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 474מליאה פרוטוקול 

 (21.11.2017) כסלו, תשע"ח ג'  
 
 

, משה פרץאלישע תשבי,  עמי ארז, משה ליבר, איתי שהם, אלי גלם, מישאל חיות, יששכר מקונן,  משתתפים:
 .גיא מגידיש

 

 הודיעו. -, דוד להמןיקי סעדה חסרים:
 

 .מבקרת -גזבר,   לאה מימון -דורון לוז נוכחים:
 
   

 .473של מליאה  אישור פרוטוקול. 1 סדר היום:
 ר לימודים גבוהים לעובדי המועצה.אישור נוהל מימון ואישו. 2
 .מצורף –דו"ח תיקי השקעות . 3
 .ארנונה -מחיקת חוב אבוד. 4
 תב"רים . 5

  מק.ע.פ₪  אלף  70 –תחנת בריאות ומשפחה בבני דרום ב  -723הגדלת תב"ר. 

 על יסודי. בניית ממדים בבית ספר– 649 ביטול תב"ר 
 .ראש המועצה -עדכונים ודיווחים שונים. 6 

 

 

 473של מליאה  אישור פרוטוקול : 1סעיף 

 .נסקר 473 מליאה מס' פרוטוקול

 אושר. 473החלטה: פרוטוקול מליאה מס' 
 

 אישור נוהל מימון ואישור לימודים גבוהים לעובדי המועצה   :2סעיף 

 לבקשת המאחרים נדחה להמשך 2סעיף 
 

 דו"ח תיקי השקעות: 3 סעיף

 חודשים לידיעת חברי המליאה. 9 -מועצה לתיקי ההשקעות של צורף דו"ח תשואות של 

 )מצורף(.  1/1מ התיקים הנ"ל מנוהלים , צריך לזכור שלא כל 3% -וצאות טובות )מעבר למצופה( כהת
סוכם שנביא דוח כזה  השנים האחרונות, 3עמי ארז ביקש לדעת לאן יועדו הכספים שהיו בתיקי ההשקעות ב

 יבוצע -למליאה
 

 מחיקת חוב אבוד :4סעיף 

אחרי  ₪.  3,980: של מלניק ילנה על סך 2004-2005ם תשלום ארנונה בשניהוגשה בקשה למחיקת חוב אבוד מאי 

 .חובעו"ד טל עברי שטיפל ב חוות דעתקבלת 

 . אושרה  - ₪ 3,980ילנה על סך :  של מלניק 2004-2005מחיקת חוב אבוד מאי תשלום ארנונה בשנים החלטה: 
 

 

 אישור נוהל מימון ואישור לימודים גבוהים לעובדי המועצה   :2סעיף המשך ל

 .הוצגה לחברי המליאה הצעת תקנון להשתלמויות עובדים

 נוהל זה מחייב אישור מליאה במידה והמועצה רוצה לעודד ולעזור לעובדיה לרכוש השכלה אקדמאית רלבנטית

 ון על הצעת התקנון.התקיים די
 

 ההערות שהועלו:

לגות לתושבי החבל עבור לימודים ) על יסודיים/ בקשו בהזדמנות זו להחזיר את המ זגיא ועמי אר

 ם(.יאוניברסיטאי
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  להוסיף לועדת ההשתלמויות חבר מליאה כחבר נוסף בוועדה מבקש עמי ארז

 אושרה.  - של עמי ארזהצעתו החלטה: 
 
 

 : שוהם איתי

 .מציע שרק עובד שעובד במשרה מלאה יוכל לקבל את האפשרות להגיש בקשה .1

 רשאי עובד להגיש בקשה. ,משרה 80% -החל מהחלטה: סוכם כי 

 התקבל-היא מאוחרת מידי להחלטת המשתלם 30/9ה בטהחלכי טוען  – לוחות זמניים .2

 בכל שנה. 30/7וף )למעט שנה זו(, והתשובה תינתן עד ס כל שנה 30/5הבקשה תוגש עד כי  סוכם

ליות הן תואר ראשון ולמי שהתקבל ללא ימנילבטל אישור לתואר ראשון בגלל שהדרישות היום המ .3

 .התקבללא התיקון  -תואר אין צורך לתת לו תואר

 הוחלט שלא. -יחזיר את עלויות ההשתתפות האם מי שלא סיים את הלימודים  .4

 אושר. -ת הכסףלהוריד את הדרישה לריבית במידה וצריכים להחזיר א .5

 

 הוסכם. -  בין נושא הלימודים לבין התפקיד הנוכחי או המתוכנןיש לקשור   יששכר:
 

 )מצורף(.שהוחלטו במליאה  התיקונים על פיהתקנון אושר החלטה:  
 

 יהיה חבר המליאה שיצורף לועדה. שגיא מגידישהוחלט 
 

 שונות:

של  תקציבי מסלול שבמסגרתהודעה  שרד התחבורהממשהתקבלה   מסר משהלשאלת גיא ואלי  - צומת בן זכאי

זכאי, התכנון -אושרה בקשה להסדרת צומת בן שמאלה. מסוכנותפניות  סדרתוה לרמזור ו/אוהתחבורה  משרד

 .2018 -יתחיל 

התבקשה המועצה להביא לידיעת חברי המליאה דוח הפרשי שטחים בישובים וגידול לבקשת חברי מליאה 

 .2016-17ה שבוצעה ב בהכנסות כתוצאה מהמדיד

 
 

 תב"רים  :5סעיף 

 אישור תב"רים 

 מק.ע.פ.₪ אלף שבעים בבני דרום  תחנת בריאות ומשפחה 723תב"ר  הגדלת  אושרה. 1החלטות: 

 .649תב"ר סגירת  אושרה. 2     
 

 
 
 

 

 מאשר, אני                  
 

 משה  ליבר                  
 ראש המועצה

 רשם:  דורון לוז
 


