
 

 

 

 

 
 /16//7102 - מיום //7102פרוטוקול הנהלה מס' 

 
 

 :נוכחים

  סיגל פביאן, י,דני ברזילטל משה, זהבה קליין, צמח דורון, , ריפרח מאי ,גדי ירקוני

ים י, אהרון אליהו, דני פזיק, ראובן פרידמן, חגל נועם רבקה בן ארי,אליעזר שנהר, 

 המאירי, אילני שלמה ואלי פלטין.

 

 .אליהו אוזן :מתנצלים

 

 : נוכחים קבועים

 מזכיר המועצה. -מורדי ביטון

 גזברית המועצה. -כבי שקולניק

 הנהלת חשבונות.-יפה בוקובזה

 

 :על סדר היום

 ./126201הנהלה מס'   יםפרוטוקול יאישור .1

 .2012תקציב עדכון אישור  .2

 .236162012 -באישור סדר היום למליאה  .3

 

 :דיונים והחלטות

 

 :גדי מידע

 כניות ת ה, ישנלרצועת עזה םיגטיאגרלהעברת מסוף לף כרם שלום פיתוח מסו

מ. , לצורך הקלה על עבר כרם שלום להעברת סחורות זמסוף אראת לפיתוח 

 לפיתוח המסוף. הביטחון עופל לגיוס תקציב

 לפיתוח מועצות העוטף.₪ מיליון  31אושר תקציב של  – 2012 המדינה תקציב 

 030 - ציג בפני המליאה את תכנון הוזמן להראל צוות התכנון של נתיבי יש

  הכביש.הרחבת 

  הכשרת חניון ב לבקשת מ. התחבורה נתבקשנו לסייע -030הגבלת משאיות על

 לצורך הגבלת התנועה על הכביש. למשאיות

   בשלבי תכנון של הרחבת ביה"ס כולל הוספת מבנה שכבה  -נופי הבשורהרחבת

 .עובדים בתאום עם מ. החינוך מרכזי

 



 

 

 

 

  :איר מידעמ

  הוביל מהלך מ. החקלאות עם מספר חברי הכנסת  –מחיר המים לחקלאות

להסדרת מחירי המים השפירים בחלקאות, מהלך שהוביל לקרע בין חקלאי הצפון 

 ששלמו בעבור המים היטל הפקה לבין יישובי הדרום ששלמו מחיר חריגה.

השפירים ים מחירי המ ה שלפחתבוועדת הפנים והמשמעות ה החלטה התקבלה 

 .לחקלאות

 התקבל מכתב ממשרד הפנים המבקש את הבהרות  -איחוד ישובי גוש צוחר

ביישוב ועדת קליטה ביטול המועצה, ההבהרות מתייחסות לירידת מענק האיזון, 

 .המאוחד ועוד..

בתחום והנהגת הישובים הרשות מר יועץ ו+ תרשות זימנתי פגישה עם עו"ד ה

 .בה למשרד הפניםלצורך קבלת החלטה ומתן תשו

 

 :מורדי - /102/60 הנהלה מס' יםור פרוטוקולאיש .1

  /126201מורדי מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס' 

 ./116126201 -מיום

  :החלטה

  /126201חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 

 ./116126201 - מיום 
 

 :כבי - /702לשנת  תקציבעדכון  אישור .2

 ומבקשת את  2012לשנת תקציב העדכון  כבי הציגה לחברי ההנהלה את    

 , העדכון בא בשל הערת מ. הפנים לגבי גובה מענק האיזוןמליאהלאישור בהמלצתם     

 .2012לשנת    

 הכנסות
    

     

 עדכון תקציב תקציב מאושר  
הגדלה 1 
 הערות  הקטנה

מענק איזון משרד 
   1,066- 22,626 23,692 (9/19/2//הפנים )

היטל ביוב 
(/77//1792) 2,000 3,066 1,066   

 ס"ה הכנסות     
  

0 
 

     

     
 אש"ח 39,9/7/סה"כ התקציב 

   



 

 

 

 

 

 

  :החלטה

 לשנת  תקציבהאת עדכון בפני המליאה לאשר  ממליצההנהלת המועצה 

 המצ"ב. 2012

 

 טאטוא רחובות  : בהמשך לבקשת ההנהלה להסב  את סעיף התקציב שלמורדי

 לדרישות שעלו ע"י הוועדה לאיכות הסביבה, להלן פירוט התקציב כפי שאושר ע"י 

 הצוות שמונה ע"י הנהלה. 

 

    ר ועדה לאיכות יו" –ישנו צוות שבודק את נושא הטיפול בגזם חקלאי, דני פזיק : גדי

 הסביבה ביקש להצטרף לצוות.      

 

 

טאטוא רחובות לסעיפים  קציבתחלוקת 
   הבאים:

 

   

 
 אש"ח   

 
 120 כלליעובד תברואה 

 
 100 השלמה לפיקוח 

 
 40 )השלמה לסיום חוזה(טיאוט רחובות 

 
 30 חודש נוסף(תוספת ת זבובים  )הדבר

 
 70 גינון 

 
 360 סה"כ 

 

  :החלטה

 הנהלת המועצה מאשרת את חלוקת תקציב טאטוא הרחובות לסעיפים המצ"ב. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :103//7102 -באישור סדר היום למליאה  .3

מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה 

 כדלהלן:

 מידע. .1

 מליאה. פרוטוקול אישור .2

 ועדים מקומיים. .3

 .עדכון חברי מליאה .4

 אישור תבר"ים.  .5

 אישור נוהל מחיקת חובות ארנונה מ.א. אשכול.  ./

 .2012עדכון תקציב  .2

 אישור קליטת מנהלת לאגף לפיתוח כלכלי בחוזה אישי. .8

 הגדרת מחלקת הביטחון והחירום כאגף. .9

 אישור העלאת שכר בחוזים אישיים. .10

 . אישור נסיעה לחו"ל .11

 תוספת נציגות לוועדת היגוי לאיחוד בתי הספר. .12

 

  :החלטה

 חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את סדר היום המצ"ב למליאה הקרובה.

 

 

 

 אישר להפצה:     בברכה:         

 גדי ירקוני                                                      מורדי ביטון

 ראש המועצה                                     מזכיר המועצה             


