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 2019 ספטמברב 9פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 

 

במשרדי המועצה  09.09.2019, שני בנימינה גבעת עדה שנתקיימה ביום מועצתהנהלת פרוטוקול ישיבת 

   המקומית.

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

ר, אביטל תבו, ג'קלין בן עמי אריקסון ,רגבאביב אפרת מזרחי, מנחם ברגב,   חברי המועצה:

 אלינור בראל 

 

 שיאחיאהרון      נעדרו: 

 

 מנכ"לית המועצה -גרמן -ניצן מחנאי  צוות מקצועי: 

 מהנדסת המועצה -שרון פישמן  שרון פישמן 

 דוברת המועצה. -אושרת נגר   -אושרת נגר

 מוניק וקנין מנהלת חק"ר

 גזבר המועצה –צור אוריון 

 מבקרת המועצה  –גלית פלג 

 ועץ משפטיי –אסף בן לוי 

 א

 

  ל סדר היום:ע

 גלית פלג -2018דוח ביקורת מבקרת המועצה לשנת  .1

 אישור עו"ד זהבי כיו"ר נוסף לועדת ערר .2

 אישור חברי ועדת רכש חדשים: אלון אגם, שלומי גרנוב, שימיק בן שמואל יוצא .3

 אישור הנחה בארנונה לעמותת שלומית –אישור פרוטוקול ועדת הנחות  .4

           מד"א אישור הסכם הקצאה .5

 פרוטוקול ועדת צעירים .6

 הרכב ועדות המועצה .7

 

 ,ברכה

 איתי ויסברג

 ראש המועצה 
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 ריכוז החלטות:

 אישור ע"ד יאיר זהבי כיו"ר נוסף לועדת ערר 1

 אישור אלון אגם ושלומי גרנוב כחברים בועדת רכש .  2

 הסרת שימיק בן שמואל מחברות בועדת רכש.

 עדת הנחות אישור פרוטוקול ו 3

 אישור הסכם הקצאה מול מדא 4

 אישור הרכב ועדות המועצה  5

 מבקרת המועצה מציגה את דוח המבקרת  6

 2020החלטות בנושא ידנו במהלך  –שניר שבתאי הציג את פרוטוקול ועדת צעירים  7
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 מהלך הדיון:

 דיון: 1

ר נוסף לפעילותה, לאור העובדה שלאחר מותו של אבי סולומון חסרה הוועדה יו"

 מומלץ להציב מועמד נוסף לתפקיד כדי שתתפקד כבעבר עם שני יושבי ראש.

 החלטה:

 אישור ע"ד יאיר זהבי כיו"ר נוסף לועדת ערר

 דיון: 2

בשל אי יכולתו לעמוד בקצב  מוועדת מכרזיםחבר המועצה שחר איתן ביקש לשחררו 

 ההתכנסויות שלה. 

 .בוועדת רכשקש להשתחרר מתפקידו עובד המועצה שימיק בן שמואל בי

 החלטה:

 אישור אלון אגם ושלומי גרנוב כחברים בועדת רכש . 

 הסרת שימיק בן שמואל מחברות בועדת רכש.

 דיון: 3

 וועדת הנחות קיימה דיון והציגה פרוטוקול לאישור

 החלטה:

 אישור פרוטוקול ועדת הנחות 

 דיון: 4

 בנין המועצה בגבעת עדהנדרש לאשר הקצאת השטח לנקודת מד"א ב

 החלטה:

 אישור הסכם הקצאה מול מדא

 דיון: 5

 לאחרונה עלו בקשות שונות לשינוי הרכב ועדות המועצה על ידי יושבי הראש.

 החלטה:

 אישור הרכב ועדות המועצה 

 דיון: 6

 הוגש דו"ח המבקרת לדיון. המבקרת מציגה אותו ומתקיים דיון.

 דיון: 7

 וועדת צעירים הוצג לדיון פרוטוקול

 החלטה:

 2020החלטות בנושא ידנו במהלך  –שניר שבתאי הציג את פרוטוקול ועדת צעירים 

 



 2019   בספטמבר   9יום הנהלה מרוטוקול ישיבת  פ                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       

- 4 - 

 

 


