בס"ד

ישיבת מליאה מס' 7/19
י"א באלול 11 ,בספטמבר 2019
ריכוז החלטות מליאה מס' 7/19

נושא

בעד

נגד

נמנע

החלטה

.1

אישור מינוי מנהל
אגף חינוך –
הרב אוריאל עובדיה

22

------

נעם שרון
ואורנה מקוב

מינוי מנהל אגף חינוך
הרב אוריאל עובדיה
-אושר

.2

אישור בקשה לעבודה
נוספת  -אפרת צוברי

23

------

אדמונד חסין

בקשה לעבודה נוספת
 אפרת צובריאושרה

.3

אישור תחשיב היטל
ביוב חלופה ב'
בהמלצת ועדת ישובים

24

------

------

תחשיב היטל ביוב חלופה ב'
בהמלצת ועדת ישובים
אושר פה אחד

(יהודה ורפול יוצאים)
אישור תבחינים
לתמיכות 2020

אישור תבחינים
לתמיכות 2020

פרוטוקול ועדה
מקצועית לתמיכות
מתאריך 12.08.19
.4

.5

פרוטוקול ועדת משנה
לתמיכות מיום
8.09.19
כולל שינוי בתנאי הסף
של תבחין תרבות
הפנאי
(,6ב' ,סעיף )3
"הפעילות מתקיימת
בלא פחות משלושה
ישובים"
אישור תיקון תמיכות
2019

פרוטוקול ועדה מקצועית
לתמיכות מתאריך 12.08.19
15

שמעיה תירם
יוסי ווהבה
ללי דרעי
אורנה מקוב

ראובן וולף
רותם כהן
עידו כץ

20

------

ראובן וולף
רותם כהן
מירב פישר

פרוטוקול ועדת משנה
לתמיכות 8.09.19
כולל שינוי בתנאי הסף של
תבחין תרבות הפנאי
(,6ב' ,סעיף )3
"הפעילות מתקיימת בלא
פחות משלושה ישובים"
אושרו

תיקון תמיכות 2019
אושרו

1

בס"ד

ישיבת מליאה מס' 7/19
י"א באלול 11 ,בספטמבר 2019

נושא

בעד

נגד

נמנע

החלטה

.6

אישור דו"ח כספי
מועצה 2018

24

------

------

דו"ח כספי מועצה 2018
אושר פה אחד

.7

אישור תיקון תקציב
( 2019מס' )3

21

------

------

תיקון תקציב 2019
(מס' )3
ע"ס  626,342אש"ח
אושר פה אחד

.8

אישור מינוי אליעזר
רוזנבאום למנהל רכש

22

------

------

מינוי אליעזר רוזנבאום
למנהל רכש
אושר פה אחד

.9

אישור תב"רים
מס' 7/19

25

------

------

תב"רים מס' :
,5062 ,4942 ,4941 ,6443
,6317 ,6079 ,5681 ,5662
,9270 ,9268 ,7049 ,6345
,9335 ,9321 ,9318 ,9301
9337 ,9336
אושר פה אחד

.10

אישור מינוי נציג
המועצה במועצת
אשכול רשויות יו"ש
(מנכ"ל המועצה)

21

אישור הוספת חברים
חדשים לוועדות
.11
(יוסי וחיים לא
הצביעו)

19

------

------

------

------

הננו ממנים את יהודה אליהו
– מנכ"ל המועצה להיות
נציגנו באסיפת האשכול יו"ש
אושר פה אחד
הוספת חברים
חדשים לוועדות:
הוספת חיים מורד לוועדת
ישובים ,ועדת משנה לתכנון
ובניה וחיזוק החוסן הכלכלי.
הוספת יוסי זר לוועדת
תיירות ,החוסן הכלכלי וועדת
הנחות בארנונה
אושר פה אחד

2

בס"ד

ישיבת מליאה מס' 7/19
י"א באלול 11 ,בספטמבר 2019

נושא

בעד

אישור הקצאת
קרקעות מטה בנימין
הנמצאות בסמיכות
 .12למבשרת ציון לטובת
בית עלמין משותף
לתושבי מבשרת ציון
ובנימין

21

אישור  3טיסות לחו"ל
לצורכי המועצה :
ישראל גנץ ורפול אנגל
בין התאריכים – 18-
26/09
.13
רפול אנגל ,אסף דטנר
ויואב צונץ – 19-21/11
ישראל גנץ – במהלך
חודש נובמבר

.14

אישור גביה בבתי
הספר באמצעות
כרטיסי אשראי

אישור מינוי מורשי
 .15חתימה בחשבונות בנק
מזרחי בבתי הספר

נגד

------

נמנע

------

החלטה

הקצאת קרקעות מטה בנימין
הנמצאות בסמיכות למבשרת
ציון לטובת בית עלמין
משותף לתושבי מבשרת ציון
ובנימין
אושר פה אחד

22

------

שוקי סט

 3טיסות לחו"ל
לצורכי המועצה :
ישראל גנץ ורפול אנגל בין
התאריכים – 18-26/09
רפול אנגל ,אסף דטנר ויואב
צונץ – 19-21/11
ישראל גנץ – במהלך חודש
נובמבר
אושרו

24

------

------

אישור גביה בבתי הספר
באמצעות כרטיסי אשראי
אושר פה אחד

22

------

------

אישור מינוי מורשי חתימה
בחשבונות בנק מזרחי
בבתי הספר
אושר פה אחד
רשמה  :ליאת עטיה

3

