בס"ד

ישיבת מליאה מס' 5/20
כ"ד באלול –  13בספטמבר 2020
ריכוז החלטות מליאה מס' 5/20
נושא

בעד

נגד

נמנע

מינוי הגב' שני כהן
מ"ז 308130152
למזכירת אגף
משאבי אנוש

24

----

----

.2

תקציבי ישובים 2020

24

----

----

.3

עדכון תקציב 2020

15

אפי שרון

מיכאל
טרכטנברג
יוסי ווהבה
גולן כהן

.4

תב"רים מס' 5.20

24

----

----

.5

תב"רים לסגירה

24

----

----

.1

החלטה
המליאה מאשרת את מינוי הגב'
שני כהן
מ"ז  308130152למזכירת
אגף משאבי אנוש בכפוף לאישור
ועדת שירות
אושר פה אחד
תקציבי הישובים :
אדם – ₪ 5,201,600
גני מודיעין – ₪ 1,765,000
טלמון – ₪ 4,065,485
כוכב השחר – ₪ 2,474,550
כוכב יעקב – ₪ 2,032,000
כפר אדומים – ₪ 5,733,600
מעלה לבונה – ₪ 821,464
מתתיהו – ₪ 1,036,500
ניל"י – ₪ 761,100
עלי – ₪ 12,044,000
שילה – ₪ 3,749,538
מעלה מכמש – ₪ 846,264
עמיחי – ₪ 1,207,256
אושר פה אחד

עדכון תקציב 2020
ע"ס  608,952מש"ח
אושר

תב"רים מס':
,5695 ,5694 ,5693 ,3334
,9297 ,8002 ,6504 ,6471
6505 ,1891
אושרו פה אחד

תב"רים לסגירה מס':
,6377 ,6427 ,6439 ,6438 ,6426
6383 ,6380
אושרו פה אחד
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בס"ד

ישיבת מליאה מס' 5/20
כ"ד באלול –  13בספטמבר 2020

נושא

בעד

נגד

נמנע

.6

תבחינים לתמיכות 2021

20

יוסי ווהבה
אפי שרון
גולן כהן

ראובן וולף
ללי דרעי
אורנה
מקוב

.7

הוספת תבחין לתמיכות
:2021
גמ"ח חלוקת סלי מזון

27

.8

-----

-----

החלטה
תבחין תנועות הנוער יורד
בהסכמה מסדר היום.
תבחינים לתמיכות 2021
אושרו
הוספת תבחין
לתמיכות :2021
גמ"ח חלוקת סלי מזון
אושר פה אחד

אישור עקרוני לפתיחת
חשבונות בנק ולמורשי
חתימה לבתי ספר
בבנק מזרחי

27

-----

-----

אישור עקרוני לפתיחת חשבונות
בנק ולמורשי חתימה לבתי ספר
בבנק מזרחי
אושר פה אחד

.9

מינוי חברים לוועדת ערר
בארנונה

27

-----

-----

מינוי חברים לוועדת ערר
בארנונה:
עו"ד ענבל שמול רביב – יו"ר
הוועדה
הרב עידו רכניץ
עו"ד אהרון (ארי) פריי
עו"ד אריאל ניימן
אושר פה אחד

.10

עדכון הרכב הנהלת
המתנ"ס

27

-----

-----

עדכון הרכב הנהלת המתנ"ס:
אביטל גפן
יערה איתן
אלדד עוזרי
שמריהו אירגאס
איילת פינטו
דוד צביאל
אושר פה אחד
רשמה  :ליאת עטיה

2

