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 8/18 יכוז החלטות מליאה מס'ר
 12.12.18, ד' בטבת תשע"ט 

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1. 

אישור בחירת 
ליו"ר  בשכר סגנים

והאצלת  המועצה
 סמכויות

30 ----- ----- 

 ליו"ר המועצה :בשכר  סגנים
כסגן ראש  036501880רפאל אנגל מ"ז 

 16המועצה וממלא מקומו בהתאם לסעיף 
  .לתקנון

 031502214שמריהו אירגאס מ"ז 
 17כסגן ראש המועצה בהתאם לסעיף 

 לתקנון 
אצלו סמכויות כמפורט בפרוטוקול הו

  4לעיל סעיף ד
מינוי סגנים בשכר והאצלת סמכויות 

 פה אחד אושרולסגנים 

2. 

 
אישור מינוי 

  וועדות המליאה
 

 אפי שרון  30
 ----- גולן כהן

 המליאה ועדות מינוי הרכב 
 בפני החברים  שהוצגכפי 

 אושר -

3. 
 יאישור מינוי חבר

 דירקטוריון
  החברה הכלכלית

 אפי שרון  ----- 29

 
 דירקטוריון החברה הכלכלית: ימינוי חבר

 
 34133231ישראל מלאכי מ"ז 

 28560530אסף דטנר מ"ז   
 032285264גיתית אליצור מ"ז 
 32768483ישראל גנץ מ"ז  

  22616882מ"ז     רונן פלג  
 27135938מ"ז    יעקב ניצן
 029002748מ"ז   דינה שרון

 027839919מ"ז  איריס זנגי
 025494469אביחי בוארון מ"ז 

 אושרו -

4. 

אישור נציגות 
לאיגוד ערים 

לאיכות הסביבה 
  – יו"ש
 אנגלרפאל 

31 ----- ----- 

נציג המועצה באיגוד ערים לאיכות 
 –הסביבה יו"ש 

 036501880רפאל אנגל מ"ז  
 אושר -

5. 
ציגים אישור נ

לתאגידים 
 עירוניים )מתנ"ס(

28 ----- ----- 

 
 מינוי נציגים לתאגידים 

 עירוניים )מתנ"ס(
 040714859אלדד עוזרי מ"ז 
 032131229אבי אסרף מ"ז 

 אושרו -
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

6. 
משרות  אישור

 אמון בחוזה אישי
30 ----- ----- 

 משרות אמון :
מנהלת לשכת ראש  –מנוחה אליצור 

 המועצה
 שכר בכירים 40%-30% 

 עוזר אישי –אחיה פרנסיס 
 שכר בכירים 45%-35% 

 עזרת אישית –ניצה פרקש 
וזאת כאופציה  שכר בכירים - 45%-35% 

והכול צה בלבד בכפוף להחלטת ראש המוע
 כמפורט 

 לפרוטוקול  9בסעיף 
 פה אחד ואושר -

7. 
 אישור תב"רים 

 6/18מס' 
28 ----- 

איריס 
 זנגי

 תב"רים מס':
1793 ,1824 ,1835 ,1839 ,1843 ,1861 ,
1862 ,1864 ,1866 ,2104 ,2110 ,3275 ,
3289 ,3306 ,3326 ,4530 ,4539 ,4546 ,
4548 ,4549 ,4939 ,4940 ,5064 ,5076 ,
5088 ,5672 ,5674 ,5675 ,5676 ,6089 ,
6128 ,6164 ,6175 ,6275 ,6277 ,6316 ,
6343 ,6344 ,6347 ,6368 ,6370 ,6441 ,
6430 ,6442 ,6443 ,6453 ,6456 ,6457 ,
6460 ,6461 ,6462 ,6463 ,7044 ,7047 ,
8009 ,8214 ,8217 ,9311 ,9315 ,9329 ,

 אושרו - 9330

8. 

אישור מינוי נציגי 
מועצה מליאת 

עדת המכרזים ובו
לאישור מינוי 

 מנכ"ל
 )ועדת כשירות( 

 

29 ----- ----- 

מינוי משה בטיש ואבי אסרף כנציגי 
מליאת המועצה בוועדת המכרזים לאישור 

 מינוי מנכ"ל 
 פה אחד אושר -

9. 
 –חשבונות בנק 

התנהלות ואישור 
 אשראימסגרות 

31 ----- ----- 

התנהלות ואישור מסגרות  –חשבונות בנק 
 7.5אשראי עד % 

 מתקציב המועצה
 אושר פה אחד  -

10. 

אישור מורשי 
 יםה בבנקהחתימ

ישראל מלאכי  -
 וישראל גנץ

ובהעדר ישראל גנץ 
 רפאל אנגל

29 ----- ----- 

 מורשי החתימה בבנקים:
 32768483ישראל גנץ מ"ז 

ובהעדר  34133231ישראל מלאכי מ"ז 
  036501880ישראל גנץ רפאל אנגל מ"ז 

 פה אחד אושרו -

 רשמה : ליאת עטיה


