית החולים ביקור אצל גדי ירקוניהוא מגיע ממאחר בכמה דקות חיים 

 .השומר
 

 מורדי ביטון: -אישור פרוטוקול. 2
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 כבי:-אישור תב"רים   . 3

 נדחה למליאה הבאה.       

 

 עדכון חברי מליאה:   . 4

 אין עדכון.       

 

 בעז קרצ'מר:חיים ילין  -הצגת תכנית מינוף כלכלי עוטף עזה.   5 

        

עוטף  כלכלי ליישובי ית הממשלה למינוףמציג על גבי מצגת לחברי המליאה את תכנ ,בעז

 )המצגת מצ"ב( עזה ושדרות בדגש על מועצה אזורית אשכול.
 

 .הוצגו שאלות ע"י חברי המליאה          
 

 .₪מיליון  12.1-כ תכניתב קביעת השימוש בתקציב הלא מיועדצוות ל הקיםיש ל חיים:    

 מיום ראשון)אתמול( לשבוע הבא. החלטת הממשלה בנושא נדחתה           

 .הבאות שנים 4-כל ההחלטות לגבי עוטף עזה תקפות ל           

 המועצה מעבר למימוש תוכנית המינוף  חזון לקביעתלקיים דיון ע"י המליאה  מציע           

 הכלכלי.           
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