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 .1מידע:
מורדי:
א .דוח מבקר המועצה לשנת  2015חולק בזה הרגע לעיון חברי המליאה ,הדוח
כולל את תגובות המבוקרים ובכוונתנו להביאו לדיון במליאה הבאה.
ב .אנו מאחלים החלמה מהירה לחבר המליאה וחבר וועדת ביקורת דוד
מרציאנו.
גדי ירקוני:
א .תכנית לשנת  2016/17הוגשה לממשלה ,בתוכנית הועלו מכלול דרישותינו
מעבר להנחות במס ,מקווים שנענה בחיוב.
ב .שר הביטחון היוצא משה יעלון היה מלא הערכה לאזורנו וסייע לנו לא מעט,
יש כוונה לערוך אירוע פרידה לכבודו.
ג .בניית ביה"ס היסודי:
 ההתעניינות גדולה בכנס התושבים בנושא ביה"ס היסודי ,ואנו מקבלים
תמיכה רבה מצד התושבים.
 ביקשתי מחברי וועדת ההיגוי בחינת נושא יום לימודים ארוך ,עד
לשעה  ,16:00כולל עלויות והשלכות.
ד .דן בדרום– בהמשך לטיפול בנושא ,יצא מכתב לשר התחבורה עם כל
ההערות שכתב מולי ספקטור,שמלווה את הנושא ועקב יממה שלמה אחרי
התנהלות הקווים ,עדיין לא קיבלנו תשובות.
ה .כביש  – 232בשל התערבות בג"צ המשאיות עדיין נעות על הכביש ,אנו עדיין
בוחנים את האפשרויות לעצירת המשאיות אל כרם שלום וממנה ,כאשר
הדגש הוא שמשאיות שלנו לא תפגענה בעבודתן.
ליטו חנציס:
הוקם פורום לא פורמאלי של הנהגות הישובים ,שיתכנס מס' פעמים בשנה .פורום
זה אינו מחליף פורומים קיימים ,מטרתו קשר ישיר עם הנהגות הישובים ונבחרי
הציבור .מבקש את מעורבות חברי המליאה מול נציגי יישוביהם .הכינוס הבא יתקיים
ב  8/6/16והנושא בניית ביה"ס היסודי בהשתתפות הפרוייקטור ומנהלת מחלקת
החינוך.
 .2אישור פרוטוקול מליאה  -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול מליאה מס'  4/2016מיום
.4/4/2016
החלטה מס' :1-37-5/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 4/2016
מיום .4/4/2016 -

 .3ועדים מקומיים -מורדי:
א .מורדי מבקש לאשר האצלת סמכויות של וועד מקומי מגן לשנת  ,2016ואת
תקציב הוועד המקומי לא כולל צו מיסים ,סכום התקציב של .₪ 1,675,000
החלטה מס' :1-38-5/2016
מיסים.
לוועד כולל צו
הסמכויות2017
האצלתדקל לשנת
מקומי מושב
סמכויות לוועד
לאשר האצלת
מבקש
ב.
המקומי של
התנגדות את
מאשרים ללא
המליאה
חברי
4
של
ותקציב
למטר,
₪
1
.10
ההצעה
עפ"י
קיבוץ מגן לשנת  2016כולל תקציב בסך של  ₪ 1,675,000ללא צו מיסים.
ב .מורדי מבקש לאשר האצלת סמכויות של וועד מקומי דקל לשנת  ,2016ואת
תקציב הוועד המקומי כולל צו מיסים בסך של  ₪ 1.10למטר ובתקציב של
. ₪ 448,000
החלטה מס' :1-39-5/2016
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את האצלת הסמכויות לוועד מקומי של
מושב דקל ,כולל צו מיסים ,בתקציב בסך של .₪ 448,000
 .4עדכון חברי מליאה  -מורדי:
דני וילר התפטר מתפקידו כחבר הנהלה ומליאה .,אני מבקש להביא לאישור את
נציג קיבוץ מגן ,דני ברזילאי ,לכהן במליאה ובהנהלת המועצה במקומם דני וילר.
אנו מודים לדני וילר על תרומתו רבת השנים למועצה.
החלטה מס' :1-40-5/2016
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את דני ברזילאי ,חבר קיבוץ מגן כחבר
מליאה והנהלה ,ומאחלים לו הצלחה בתפקיד.

