
 

 

 

 

 
 7102/8108 - מיום 7102/7פרוטוקול הנהלה מס' 

 
 :נוכחים

רבקה בן ארי, גל נועם, , ראובן פרידמןהמאירי חיים, דורון צמח, , אוזן אליהו, יגדי ירקונ
 ואלי פלטין. ,דני ברזילי אליעזר שנהר, ,זהבה קלייןסיגל פביאן, 

 
 .למה, אילני שטל משהדני פזיק,  ,אלי אהרון ,מאיר יפרח :מתנצלים

  
 : נוכחים קבועים

 מזכיר המועצה. –מורדי ביטון 
 גזברית המועצה. - כבי שקולניק
 הנהלת חשבונות. - יפה בוקובזה

 

 :על סדר היום

 .610217 -מס' פרוטוקול הנהלה  אישור .1
 .₪מיליון  4אישור קבלת הלוואה ע"ס  .0
 .אישור מענקי פיתוח ליישובי המועצה .3
 .021210217 -באישור סדר היום למליאה  .4

 

 :דיונים והחלטות
 

 :מורדי - 7102/6 הנהלה מס' ור פרוטוקולאיש .1

  610217מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס'  מורדי

 .131610217 - מיום

 

  :החלטה

  610217חברי ההנהלה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול מס' 

 .131610217 - מיום 
 

 :כבי -₪ מיליון  4אישור קבלת הלוואה ע"ס  .0

לטובת בינוי בי"ס היסודי בקריית החינוך במועצה, ₪ מיליון  4כבי הציגה את הצורך בהלוואה ע"ס 
 מאחר ואנו צופים כי ההרשאה שתינתן ע"י משרד החינוך לא תספיק.

 תנאי ההלוואה:
  או בריבית  קבועהשנים, ישנה אופציה של ריבית פריים או בריבית  10עד  12לתקופה של

 + הצמדה.
 עשה פניה לבנקים שהמועצה עובדת איתם לצורך קבלת הצעות.ת 
 .ועדת ההשקעות של המועצה תבחן את ההצעות 
  של  ההכנסות השוטפות 1 אווההלוואה תילקח בשעבוד הנכסים הנזילים של המועצה

 .המועצה.

 



 

 

 

 
 

 :החלטה
בי"ס היסודי לטובת בינוי ₪ מיליון  4לקחת את ההלוואה ע"ס הנהלת המועצה ממליצה למליאה 

 בקריית החינוך במועצה.

 
 : גדי - אישור מענקי פיתוח לישובי המועצה .3

 מהיטלי השבחה.₪ מיליון  07נתקבל סכום של 
 המועצה מעוניינת לסייע לישובים בפיתוח תשתיות הישוב ולכן אני מציע לתקצב כל יישוב 

 לטובת פיתוח התשתיות בישוב.₪  022,222 –ב 
 נוהל הביצוע יהיה באחריות של מאיר, כבי ומורדי.

 .0212 - 0217הביצוע יהיה במהלך השנים 
חברי ההנהלה מבקשים לקיים דיון בנושא מפתח ההקצאה לישוב )ע"פ מס' תושבים, מצב סוציו 

 (.וכד' אקונומי
 

 :החלטה
 בין הישובים.  לישוב והחלוקה תהיה שוויונית₪  022,222לאחר דיון הוחלט לאשר את התקציב של 

 
 :מורדי - 7102/8108 -באישור סדר היום למליאה  .4

לאשר את סדר היום לישיבת המליאה הקרובה  ההנהלהמבקש מחברי  מורדי

 כדלהלן:

 מידע. .1

 מליאה. אישור פרוטוקול .0

 ועדים מקומיים. .3

 .עדכון חברי מליאה .4

 תבר"ים.אישור  .5

 ₪.מיליון  4אישור קבלת הלוואה ע"ס  .6

 של משרד הפנים על פי החלטות הממשלה מענק פיתוחיעוד שינוי אישור  .7

 אישור מענקי פיתוח ליישובי המועצה. .2

 אישור נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס מרכז קהילתי אשכול.  .9

 ע"י רואה החשבון אלון מררי. 0216הצגת סיכום שנת  .12

 אישור מאזן החברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ. .11

 ר ע"ר.אישור מאזן עמותת התיירות שקמה בשו .10

 .071710217וועדת הקצאות מיום  -אישור הקצאות  .13

 אישור בעלי זכות חתימה לבי"ס יובלי הבשור. .14

 אישור נסיעה לחו"ל.  .15

  :החלטה

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

 

 אישר להפצה:     בברכה:             

 גדי ירקוני                                         מרדכי )מורדי( ביטון       

 ראש המועצה                           מזכיר המועצה                 


