 19דצמבר 2016
מליאה 30 -

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  30מיום 14/12/2016
משתתפים:

שלמה גולד – מ"מ יו"ר
אבי דישק
ניסים עידן
יוסי פרץ
אהרון גל
דני יזדי
דב בן אברהם
צדוק שמח
אביבה הלל
אבי אליהו
אבולש אבנר
אבנר זכריה
אביגיל חבשוש
הרצל אברהם
יעקב חניה
יוסי חכים
נחמה סילבר
שלומי שוורץ
אילן קופרשטיין
אליהו בנצקי
ליאור סטופל
יוסף אמיתי
רפי ראובני

לא השתתפו:

שמעון סוסן – יו"ר
אורן בדירי
דן כהן
חיים מוריה
שי ספקטור
אריק אטיאס
זהבה טימסית

נוכחים:

שלמה כפרי  -גזבר
יוסי אלימלך
אייל אריאל
ליאור מלמד
עובד שטח

 מנכ"ל יועץ ר.מ. מבקר פנים -מחזיק תיק ספורט

על סדר היום:
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  29מיום .24/11/16
 .2עדכון תקציב רגיל לשנת .2016
 .3אישור תב"ר הקמת גינה ציבורית בנחלים בסך של ₪ 534,000
( ₪ 500,00מפעל הפיס ₪ 34,000 ,קרן פיתוח).
רח' מודיעים  10שהם 73100

טל03-9722888 .

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ * .ברקת * גבעת-כח
גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה
* שילת * פארק חמ"ן * קרית שדה התעופה

2

-

אישור מינוי שלמה גולד ליו"ר המליאה הנוכחית
החלטה :אושר פה אחד.
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  29מיום 24/11/16
החלטה :אושר פה אחד.

.2

אישור תב"ר הקמת גינה ציבורית בנחלים בסך של ₪ 534,000
( ₪ 500,00מפעל הפיס ₪ 34,000 ,קרן פיתוח)
החלטה :אושר פה אחד.

.3

עדכון תקציב רגיל לשנת 2016
הכנסות

(באלפי )₪

ארנונה
יתר עצמיות
ממשלה
סה"כ הכנסות 204,460

הוצאות

(באלפי )₪

שכר
125,000
פעילויות
25,140
פרע"מ
54,320
סה"כ הוצאות 204,460

66,540
129,190
8,730

סה"כ משרות .416.4 -
החלטה :אושר פה אחד עדכון התקציב לשנת  2016וכן עדכון המשרות.
.4

דיווחי ראש המועצה

ברכות לוועדה לתכנון על קבלת ההצטיינות ממינהל התכנון במנוגע למידע רישוי זמין .ברכות
למהנדס המועצה ולמידענית – העובדת מירב ביבר.
ברכות לאגף המוניציפאלי בראשותו של יובל לובטון מנהל האגף ולמחלקת הבטחון – לקב"ט אלון
ביטון על קבלת  5כוכבי יופי בתחרות המקלטים.
ברכות לסיגי מנצור על קבלת  5כוכבי יופי בתחרות "שיח מקוון בעורף".

שלמה גולד – יו"ר מליאה
רח' מודיעים  10שהם 73100

יוסי אלימלך – מנכ"ל המועצה
טל03-9722888 .

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ * .ברקת * גבעת-כח
גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה
* שילת * פארק חמ"ן * קרית שדה התעופה