 .5אישור תב"רים  -כבי:
כבי מציגה את רשימת התבר"ים ,נותנת הסברים ועונה לשאלות ספציפיות שעלו
במהלך הדיון ומביאה לאישור כל תב"ר בנפרד.
מבקשת מחברי המליאה לאשר את התבר"ים כפי שהוצגו ,ורשומים בטבלה המצ"ב:
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החלטה מס' :1-41-5/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב
האישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

 .6אישור צו מיסים -כבי:
צו המיסים שמוצג הוא ללא שינויים ,למעט תעריף למתקנים סולאריים ,כפי שהוא
מוצג בתקנות משרד הפנים .התעריף עודכן בהתאם לעדכון מ .הפנים.
הנחות עוטף עזה עדיין רלוונטיות והן מחושבות בזמן הוצאת השומות.
מבקשת את אישור המליאה להיטל המיסים לשנת הכספים  2017והגשתו למשרד
הפנים כדלקמן:
תעריפי הארנונה עודכנו על פי הנחיות משרד הפנים בשיעור של .1.77%
בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג
 1992והתקנות שהותקנו על פיו ,ובתוקף סמכויותיה על פי כל דין ,החליטה בזאת
המועצה האזורית אשכול בישיבתה מיום  23/5/2016להטיל בתחום שיפוטה
ארנונה כללית לשנת ( 2017לתקופה שמיום  1/1/2017ועד .)31/12/201
 .1הגדרות
"בעל" "מחזיק" "נכסים" "אדמה חקלאית" "אדמת בניין" "קרקע תפוסה" כהגדרתם בצו
המועצות המקומית (א) תש"יא – .1950
"בניין" – כל מבנה שבתחום המועצה או חלק ממנו ,לרבות שטח הקרקע שעיקר שמושו עם
המבנה כחצר כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה ,למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה
תפוס מעולם ,כולו או בחלקו.
"שטח בניין" – יחושב לפי מידות החוץ של הבניין.
"חניון" – בין מקורה ובין שאינו מקורה ,אשר החניה בו בתשלום.
"מ"ר" – מטר רבוע או חלק ממנו.
"ועד מקומי" – ועד מקומי לישוב מן הישובים אשר בתחום שיפוט המועצה וכהגדרתו בצו
המועצות המקומיות ( מועצה אזורית) תש"יח – .1958
"בניין מגורים" – מידות החוץ של הבניין ,למעט קומת עמודים ללא קירות וכל שטח מקורה
הצמוד לבניין ,כגון :מקלט ,חדרי שירות מרפסות מקורות מוסכים לחניה וכיו"ב.
"דונם" – דונם או חלק ממנו.

"מבנה עזר לתעשיה לרבות סככות" – מבנה מחומר כלשהו ,לרבות סככה ,המשמש ו/או
המיועד לשמש לפעילות עזר משנית לתעשייה ,לרבות לצורך איחסון חומרי גלם ו/או איחסון זמני
של תוצרת מוגמרת ו/או לחניית רכבי עזר לתעשייה (לרבות מלגזות ומתקני ו/או אמצעי הרמה
ו/או שינוע שונים).
"מתקנים סולאריים" -מתקנים הקולטים את אור/אנרגיית השמש וממירים אותם לחשמל ,בין אם
החשמל מיועד לצריכה עצמית ובין אם לאו ,בין בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובין בכל טכנולוגיה
אחרת.
"קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח"  -קרקע תפוסה במפעל מכל מין וסוג שהוא שסך השטח
התפוס ו/או המוחזק על ידו הינו  400דונם ומעלה.
"מבנה עזר למגורים" – נכס המצוי בחצר בית מגורים ,אך אינו צמוד ו/או מחובר חיבור פיסי
לבית המגורים ,המשמש ו/או המיועד לשמש לצרכים ביתיים ,לרבות מבנה עזר ,מחסנים וסככות
ובלבד שהנכס האמור אינו משמש למגורים ,לעסק ,למסחר ,למלאכה ,לתעשייה וכד'.
"קרקע תפוסה למסועים" – קרקע תפוסה שבתחומה מצוי מתקן לשינוע ו/או העברה ,המופעל
באופן מכאני ו/או אוטומטי ו/או הפועל בכל אופן אחר ,ושמטרתו ו/או ייעודו הינו להעביר ו/או לשנע
ו/או להזיז עפר ו/או אדמה ו/או חצץ ו/או אגריגטים ו/או כל סוג אחר של חומר ,למעט מתקן כאמור
המיועד ו/או המשמש לשינוע גידולים חקלאיים לצרכים עצמיים של הנישום.
"אדמת שלחין ומטע מעובד" – פרדס ומטע וכרם וכל עצי פרי.
"חממות" – קונסטרוקציית מתכת ו/או כל חומר אחר ,המכוסה ו/או המיועד להיות מכוסה בניילון
ו/או פלסטיק ו/או כל חומר אחר ,והמיועדת לגידול גידולים חקלאיים בתוכה ,כאשר מטרתה
העיקרית הינה מתן אפשרות שמירה על טמפרטורה מסוימת ו/או ויסות הטמפרטורה.
"בתי רשת"  -קונסטרוקציית מתכת ו/או כל חומר אחר שקוטר עמודי המסגרת  "3ומעלה,
המכוסה ו/או המיועד להיות מכוסה ברשת ו/או כל חומר אחר ,והמיועד לגידול גידולים חקלאיים
בתוכה ,כאשר מטרתה העיקרית הינה הגנה על הגידול מפני מזיקים.
 .2בתחום שפוטה של המועצה תחול ארנונה בשעורים הבאים:
נושא
2.1

