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 2019/21/2 -מיום  #201910פרוטוקול הנהלה מס' 

 

,  מזל ערוסיהשי רובין,  רוני קיסין, , דודי אלוןידידיה הוכמן, , יובל בר מאיר יפרח,  : גדי ירקוני,   נוכחים

 . רונית בן רומנו 

   .אלי אהרון, רבקה בן ארי :  מתנצלים  

 . -0- חסרים : 

 הנהח"ש. -יפהגזברית, - כבימנכ"ל, -: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   צוער. -: מתן  אורחים

 

 : על סדר היום

 מידע.  .1

 . 9#2019אישורי פרוטוקול הנהלה מס'   .2

 . תב"רים למליאה .3

 . 2020טיוטת תקציב  .4

 אישור לפתיחת חשבון בבנק לאומי.  .5

 . אישור מבנה אירגוני של המועצה .6

 . 9/12/19 הקרובה יום למליאההסדר אישור   .7

 

 : דיונים והחלטות 

 

 . מידע  .1

 – גדי 

 .  לתפקיד מזכ"ל תנועת המושבים ברכות לעמית יפרח עם בחירתו   •

 תוכן ותוצג תוכנית עסקית למוקד ולמח' שירות לתושב.  •

 

 . #20199אישורי פרוטוקול הנהלה מס'   .2

לאישור  , יובא 18/11/19מתאריך  9#2019פרוטוקול מס' ש ניר מבקש מחברי ההנהלה  

    בישיבת ההנהלה הבאה. 

 

 . תב"רים למליאה .3

 . 9/12/19תב"רים להחלטה במליאה הקרובה לא יובאו 

 

 . 2020טיוטת תקציב  .4

 : החלטה

 . 9/12/19במליאה הקרובה  דיון ל  2020תקציב  טיוטתההנהלה מאשרת את הבאת  
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 . אישור לפתיחת חשבון בבנק לאומי .5

 . כבי הסבירה שמשרד הפנים דורש שנושא הביוב )אגרות והטלים( ינוהל בחשבון בנק נפרד

 ומבקשת לשם כך לפתוח חשבון בבנק לאומי.  

 תב"רים(. -שוטף, דקסיה- )נכון לעכשיו קיימים : פועלים

 : החלטה

במליאה הקרובה   דיון ל  להביא את נושא פתיחת חשבון בבנק לאומיההנהלה מאשרת 

9/12/19 . 

 

 . מבנה אירגוני של המועצהשור אי .6

הצעה למבנה אירגוני הוצגה לחברי ההנהלה. חברי ההנהלה ביקשו לראות את המבנה  

 האירגוני האחרון שקיים טרם כניסה לדיון על המבנה האירגוני החדש. 

 סוכם שהחומרים יוכנו ויובאו לדיוןם בהנהלה הקרובה. 

 

 . 9/12/19 ההקרוב האישור סדר היום למליא .7

 : החלטה

יעדים,  ב יעסקו בהצגת תוכניות המועצה,  11/9/19-ו  9/12/19ישיבות המליאה הקרובות 

 2020תקציב לשנת במטרות וב

 

 

 

 

 אישר להפצה :                    בברכה :             

 גדי ירקוני                 ניר ים                                                              
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
 

 23/12/2019יך : ראאושר בת 


