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 2019/11/81 -מיום  #20199פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 מזל ערוסי. השי רובין, רוני קיסין, , דודי אלון ידידיה הוכמן,  , יובל בר : גדי ירקוני,   נוכחים

   . מאיר יפרח, אלי אהרון, רבקה בן ארי, רונית בן רומנו: מתנצלים  

 . -0- חסרים : 

 הנהח"ש. -מנכ"ל, יפה-: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. -יפעת גזברית, -כבי :  קבועים חסרים 

   צוער. -: מתן  אורחים

 

 : על סדר היום

 מידע.  .1

 . 8#2019אישורי פרוטוקול הנהלה מס'   .2

 . תב"רים למליאה .3

 . 2019עדכון תקציב  .4

 . אישור מבנה אירגוני של המועצה .5

 . 25/11/19 הקרובה יום למליאההסדר אישור   .6

 

 : דיונים והחלטות 

 

 . מידע  .1

 – גדי 

 בגמר ההסלמה האחרונה נערך סיכום עם המח"ט וצוותי הצ"חי בישובים.   •

 תפקוד המועצה תורמים לחוסן ועל כך זכינו לשבחים מגורמי הצבא. והרצינות של הצוותים 

 מסר דיווח על פגישה שהתקיימה היום אצל מנכ"ל ראש הממשלה.  •

 – חברי הנהלה 

 פותרים את בעיית הנכים שאין להם ממ"דים. איך   -רוני   •

 תמונות עגומות מבחינת המיגון בצוחר.   –מזל  •

 פתרונות להוזלת עלות הממ"דים לתושבים. למצוא  – דודי  •

 תחנות ההסעה של הקמפוס חשופות לרצועה.   –מזל  •

 – נושאים שעלו 

 להכין תוכנית סגורה ומלאה למרכז מבקרים.  •

 ? היכן מטופל תקציב תרבות יהודית  •

 האם קיים פתרון לגזם חקלאי ?  •

 – נושאים שהוסכמו 

 עדת כספים. ו נשארים במתכונת בה הנהלת המועצה משמשת גם כו •
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 . #20198אישורי פרוטוקול הנהלה מס'   .2

 .   28/10/2019מתאריך  8#2019מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס' : ניר 

 :  החלטה

 .   28/10/2019מתאריך  8#2019חברי ההנהלה מאשרים את פרוטוקול מס' 

 

 . תב"רים למליאה .3

 : החלטה

 . 25/11/19מאשרת את הבאת התב"רים להחלטה במליאה הקרובה ההנהלה 

 

 . 2019עדכון תקציב  .4

 : החלטה

 . 25/11/19להחלטה במליאה הקרובה  2019ההנהלה מאשרת את הבאת עדכון תקציב 

 

 . אישור מבנה אירגוני של המועצה .5

 בשל קוצר הזמן הנושא לא הובא לדיון ויגיע לדיון בהנהלה הקרובה. 

 

 . 25/11/19אישור סדר היום למליאה הקרובה  .6

 : החלטה

 כלהלן :  25/11/19אושר סדר היום למליאה 

 מידע  .1

 . 12#2019אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 חילופין במליאה.  .3

 וועדים מקומיים.  .4

 . 563אישור תב"ר  .5

 . אישור תב"רים  .6

 . 2019עדכון תקציב  .7

 . התיעצות  .8

 

 

 

 אישר להפצה :                    בברכה :             

 גדי ירקוני                 ניר ים                                                              
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
 

 2/12/2019אושר בתאריך : 


