
 

 2019.8ישיבת מליאה פרוטוקול 

 2.10.2019 ג' בתשרי התש"פ שלישי התקיימה ביום

 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

 חבר מליאה -כהן מוסא 

 חבר מליאה -סלע קובי 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 

 חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

  חברת מליאה -הרוש אבלין 

 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 חברת מליאה -יפה רבקה 

 

 : משתתפים

 מנכ"לית המועצה –שירה ליבמן 

 היועץ המשפטי –בנשטיין ואביתר ר

 משקיף – שיספי אלגב

 יףקמש  –מתניה שנרב 

 

 

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם 

 הצעות לסדר ו מענה לשאילתות 
 הכרות עם הרב בראלי 

  יח"ד 346 -השנה החדשה ולכבוד אישור התכנית להרמת כוסית לכבוד 
  מוקד עירוני תואפליקצייהקרנת סרטון להשקת הדיגיטציה 

  עדכון תב"רים 
 אישור לשכר מהנדסת המועצה 

 אישור להחלפת והוספת מורשה חתימה לביה"ס בנים 
 

  01:19תחילת הישיבה 



 

  ת מוקד עירונייהשקת הדיגיטציה ואפליקצי

התהליך של הדיגיטציה שהמועצה עוברת והראתה מצגת וסרטון תדמית  נתנה סקירה על: שירה

 בנושא.

כדי שיותר  הודעות הווצאפ של המועצה יאה קוראים להמשיך ולפרסם את הנושאלחברי המ

 תושבים יצטרפו לקבוצות.

 

 אישור פרוטוקול קודם

 ?7.2019מי בעד לאשר את פרוטוקול : שירה

 : פה אחד בעדהצבעה

 אושר פה אחד. 7.2019פרוטוקול החלטה: 

 

 תב"רים

 :עדכון

    קניית רכב ביטחון – 7292

 חדשים:

 שינויים והתאמות במוסדות חינוך – 7319

 2019  מכולות – 7320

 שיטת פינוי האשפה.דיון לגבי  התקיים

 תכנון בית ספר בנים  – 7321

 : מי בעד לאשר את התב"רים?שירה

 : פה אחד בעדהצבעה

 , מופיעים בנספח אושר פה אחד.7321,  7320,  7319, 7292תב"רים  החלטה: 

 :תקציביים עדכונים לסעיפים

 הסעות ליווישכר  - 1817801110

 ליווי הסעות - 1817801750



 

 ?עדכון הסעיפים התקציביים: מי בעד לאשר את שירה

 : פה אחד בעדהצבעה

 פה אחד.עדכון הסעיפים התקציביים  אושר החלטה: 

 

 מהנדסת המועצהשכר 

הוא השכר אושר במליאה לפני כמה חודשים אבל היתה טעות קטנה בהדמיה של תלוש השכר כי 

. משרד הפנים אישר עקרונית אבל מבקשים שהמליאה תאשר ממקום עבודה קודםמהתלוש  הועתק

 באופן פורמאלי את התיקון הקטן.

 למהנדסת המועצה? 95%: מי בעד לאשר שכר של שירה

 אחד בעד : פההצבעה

  .למהנדסת %95שכר של  : אושרהחלטה

 

  אישור להחלפת מורשה חתימה  בבי"ס בנים

 מזכירה שעברה דירה.  -שרה גחלת מקום צריך להחליף מורשה חתימה 

 025000415מזכירה חדשה. מס' ת.ז.:  –במקומה להכניס את המזכירה החדשה חני לוי 

 033662156מנהל. מס' ת.ז. הסגן  –את נתי שיבר  כמורשה חתימה ולהוסיף ,בנוסף

 מי בעד להחליף ולהוסיף מורשה חתימה בבי"ס בנים?: שירה

 : פה אחד בעדהצבעה

להחליף מורשה חתימה ולהוסיף מורשה חדש לחשבון בנק לאומי של : החלטה

 בי"ס בנים

 

 דכונים מראש המועצהע

 31/12/19 -. בעז"ה ישיבה לאישור התקציב ב2020יש לוז הכנה לתקציב 

 .ראש המועצה עדכן במתרחש במועצה כולל התקדמות הבניה

 



 

 1920.8מליאה ישיבת סיכום החלטות 

 2.10.2019 ג' בתשרי התש"פ שלישי התקיימה ביום
 

 

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1.     

 אושר 0 0                        9 8.2019אישור פרוטוקול  

2.     

 
 אושר 0 0 9 קניית רכב ביטחון – 7292

3.     

 
שינויים והתאמות  – 7319תב"ר 

 אושר 0 0 9 במוס"ח

4.     

 אושר 0 0 9 2019מכולות   – 7320תב"ר  

5.     

 אושר 0 0 9 תכנון בית ספר בנים – 7321תב"ר 

6.     

 

 

 - 1817801110 עדכון סעיף תקציבי
 שכר ליווי הסעות

 אושר 0 0 9

7.     

 

 

 - 1817801750 עדכון סעיף תקציבי
 ליווי הסעות

 אושר 0 0 9

 למהנדסת  95%ר שכר של ואיש  .8
 אושר 0 0 9 

9.  
 מורשה חתימה החלפת 

 מורשה חדש והוספת
 לחשבון בנק לאומי של בי"ס בנים

 אושר 0 0 9

 

 22:00הישיבה הסתיימה בשעה: 

 אילנה שלו:  מהרש

 

 

     ____________                                                        ____________ 

 שי אלון                                                                   שירה ליבמן        

 מנכ"לית המועצהראש המועצה                                                                   