קוד
גביה

מגורים
מגורים
מבנה עזר למגורים

10
40

2.2.1
2.2.2

2.1.1
2.1.2
2.2

עלות
בש"ח
35.659
11.760

יחידה
מ"ר
מ"ר

משרדים ,שירותים ומסחר
מבנה שיווק ומסחר

90

91.128
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מתקני תקשורת – מבנה

211

81.996
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משרדים ,מבנים במנחת מטוסים ,מחסנים100 ,
לרבות מתקני חשמל ועמודי חשמל
תחנות דלק
תחנות דלק ,לרבות המבנים ושטחי הקרקע 110
המהווים חלק מתחנת הדלק עד  1,500מ"ר
110
יתרת השטח התפוס ע"י תחנות דלק
120
צרכניות ומבנה שירותים ,מסעדות
בנקים וחברות ביטוח

900

 127.241מ"ר
 121.191מ"ר
2.587
66.640

מ"ר
מ"ר

 608.584מ"ר
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תעשייה
מבנה תעשייה

80

62.941

מ"ר

2.4.2

מבנה עזר לתעשייה לרבות סככות

85

29.600

מ"ר

בתי מלון ובתי הארחה

510

37.999

מ"ר

220

72.680

מ"ר

170
180
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200
60
62
706

0.038
0.015
0.015
0.015
0.162
0.065
0.640

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

2.5
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.8

מלאכה
בתי מלאכה
אדמה חקלאית
אדמת מטע מעובד
אדמת שלחין מרושת
אדמת בעל בתחום קו הבצורת
אדמת בעל מתחת לקו הבצורת ושטחי בור
חממות ובתי צמיחה
בתי רשת
קרקע המוחזקת ע"י קווי תשתית כמרווח ביטחון
כמשמעותם בסעיף  274ב (ג) ()2
קרקע תפוסה
קרקע תפוסה למתקני תקשורת
קרקע תפוסה לתחנות מיתוג
קרקע תפוסה למתקנים פתוחים
קר'קע תפוסה
אדמת כרייה
קרקע תפוסה למתקני חשמל עד  18,184מ"ר
קרקע תפוסה למתקני חשמל מעל  18,184מ"ר

240
260
270
130
150
700
700

53.994
53.994
53.994
0.590
24.900
12.471
1.333

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח

707

2.319

מ"ר

2.10.1
2.10.2

מבנה חקלאי
מבנים חקלאיים
בתי אריזה למיון ותוצרת חקלאית

20
70

0.340
43.935

מ"ר
מ"ר

2.11.1

מבנים אחרים
מבנים אחרים

290

50.924

מ"ר

2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.9
2.10

2.11

2.11.2
2.12
2.12.1

2.12.1
2.12.2
2.12.3

2.12.4
2.12.5
2.12.6
2.12.7

מאגרי מים
מתקנים סולאריים
מתקנים סולאריים המצויים על גג של מבנה,
לרבות שטח הגג המצוי ישירות מתחת למתקן
הסולארי ו/או שטח הגג הכלוא ו/או התפוס בין
מתקן סולארי למשנהו:
 200מ"ר עד  1,000מ"ר
מ 1,001 -מ"ר עד  2,000מ"ר
מ 2,001 -מ"ר ואילך
מתקנים סולאריים המצויים על הקרקע (לרבות
על עמודים היוצאים מהקרקע) לרבות שטח
הקרקע המצוי ישירות מתחת למתקן הסולארי
ו/או שטח הקרקע הכלוא ו/או התפוס בין מתקן
סולארי למשנהו:
עד  10,000מ"ר
מ 10,001 -מ"ר עד  300,000מ"ר
מ 300,001 -מ"ר עד  750,000מ"ר
מעל  750,001מ"ר

