פרוטוקול מליאה מס’ 8/2015
מיום 7.9.2015
נוכחים:
גדי ירקוני ,יפרח מאיר ,גרין סילביה ,יובל בר ,אביתר קיפניס ,שביט מוטקה ,ספקטור
שמואל ,אור מוטי ,פזיק דני ,פרידמן ראובן ,אוזן אליהו ,קליין זהבה ,ווקרט פליקס,
קסטרשטיין אברהם ,וולזני בני ,רובין השי ,ליטו חנציס ,סיגל פביאן ,שנהר אליעזר,
שמעיה אלי ,אלמסי ארז ,המאירי חיים ,אילני שלמה ,פלטין אלי ,בן ארי רבקה ,מרציאנו
דוד ,דני ווילר ,רן גויטע.
מתנצלים:
דורון צמח ,אלי אהרון ,אטלי מיכל ,גל נועם.
חסרים:
משה טל ,דואק אלברטו ,אגרוביץ אייל ,שטרן שלמה ,רביבו קובי.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון -מזכיר המועצה.
יפה בוקובזה –מנהלת חשבונות ראשית.
זנטי יהודה -מבקר המועצה.
על סדר היום:
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 .2אישור פרוטוקול מליאה.
 .3ועדים מקומיים.
 .4עדכון חברי מליאה.
 .5אישור תבר"ים.
 .6אישור מאזן חברה כלכלית לשנת  - 2014רו"ח אלון מררי.
 .7הרמת כוסית.

 .1מידע:
אין.
 .2אישור פרוטוקול מליאה:
מורדי מבקש את אישור המליאה לפרוטוקול מס׳  7/2015מיום .17/8/2015
החלטה מס' :1-64-8/2015
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 7/2015
מיום .17/8/2015
מיום מורדי,
מקומיים:
 .3ועדים
6.7.2015
6/2015
הוצאנו הודעה ליישובים להכין תקציב ועד מקומי לשנת 2016
ולהעבירו לאישור המליאה לפני ה.30.11.2015-
אני מבקש את עזרת חברי המליאה בפניה להנהלת היישוב להגשת התקציב
בזמן.
 .4עדכון חברי מליאה :מורדי,
סיגל קראוניק ואיל דבורי נציגי בארי במליאה התפטרו והמחליפים
שלהם הם יובל בר ואביתר קיפניס.
אנו מודים לאיל ולסיגל על עבודתם המסורה כחברי מליאה ומאחלים בהצלחה
ליובל ולאביתר.
אישור חבר מליאה לוועדת מכרזים.
שלמה גליקסר התפטר מחברות במליאה ומוועדת המכרזים.
אני מבקש לאשר את חיים המאירי כחבר בוועדת מכרזים כמחליפו של
שלמה גליקסר.
החלטה מס' :1-65-8/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את חיים המאירי כחבר
בוועדת מכרזים.

 .5אישור תב״רים:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תב"ר  613המצ"ב:
מס'

ישוב

הפרוייקט

סכום ב ₪
שאושר

הגדלה
הקטנה ב₪-

סה"כ

מקורות
מימון

הסבר למליאה

613

מועצה

מרכיבי ביטחון

0

350,000

350,000

משרד
השיכון -
₪ 350,000

השלמת דרך בטחון-
ניר יצחק

סה"כ:

0

350,000

350,000

החלטה מס' :1-66-8/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תב"ר 613
המצ"ב.
 .6אישור מאזן חברה כלכלית לפיתוח אשכול בע"מ לשנת  - 2014רו"ח אלון
מררי:
אלון הציג לחברי המליאה את המאזן ,מאזן זה אושר בהנהלת החברה הכלכלית
ואנו נדרשים לאשרו גם במליאה.
לחברה שתי פעילויות מרכזיות 1 ,המו"פ ו  2 -הטלפונים הסלולאריים.
החברה סיימה ברווח של .₪ 4,000
מאיר יפרח:
מבקש לציין שאנו פועלים מול רשות המסים לקבל מע"מ בחברה הכלכלית,
לצורך פעילות כחברה מסחרית.
גדי ירקוני:
אנו שוקלים להכניס גם את פעילות אזור התעשייה אבשלום ,שטחי אחסון כרם
שלום ואזור התעשייה המסחרי ליד המועצה ,לחברה הכלכלית ,פעולות אלה
יגדילו את נפח הפעילות והכנסות החברה.
אוזן אליהו:
מבקש להציג באחת הישיבות המליאה הקרובות את חזונה של החברה הכלכלית
ולמנף את הפעילות שלה כי ברשויות אחרות שאני מכיר הם נכס כלכלי לרשות.
מורדי ,מבקש מחברי המליאה לאשר את מאזן לשנת  2014של "החברה
הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ".
החלטה מס' :1-67-8/2015
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את מאזן החברה
הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ לשנת .2014
ברוב קולות ומתנגדת אחת ,הצו מצ"ב.

 .7הרמת כוסית:
אליהו אוזן בירך את חברי המליאה בברכת שנה טובה בליווי דברי תורה.
גדי מאחל לחברי המליאה שנה טובה ולמועצה שנה של פיתוח וכלכלה טובה.

רשם ואושר להפצה:
מרדכי ביטון
מזכיר המועצה
אושר בתאריך9.9.2015 :

