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 2020/19מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

   מתאריך  10.8.20

 

השתתפו 

 )מרחוק(

הדס, יואב בר סלע, , אביחי  מדליהויצלבסקי גיא,  יעריב יערי,  חיזקי סיבק,

, עיני ברי גדעון נטע אריאלי,  ,כלפון מידד,  שילה אמיר אילנה גולן,, מיכל

.פאר אהובה דביר שרון, מרגלית יוכבד, , הילה  

   התנצלו

יר שרון, מרגלית יוכבד, קינן רון.דב לא השתתפו  

ראשת המועצה-ד"ר גלית שאול בנוכחות  

סגן ומ"מ ראשת המועצה  -עו"ד חיזקי סיבק  

סגן ראשת המועצה -יעירי יעריב  

המועצהסגן ראשת  -גיא ויצלבסקי  

מנכ"ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי   

המועצה יתגזבר -אלגרנד לין גורן  

מנכ"ל החברה הכלכלית -אלון הימן  

ע. ראשת המועצה  -אלדד גוטלון   

סגנית גזברית המועצה -לירז קופר  

 :סדר יום

 עדכוני ראשת המועצה. .1

 .18/20אישור פרוטוקול הנהלה מספר  .2

 מציגה: מציגה: גורן לין  אלרגנד, גזברית., 2020הצגה ועדכון תקציב המועצה  .3

 אישור תב"רים, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית. .4

 

 

 20:02בשעה:  נפתחהישיבה ה
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 ."זום"את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון באמצעות ה מברך עמית בן צבי, מנכ"ל :

  :גלית שאול, ראשת המועצה  מציגה:, ראשת המועצהדיווחי  .1

 , סגן ראשת המועצה.ויצ'לבסקי גיאמ פרידה -

העברת השליטה במשבר הקורונה לרשויות המקומיות בהתאם לקצב עדכון  -
 ההדבקה ביישובים.  

 

 :עמית בן צבי, מנכ"ל  :מציג, 18/20 אישור פרוטוקול .2

 .18/20 מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקולעמית בן צבי, מנכ"ל: 

 : החלטההצעת         

  /2018  מס' הנהלה המועצה מאשרת פרוטוקול הנהלת

 אין :יםמתנגד

 ים: אין נענמ

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

מציגה: מציגה: גורן לין  אלרגנד, , 2020הצגה ועדכון תקציב המועצה  .3

 גזברית.

מפרטת ומסבירה את הסוגיה התקציבית נד, גזברית המועצה: גרגורן לין אל
 . 2020תקציב המועצה  עדכוןמציגה את  הייחודית לתקופה הנוכחית.

 

 הצעת החלטה: 

 , כפי שהוצג ע"י גזברית המועצה.2020הנהלת המועצה מאשרת עדכון תקציב 

 אין :יםמתנגד

 ים: אין נענמ

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 אישור תב"רים, מציגה גורן לין אלרגנד, גזברית. .4

 

רשימת תב"רים לאישור. מסבירה אודות התב"רים מציגה  ורן לין, גזברית המועצה:ג
 השונים. 
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  הצעת החלטה: 

 
 כדלהלן:מאשרת את התב"רים הנהלת המועצה 

 
 -עדכון תב"רים

 'שלב א -בינוי כיתות ביה"ס שפרירים א'-831
 יצחקבית פיתוח חצר ביה"ס -967
 שיקום צנרת מים ואספקת מים בבחן-973
 יבילים במוסדות חינוךשיפוצים ומבנים -986

 
 -תברים חדשים

 הצטיידות מוסדות חינוך-999
 פיתוח בתי עלמין בישובים -1000
 עבודות פיתוח ביישובים-1001
 ב",תשפ א"פ, תשפ"פרויקט חינוך בנושא סביבה תש -1002
 מכשירי קשר -1003
 שיפוץ תשתיות מים-1004
 פרויקטים מניבים-1005

          

 איןמתנגדים:          

 ים: אין נענמ          

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 22:47: בשעה הישיבה ננעלה         
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 ריכוז החלטות הנהלת המועצה מס' 19/2020

  מתאריך ה- 10.08.20

 

 החלטה נושא מס'

 .18/20מס'  ההנהלהפרוטוקול פה אחד  המועצה מאשרת הנהלת  18/20מספר  הנהלהאישור פרוטוקול  1

 

, כפי שהוצג ע"י גזברית 2020הנהלת המועצה מאשרת עדכון תקציב  2020עדכון תקציב מועצה  2

 .המועצה

 

 כדלהלן:מאשרת את התב"רים הנהלת המועצה  אישור תב"רים  3
 -עדכון תב"רים

 'שלב א -בינוי כיתות ביה"ס שפרירים א'-831
 יצחקבית פיתוח חצר ביה"ס -967
 שיקום צנרת מים ואספקת מים בבחן-973
 שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך-986
 -רים חדשים"תב

 הצטיידות מוסדות חינוך-999
 פיתוח בתי עלמין בישובים -1000
 עבודות פיתוח ביישובים-1001
 ב"תשפ א,"פ, תשפ"פרויקט חינוך בנושא סביבה תש -1002
 מכשירי קשר -1003
 מים שיפוץ תשתיות-1004
 פרויקטים מניבים-1005

 

 

 

 

     

 

      _________________________         ________________________ 

 , ראשת המועצהגלית שאול           , מנכ"ל המועצה                                      עמית בן צבי           