140

0.046

מ"ר

212
212
212

0.265
0.265
0.153

מ"ר
מ"ר
מ"ר

214
214
214
214

1.221
1.221
0.611
0.305

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

 .3מוסדות פטורים מארנונה
כל מוסד ציבורי הפטור מארנונה כללית עפ"י החוק ,יחויב באגרת פינוי אשפה בגובה  1/3מהארנונה
שהיה חייב בה אלמלא הפטור.
 .4מועד תשלום
מועד תשלום הארנונה הוא ב ,01/01/2017 -לתשלום שיעשה לאחר מועד זה ,יוספו הפרשי הצמדה
כחוק.
 .5הסדרי תשלום
 .5.1למשלמים והמסדירים מראש את כל המיסים עד  28/02/2017תינתן הנחה של  2%וזאת
בתנאי ואין להם חובות אחרים למועצה שהצטברו עד .31.12.2016
 .5.2מבלי לפגוע באמור לעיל ולנוחיות התושבים הוחלט לאפשר לשלם את הארנונה בשישה
תשלומים דו חודשיים ,החל מחודש ינואר  2017וזאת כנגד שוברים שתנפיק המועצה.
התשלומים יישאו ריבית והצמדה כחוק ויהיו במועדים כדלקמן:
.16.11.2017 , 16.9.2017 , 16.7.2017 , 16.5.2017 , 16.3.2017 , 16.1.2017
".5.2.1הסדר" ז ה יאבד את תוקפו אם לא שולם תשלום מתשלומי הארנונה במועדו
והמועצה תהיה רשאית לדרוש את מלוא יתרת החיוב השנתי שתחילתו בתאריך
.1/1/2017
 .5.3עובדי המועצה העומדים בתקרת חוק הגנת השכר ,עד  25%מהשכר ברוטו של סך כל
הניכויים מהשכר ,רשאים לשלם ממשכורתם את הארנונה ב 10 -תשלומים חודשיים החל
מתאריך  5/2/2017ועד  .5/11/2017יש למלא טופס "ניכוי משכר" ולהגישו למדור שכר.

 .6הנחת הוראת קבע
המשלם את הארנונה באמצעות הוראת קבע ,בבנק או בכרטיס אשראי ,יהיה זכאי להנחה בשיעור
של .2%
 .7פיגורים
על פיגורים תחול תוספת הצמדה וריבית כחוק.
 .8הנחות מארנונה
 .8.1המועצה מאמצת את הוראות תקנות ההסדרים למשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג-
 1993בשיעורים המקסימליים האפשריים לכל הנחה והנחה ,למעט הוראת סעיפי ,13 12
כמפורט להלן:
 .8.2לעניין הנחת נכס ריק המועצה מאמצת את הוראות תקנות  12,13בשינויים הבאים:
תקנה  – 12אימוץ תקנה  12ללא שינוי.
תקנה  -13אימוץ תקנה  13בשינויים הבאים:
לכל נישום תינתן הזכות לנצל רק את אחת ההנחות לפי תקנה  12או לפי תקנה .13
ההנחה תהיה חד-פעמית לתקופה מרבית של עד  6חודשים שאינה ניתנת לצבירה ,בשיעור של
.100%
תושב המגיש בקשה להנחה מארנונה יחתום על טופס ויתור סודיות לצורך מתן אפשרות המועצה
לבדוק ולאמת את נתוני הבקשה.

החלטה מס' :1-42-5/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את צו המיסים לשנת  2017המצ"ב.

 .7אישור הקצאות – וועדת הקצאות מיום  - 14/4/2016 -מורדי:
מורדי מציג לחברי המליאה את המלצת וועדת ההקצאות מפרוטוקול הוועדה מיום
 14.4.2016וכן את הבקשה של "מדרשת רוח הגולן" לאשרר שימוש בקרקע
לשנתיים נוספות הפעלת הפנימייה .העמותה פועלת עפ"י נהלים ,והישוב בני נצרים
פועל לאישור התב"ע למקום קבע.
החלטה מס' :1-43-5/2016
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את המלצת וועדת ההקצאות כפי שהוצגה
במליאה ,ומאשרת שימוש בקרקע לשנתיים נוספת לצורך הפעלת פנימייה ע"י
מדרשת רוח הגולן.

