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 21/3ריכוז החלטות המליאה מס' 

 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

1.  

שלא  נושאהעלאת 
לסדר   הוצג בהנהלה
  היום

מינוי נציג המועצה  
לוועדת מכרז משותף  
 עם רשויות נוספות  

21  ------  ------ 

 אישור דיון בנושא  
 שלא הוצג בהנהלה 

מינוי נציג המועצה לוועדת מכרז משותף  
 עם רשויות נוספות  

 אושר פה אחד 

2.  

נושא שלא העלאת 
לסדר   הוצג בהנהלה
  היום

   -האצלת סמכות 
מילוי מקום של ראש  
המועצה בעת העדרו 

 מהארץ 

21  ------  ------ 

 בהנהלה  אישור דיון בנושא שלא הוצג
מילוי מקום של ראש   -האצלת סמכות 

 המועצה בעת העדרו מהארץ
 אושר פה אחד 

3.  

נושא שלא העלאת 
לסדר   הוצג בהנהלה
  היום

 בקשה לעבודה נוספת  

21  ------  ------ 
 שלא הוצג בהנהלה  אישור דיון בנושא

 בקשה לעבודה נוספת 
 אושר פה אחד 

 ------  ------  20 2021תקציבי ישובים   .4

 הישובים:תקציבי אישור 
 ₪  5,145,600אדם 

 ₪ 3,630,000טלמון 
 ₪ 10,639,539כפר האורנים 

 ₪  759,712מעלה מכמש  
 ₪  675,953ענתות 

 ₪  10,072,700עפרה 
 אושר פה אחד 

 ------  ------  20   3/21תב"רים מס'   .5

 תב"רים מס': 
3338 ,3339 ,3340 ,3341 ,3342 ,3343  ,
4960 ,4961 ,6477 ,6515 ,6516 ,7028  ,
8009 ,9270 ,1863 ,1866 ,1878 ,1879  ,

1887, 1888 ,6517 
 אושרו פה אחד 

 ------  ------  20 תב"רים לסגירה   .6

 תב"רים מס': 

5687 ,6485 ,6499 ,5689 
 אושרו פה אחד 
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 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

7.  
  -תוכנית החומש 

 מפעל הפיס  –תכנית החומש  ------  ------  20 מפעל הפיס 
 אושרה פה אחד

8.  
תיקון תב"ר תוכנית  

 ------  ------  20 מפעל הפיס  –החומש 
  –תיקון תב"ר תוכנית החומש 

 מפעל הפיס 
 אושר פה אחד 

9.  
מינוי ועדות ביקורת 

 ------  ------  20 בישובים 

 מינוי ועדות ביקורת בישובים:

שמות  שם הישוב
 המועמדים

 נילי 

 ארז שמעוני 
גילה בן  
 שטרית  

 טלי בן חור

 עפרה

יעקב 
 שטריגלר 

 צוריה לוזון 
 אביתר כהן

 כוכב יעקב

 חיים שריינר 
 חיים רוזנטל
 נתן ראובני 

 שילה סויסה 

 דולב
 אהרון ניר 

 פנחס סגל   
 מאור טרבלסי 

 אושר פה אחד 

10.  
מינוי דירקטור בשילה 
  הקדומה )במקום אסף

 שעזב(  דטנר
21  ------  ------ 

  036863959מ"ז מינוי יהודה עמרני 
 לדירקטור בשילה הקדומה 

 ( שעזבדטנר במקום אסף )
 אושר פה אחד 

11.  

אישור מינוי חבר  
 בוועדת רכש

דטנר )במקום אסף 
 שעזב( 

21  ------  ------ 

   034199455מ"ז מינוי נעמן ביבי 
 חבר בוועדת רכש 

 שעזב( דטנר )במקום אסף 
 אושר פה אחד 

12.  
מינוי נציג המועצה  

לוועדת מכרז משותף  
 עם רשויות נוספות  

21  ------  ------ 

מנהל הרכש   –אליעזר רוזנבאום מינוי 
נציג המועצה לוועדת מכרז משותף עם  כ

 רשויות נוספות
 אושר פה אחד 
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 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

13.  

   -האצלת סמכות 
מילוי מקום של ראש  
המועצה בעת העדרו 

 מהארץ 

21  ------  ------ 

  -סגן יו"ר המועצה  ל האצלת סמכות 
מילוי מקום ראש  לאס שמריהו אירג

ובהעדר סגנו ממלא  עדרו ההמועצה ב 
רפול אנגל לכלל הנושאים למעט   מקומו

 . ענייני תכנון ובניה
  

יהודה   -מנכ"ל המועצה האצלת סמכות ל 
למילוי מקום ראש המועצה   אליהו

רפול   ממלא מקומו עדרו ובהעדר סגנוהב
 .בענייני תכנון ובנייה אנגל

 אושרו פה אחד 

 ------  ------  21 בקשה לעבודה נוספת    .14
 בקשה לעבודה נוספת 

 פסיכולוג –דניאל פישמן פז 
 אושרה פה אחד

15.  
הקדמת ישיבות  

המליאה באופן קבוע  
 17:30לשעה 

21  ------  ------ 
 הקדמת ישיבות המליאה  

 17:30באופן קבוע לשעה 
 אושר פה אחד 

 
 רשמה : ליאת עטיה 


