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  09/19 המניין מן שלא ישיבה פרוטוקול

 

 בתמוז ט"י ,שני ביום שהתקיימה ,המניין מן שלא עדה גבעת בנימינה מועצת ישיבת פרוטוקול

 .בבנימינה המקומית מועצהב 2019 ביולי 22,  ט"תשע

 ראש המועצה  -איתי ויסברג :משתתפים

 

 אפרת ,איתן שחר ,שבתאי שניר ,מאיר קרן ,תבור אביטל ,ברגב מנחם חברי המועצה: 

 אהרון ,בראל אלינור ,סלמה שלומי ,רגב אביב ,עמי בן קלין'ג ,מזרחי

 שיחי

 

 שלום טרם  נעדרו:

 

 המועצה לית"מנכ -גרמן מחנאי ניצן צוות מקצועי: 

 גזבר -אוריון צור

  ר"חק אגף מנהלת- ווקנין מוניק

 משפטי יועץ - לוי בן אסף

  המועצה מהנדסת- שמש פישמן שרון

 

 

 

 

 

 :היום סדר על

 

 

 רים"תב נספח אישור .1

 

 

 ,בברכה

 ויסברג איתי

 המועצה ראש
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 :המועצה מליאת החלטות ריכוז

 רים"התב נספח את מאשרת המועצה מליאת 1

 

 

 :והחלטות דיון

 

 רים"תב נספח אישור 1 -מספר סעיף

 :ויסברג איתי

 

 .האחרונים בימים אושרו אשר ,נוספים תברים 3 היום לסדר לעלות מבקש

 .החברים כל הסכמת את חייב

  .יתנהל ר"התב ודרכו להיות נבחרנו שבו רשויות אשכול -908 .1

 הלוואה לכיסוי גרעון התנאי תכנית התייעלות. -857 .2

 .מהפיס שח אלף 250 - כ להביא הצלחנו ,חינוך מוסדות פיתוח -905 .3

 .החינוך מוסדות של ר"התב את לאשר מוכנה קרן מאיר:

 .הבאה למליאה יעברו הראשונים רים"התב שני , אוקי איתי ויסברג:

 ?ששלחנו רים"התב נספח לגבי שאלות

 לפעילת והתאמתו המתחם שיפוץ ח"לשפ הזמני המשלב הסבת 906- ר"תב צור אוריון:

 .ח"השפ של

 מה זה השפ"ח? שלומי סלמה:

 .אשכולות ספר בבית היום שנמצא הפסיכולוגי השירות איתי ויסברג:

 .למשרדים אותם נסבים, מאוכלס שלא ילדים גני שני שם יש שרון פישמן:

 .לשדרג כדי שקל מליון חצי לנושא מקצים אנחנו איתי ויסברג:

 מה יהיה עם הישן? קרן מאיר:

 .נגינה לשיעורי מוסיקה מרכז צ"ואחה פרטניים שיעורים יהיו הישן במבנה מוניק ווקנין:

 .הסטורי מבנה הוא המבנה

 :ח"השפ למבנה הזמני המשלב הסבת 906- ר"לתב הצבעה איתי ויסברג: 

 הצבעה:

 12בעד: 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 תובגבע בבנימינה צופים מבנה תכניות , פורמאלי לא חינוך מבנה -907תב"ר  איתי ויסברג:

 במתחם כרגע ת.בטיחו עבודות מינה,בבני ו'.וכ כיור , הצללה עדה בגבעת .עדה

 בהתאם נתקדם שנה כל במנות אותה נתקצב ת,שמתבקש פעולה ם,הקיי

 .ליכולות

 יש גם בני עקיבא? שניר שבתאי:

 להשקעה זקוק המבנה .העובד הנוער של שהיה מבנה עקיבא לבני אפשרנו מוניק ווקנין:

 .טוב במצב והוא במבנה השקענו בעבר ,קטנה

 .זאת ונעשה וצביעה מזגן שם צריך

 ?עדה גבעת ?בנימינה לצופים ורק 250,000 הסכום נגזר מאיפה שלומי סלמה: 
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 ,מתחילים ,פעילות חדרי ,הצללות ,תאורות ,בטיחות .במשהו להתחיל צריך איתי ויסברג:

 .ההערות כל את ארוכה תקופה שאספנו לאחר

 הבמועצ פורמאלי לא חינוך מבני שיפוץ 907 -ר"לתב הצבעה

 :הצבעה

 12בעד: 

 0נגד: 

 0נמנעים: 

 לאישור בהתאם הספר ובתי לגנים הצטיידות תוספת 857 -ר"תב עדכון צור אוריון:

 הפיס. ממפעל

 ספר ובתי ילדים גני וריהוט ציוד - 857 ר"לתב הצבעה

 :הצבעה

 12בעד: 

 0נמנעים: 

 את לעדכן רוצים אנחנו אז ,מהפיס אלף 250 להביא הצלחנו 905 -ר"תב עדכון צור אוריון:

 קורא קול הגיש אשכולות ספר בית ובנוסף .שלנו הקרנות את ולזכות הסכום

 .הכלה מרכז בהקמת וזכה

  ₪ 45000 וקיבלו זכו אשכולות ,הפעלה מרכז הקמת -קורא קול דרך מוניק ווקנין:

 פיתוח מוסדות חינוך -905הצבעה לתב"ר  איתי ויסברג:

 הצבעה: 

 12בעד: 

 0נגד: 

 0נמנעים: 

 :רים"תב סגירת 

 המבקר בהוראת נסגר

 

  רכב לכלי חניות 720 -ר"תב

 :הצבעה

 12בעד: 

 0נגד: 

 0 :נמנעים

 

  ולספורט לחינוך אב תכנית 884 - ר"תב

 :הצבעה

 0בעד: 

 0נגד: 

 0נמנעים: 
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 .ם"התברי נספח את מאשרת המועצה מליאת -10החלטה מס' 

 . העדכני הנספח לכם ישלח

 

 

 

 

 

 ,המליאה ישיבת ננעלת בזאת

 

 

 

 ויסברג איתי                                                                                                       גרמן ניצן      

 המועצה ראש                                                                                               המועצה לית"מנכ