 .8אישור תמיכות המועצה לשנת  – 2016מורדי:
מדי שנה המליאה נדרשת לאשר את תמיכות המועצה ע"פ המלצת וועדת התמיכות.
מצורפים בזאת פרוטוקול הוועדה וכן טבלת החלוקה .הועדה זימנה חלק מהגופים
והעמותות להצגת פעילותם ובקשתם .וועדת התמיכות פרסמה באתר המועצה
ובעיתון המקומי את כוונתה למתן תמיכות ,ישנם גופים שטענו שלא ידעו על הפרסום
ולכן לא הגישו בקשה לתמיכה ,פניתם תיבדק ע"י הוועדה מאחר וישנה יתרה שלא
חולקה .להלן ריכוז התמיכות שאושרו בוועדה:
ריכוז הבקשות והחלוקה לתמיכות 2016
סכום שאושר
סכום הבקשה
שנה שעברה
שם העמותה

מס'

סכום שאושר

1

העמותה לקידום אשכול

115,000

130,000

130,000

2

חבל שלום

15,000

100,000

35,000

3

תיאטרון הנגב
עמותה למען הזקן -
באשכול *

200,000

250,000

250,000

771,000

795,000

495,000

5

קרן מולכו

5,000

6,000

5,000

6

כולל לאה

40,000

52,000

40,000

7

מדרשת נצרים

25,000

60,000

30,000

8

כולל מדבר שור
עמותת על לקידום נוער
בנגב

30,000

100,000

40,000

2,000

5,000

4,000

10

ידידי סורוקה

2,000

10,000

4,000

11

יד שרה

0

151,000

10,000

12

זק"א איתור חילוץ והצלה

2,000

13

מסל"ן

2,000

14

עמי-דע פעילות תורנית

10,000

4

9

סה"כ

1,219,000

1,659,000

1,043,000

הערות שעלו במהלך הדיון:
כבי ,על פניו מצטיירת הקטנה בתקציב "נווה אשכול" ,בשל פיצול בין התמיכה
לתקציב (השתתפות המועצה בתקציב מ .הרווחה ב ,)25%-למעשה גדל
תקציב העמותה במצטבר ב 100 -אש"ח.
אביתר ,על פניו נראה כי העמותות שמטפלות בנושא קידום מורשת דת הן
החלק הגדול בתמיכות ,לעומת התמיכה בסטודנטים .מבקש כי יוצגו
הקריטריונים שלפיהם פעלה הוועדה ,ומה הנחה את מקבלי ההחלטות.
מורדי ,ראשית ישנם קריטריונים שאושרו ע"י המליאה והם הקווים המנחים
את הוועדה,בנוסף תמיכה לסטודנטים אנו נותנים דרך העמותה לקידום
אשכול ,יש גם את "קרן מולכו" שתומכת בסטודנטים הלומדים בפקולטה
לחקלאות.
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את התמיכות ע"פ המלצת וועדת התמיכות
מיום  10.5.2016מצ"ב הפרוטוקול.
החלטה מס' :1-44-5/2016
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ,ובהתנגדות של קול  1את המלצת הוועדה
לתמיכות לשנת .2016

 .9אישור נציגים כחברי הנהלה לחברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ – מורדי:
מורדי מבקש להביא לאישור שני נציגים כחברי דריקטוריון בחברה הכלכלית
אשכול.
בהתאם לדרישות משרד הפנים ,חברים האמורים לכהן כחברי הנהלה בתאגידים
עירוניים ,צריכים להיות אקדמאים ובעלי רקע וניסיון מוכח .לאחר התייעצות עם
ליטו ומאיר אנו מציעים את :מר ניר ים מרעים ,ואת הגברת שלומית פלוטקין בן
זקן משדה ניצן .שני הנציגים בעלי הכשרה וניסיון המתאימים לכהונת חברי
הנהלה.
החלטה מס' :1-45-5/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא כל התנגדות את מינויים של ניר ים ,ושלומית
פלוטקין בן זקן ,כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ
ומאחלת להם הצלחה.

