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 1/20 יכוז החלטות מליאה מס'ר

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1.  

 תקציב המועצה 
 2020לשנת 

28 
 גולן כהן
 אפי שרון

אורנה 
 מקוב

 
  2020 המועצה לשנת תקציב

 מש"ח 607,632ע"ס 
 משרות  1,340 -ו

 אושר ברוב קולות
 

העלאת תעריף הארנונה 
  2021לשנת 

 למגורים  5%
 לעסקים  4%

 
 העלאת תעריף הארנונה 

  2021לשנת 
 למגורים  5%
 לעסקים 4%

 אושר ברוב קולות
 

2.  

 הסמכת ועדת ישובים + 
וועדת כספים לנהל דיון 
עם כלל חברי המליאה 

תקציבי אופן קיצוץ בנושא 
 2020 לשנת הישובים

  בנדון  קבלת החלטותו

31 
שמעיה 

 תירם
----- 

 
 הסמכת ועדת ישובים + 

וועדת כספים עם כלל חברי 
)זכות הצבעה לכל חבר  המליאה

אופן בנושא  מליאה שיגיע לדיון(
 לשנת תקציבי הישוביםקיצוץ 

 קבלת החלטותומלש"ח(  4) 2020
בנדון )ללא צורך בדיון נוסף 

  במליאה(
 אושרה ברוב קולות

 

3.  

 מינוי בן סומך 
  031393176מ"ז 

 למהנדס המועצה 
 95%-85%בטווח שכר 

 אפי שרון ----- 27

 
 מינוי בן סומך 

  031393176מ"ז 
 למהנדס המועצה 

 95%-85%בטווח שכר 
 33מתוך  27 –אושר ברוב קולות 

 )כלל חברי המליאה(
 

4.  

העסקת הגב' שני כהן 
 בתפקיד מ"מ מזכירת 

 אגף משאבי אנוש 
)יהודה כהן יוצא 

 מהמליאה בזמן ההחלטה(

29 ----- ----- 

 
 העסקת הגב' שני כהן 
 בתפקיד מ"מ מזכירת 

 אגף משאבי אנוש
 33מתוך  29 – אושרה פה אחד

 )כלל חברי המליאה(
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

5.  
המלצות ועדת הביקורת 

 ----- ----- 29  לדו"ח הרכש

 
 המלצות ועדת הביקורת 

 לדו"ח הרכש
 אושרו פה אחד

 

 26 2019תקציבי ישובים   .6
יחיאל 
 ----- אמויאל

 
 : 2019תקציבי ישובים 

 גבע בנימין /אדם 
 ₪ 4,029,200ע"ס 

 ₪ 2,127,684כוכב יעקב ע"ס 
 כפר אדומים ע"ס

 5,727,850 ₪ 
 אושר ברוב קולות

7.  
מסגרת אשראי לשנת 

 7.5%חח"ד עד  – 2020
 מהתקציב השנתי 

גולן כהן  ----- 27
 אפי שרון

 
 

 – 2020מסגרת אשראי לשנת 
 מהתקציב השנתי 7.5%חח"ד עד 

 אושר ברוב קולות
 
 

 ----- ----- 29 1/20תב"רים מס'   .8

 
 : 1/20תב"רים מס' 

1866 ,1867 ,1882 ,2119 ,2121 ,
2122 ,3328 ,4572 ,5610 ,5611 ,
5688 ,6456 ,6472 ,6479 ,6480 ,
6481 ,6482 ,7048 ,7049 ,8009 ,
8221 ,8222 ,8223 ,8224 ,9191 ,
9340 ,9341 ,1778 ,1839 ,3329 ,

5096 ,5605 ,6483 ,6484 ,
6485,6486 ,6487 ,6488 ,6489 ,

6490 ,6491,6492 ,6493  ,7003 
7025 ,7028 ,7035 ,7040 ,7050 ,

9334 
 אושרו פה אחד

 

9.  

 
 מינוי הגב' דינה שנלר 

 053036166מ"ז 
 לנציגת ציבור במכרזי כ"א 

 )יהודה כהן יוצא 
 מהמליאה בזמן ההחלטה(

 

25 ----- ----- 

 מינוי הגב' דינה שנלר 
 053036166מ"ז 

 לנציגת ציבור במכרזי כ"א
 אושר פה אחד
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

10.  

 
מינוי הגב' שלומית טאובר 

 040094427מ"ז 
למשרת אמון מנהלת 
 לשכת ראש המועצה 

 40%-30%בטווח שכר 

ראובן  ----- 26
 וולף

 מינוי הגב' שלומית טאובר 
 040094427מ"ז 

 למשרת אמון מנהלת לשכת 
 ראש המועצה 

 40%-30%בטווח שכר 
 ברוב קולותאושר 

11.  

 נציגי המועצה בעמותת 
 משכן שילה 

 :58-05287-35מס' 
 

27 ----- ----- 

 
 מינוי נציגי עמותת

 משכן שילה  
 :58-05287-35מס' 

 032768483ישראל גנץ )יו"ר( מ"ז 
 013280367אדמונד חסין מ"ז 
 060169513משה רונצקי מ"ז 
 028560530אסף דטנר מ"ז 

 034235424מ"ז  יובל גרינוולד
 027135938יעקב ניצן מ"ז 

 אושר פה אחד
 

12.  

 מינוי נציגי ציבור 
 מטעם המועצה 

 להנהלת המתנ"ס
 איילת פינטו ודוד צביאל  

24 ----- ----- 

 
מינוי נציגי ציבור מטעם המועצה 

 להנהלת המתנ"ס 
 איילת פינטו ודוד צביאל

 אושר פה אחד
 

 ----- ----- 24 הוספת חברים לוועדות   .13

 
הוספת יהודה כהן לוועדות תכנון 

 ובניה, ישובים וביטחון.
הוספת יוסי זר לוועדת ביקורת 

 במקום אלדד עוזרי
 אושרה פה אחד

 
 

 רשמה : ליאת עטיה

 

 

 

 

 


