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 198/ יכוז החלטות מליאה מס'ר  

 2019בנובמבר  11י"ג בחשון 

 

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1.  

 
תמיכות יתרת האישור 

 2019לשנת 
 

15 
 גולן כהן
 אפי שרון

 יוסי ווהבה

 וולף ראובן
 דרעיללי 
 אמויאל יחיאל

 
 יתרת התמיכות 

 2019לשנת 
 אושרו

2.  

 
 אישור צפייה 

 בחשבונות בנק 
 - לעדיה וידל

 301069142מ"ז  
 -אביטל גפן ו

 039378393 מ"ז
 

20 ----- ----- 

 צפייה בחשבונות בנק 
 לעדיה וידל 

 301069142מ"ז  
  ואביטל גפן

 039378393 מ"ז
 אושרה פה אחד

 ----- ----- 21 8.19אישור תב"רים    .3

 
 תב"רים מס' : 

3289 ,4941 ,4943 ,6445 ,
6463 ,6478 ,7047 ,9334 ,
9339 ,9337 ,9338 ,9318 ,

9319 
 אושרו פה אחד

 ----- ----- 21  אישור סגירת תב"רים  .4

 
 תב"רים לסגירה מס' :

3302 ,3311 ,3318 ,4930 ,
5078 ,5089 ,5667 ,6329 ,
6339 ,6353 ,6356 ,6390 ,
6400 ,6403 ,6410 ,6413 ,
6414 ,6415 ,6428 ,6455  

 אושרו פה אחד
 

5.  
 אישור תקציבי 

 ----- יחיאל אמויאל 20 טלמון - 2019ישובים 

 
 2019תקציב טלמון 

 ₪ 5,691,700ע"ס 
 אושר

6.  

 
 אישור דו"חות 

  – 2018כספיים לשנת 
 עמותת משכן שילה 

 אפי שרון ----- 18
 גולן כהן 

 
לשנת חות כספיים "דו

משכן עמותת  – 2018
 -שילה 

 אושרו
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

7.  

 
 המלצות דו"ח 

 המבקרת בנושא רכש  
 

---- ----- ----- 

 
 

 המלצות דו"ח 
 -המבקרת בנושא רכש 

מליאה ההצבעה נדחתה ל
 הבאה 

 
 

8.  

 
אליהו אישור מינוי יהודה 

לחתימה על היתרי בניה 
במקום שיש מניעות 

 המועצה או סגנו לראש
 

21 ----- ----- 

 
 4בהתאם להוראות סעיף 

לתקנון, מליאת המועצה 
מאשרת את האצלת 

סמכות ראש המועצה 
בתפקידו כיו"ר הוועדה 
המקומית לתכנון ובניה 

מנכ"ל  -ליהודה אליהו 
המועצה לחתום על היתרי 
בניה במקום שיש מניעות 

 לראש המועצה או סגנו
 אושר פה אחד -

 

9.  
יניב וקנין אישור מינוי 

 17 משרת אמון ל

 
 יוסי ווהבה

 כהן גולן
 שרוןאפי 

 דרעי ללי
 שפריוסי 

 מינוי יניב וקנין 
 -למשרת אמון 

 אושר

10.  

אישור טיסות לחו"ל 
 :לצרכי המועצה

 -ישראל גנץ 
 בין התאריכים

 4.10.19-5.10.19 
 -מירי מעוז עובדיה 
 בין התאריכים 
1.11.19-4.11.19 

18 
 שרוןאפי 
 כהן גולן

----- 

 
טיסות לחו"ל לצרכי 

 המועצה:
 -גנץ ישראל 

 בין התאריכים 
 4.10.19-5.10.19 

 -מירי מעוז עובדיה 
 בין התאריכים 
1.11.19-4.11.19- 

 אושרו
 

 רשמה : ליאת עטיה