 .10אישור נסיעה לחו"ל מיכל עוזיהו פלג  -מורדי:
במסגרת חופשה פרטית בארה"ב מיכל נתבקשה ע"י ראש המועצה לנסוע לדנוור
לפגישות עם תורמים .בתפקידה הקודם מיכל יצרה קשרים הדוקים עם הקהילה
שם והיא תנסה לחדשם .אנו מבקשים לאשר  500דולר עבור הטיסה
מנוי יורק לדנוור וחזרה לנוי יורק בלבד (עלות טיסה).
החלטה מס' :1-46-5/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא כל התנגדות את תשלום הטיסה עבור מיכל
עוזיהו מנוי יורק לדנוור וחזרה לנוי יורק בסכום של  500דולר.
 .11הצגת הנסיעה לחו"ל  -גדי ירקוני:
גיוס כספים חייב להיות מקצועי ,שאת פירותיו קוצרים לאחר עבודה מאומצת,
ממושכת ובהחלט לא פשוטה .לשם כך נדרש אורך נשימה ,סבלנות ,ובעיקר טיפוח
וחיזוק הקשרים ,כל אילו יניבו תוצאות חיוביות.
לנו יש קשרים הדוקים עם קהילת מקסיקו ואולבני שאותם חשוב לשמר ולטפח.
מקהילת מקסיקו זכינו לתרומה של 1.5 -מיליון דולר עבור בית האומנויות וכנראה
שהסכום יגדל .כרגע חסרים לנו כ  1.5מליון  ₪נוספים כדי שניתן יהיה לחתום על
החוזה.
 .12וועדת מלגות למצטיינים בספורט ואומנויות  -מורדי:
העמותה לקידום תושבי אשכול מקצה  ₪10,000לנושא תמיכה בבני נוער מצטיינים
בספורט ובאומנויות ,בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י חברי הוועדה.
אנו מבקשים להקים וועדה אשר תבחן את הנושא ותאשר מלגות למצטיינים.
הוועדה כוללת את:
 מנהלת אגף החינוך.יעל אדר
 מנהלת חינוך משלים.סמדר בלדיגה
 מנהלת העמותה.מיה בונה
 נציג ציבור.מיכאל בקלש
 חברת מליאה.זהבה קליין
ליטו חנציס מברך על היוזמה.
הצוות יקבע קריטריונים שיובאו לאישור המליאה .מבקש לאשר את חברי הוועדה
שרשומה לעיל:
החלטה מס' :1-47-5/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת החברים המצ"ב כחברי
הוועדה לתמיכה בספורט ואומנויות ומאחלת להם הצלחה.

מורדי ביטון יצא מישיבת המליאה.
 .13אישור חוזה בכירים – גדי ירקוני:
מבקש להביא לאישור העסקה של העובדים הבאים בחוזה אישי ,אישור חברי
המליאה לתנאי העסקה בכפוף לאישור משרד הפנים.
א .ירדנה משש 17 ,שנות וותק אחראית על  4עובדות וגבייה של  32מליון ₪
בשנה .נמצאת בדרגה המקסימאלית  .+10מבקש לאשר לה  30%משכר
בכירים.
ב .אירית חטינה ,מנהלת רכש וביטוחים ותק של  35שנה ,אחראית על 3
עובדים ועוסקת ברכש שנתי מעל ל 10 -מליון  .₪נמצאת בדרגה מקסימאלית
 .+10מבקש לאשר לה  30%משכר בכירים.
ג .גאולה ביטון ,מנהלנית ביה"ס נופי הבשור וותק של  27שנים .אחראית על 30
עובדים ,ומנהלת תקציב של  20מליון  .₪נמצאת בדרגה מקסימאלית של 41
מזה  5שנים .מבקש לאשר לה  30%משכר בכירים.
ד .אילן אייזקסון קב"ט המועצה ,נכנס לתפקיד בדצמבר  ,2015תנאי העסקה
נמוכים מאוד .באישור משרד הפנים ניתן לאשר לקב"ט המועצה  40%משכר
הבכירים.
החלטה מס' :1-48-5/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא כל התנגדות ,ובכפוף לאישור משרד הפנים ,את
הבקשה להעסקה בחוזה אישי את העובדים הבאים:
ירדנה משש מנהלת גבייה ב 30% -משכר הבכירים ,אירית חטינה מנהלת רכש
וביטוחים ב 30% -משכר הבכירים ,גאולה ביטון מנהלנית ביה"ס נופי הבשור
ב 30% -משכר הבכירים ,אילן אייזקסון קב"ט המועצה ב 40%-משכר הבכירים.

אישר להפצה
מרדכי ביטון
מזכיר המועצה

רשמה:
רחל שמעוני
אושר בתאריך29.5.2016 :

