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 ד"בס

 לשכת ראש המועצה

 
 
 

 
 ב"באייר תשע' ט

1051/5/10/ 
 2/02/70פרוטוקול ישיבת מליאה מספר :הנדון

 /0020/2/02  ב"אייר תשעב' ני חיום ששהתקיימה ב
 

 :נוכחים
 ראש המועצה  -מר הרצל בן ארי

  מ וסגן ראש המועצה"מ   -מר אסי לוי
 חבר מליאה  -בני מיכלוביץ מר
 החבר מליא - ד פיני דנינו"עו
 חבר מליאה  -ד מיכאל טפלו"עו

 חבר מליאה   -מר יגאל להב 
 חבר מליאה    -מר אבי לנקרי
 חבר מליאה   -מר יורם לסר

 (במקום שמחה אשואל)חבר מליאה חדש  -אריאל ניסן                
 
 

 :משתתפים
 יועץ משפטי -ד ברוך חייקין        "עו

 ל המועצה"מנכ -מר אריק זורגר           
 גזבר המועצה -מר גיורא ראובני        
 מזכירת ראש המועצה -עדינה זהבי                 

 
 

 שעת התחלת הישיבה 20:50
 

 :לישיבת המליאה נושאים
 
 .ועדת הנחותנוסף במינוי חבר . 0

 בני מיכלוביץ: מינוי    

 .פה אחד : הצבעה
 .אושר: החלטה

 

 .מינוי דירקטורים לתאגיד המים והביוב. /
     
 .ז ודניאל רשפילד שימשיכו"סנדרה ברא: מינוי   
 

 .פה אחד : הצבעה
 .אושר: החלטה
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 .020/( מבקר פנים)ח ביקורת "לדו התייחסות .3

 :אריק
 :101/ח בקורת פנים לשנת "תשובת אריק לדו

 .ועדת רשות –ס "ועדת איכ .0

 –האחת .ועדות /ברשות קיימות .חלה טעות בשל השמות הדומים –ועדת קרקעות  ./

הועדה .ועדת קרקעות שהינה ועדה ציבורית בעניין קרקעות ביישוב לקידום בנייה 

 –וועדה נוספת שהיא ועדת להקצאת קרקע , 111/.00.3מונתה בישיבת המועצה מיום 

בוועדה זו חברים .ללא תמורה ועדה מנויה להסדרת הקצאת קרקע למבנים ציבוריים

ל המועצה "ומנכ,החינוך' מנהל מח,ש המועצה"יועמ,מהנדסת המועצה,גזבר הרשות

 .101/./.01הועדה מונתה בישיבת מליאת המועצה מיום .ר הועדה"כיו

 .ההערה תועבר לחבריי הועדה –וועדת ביקורת  .3

חבר ועדת לאור הארת המבקר ימונה חבר נוסף שאינו  –וועדת הנחות בארנונה  .4

 .הנהלה

 .הינה וועדת רשות –וועדת רישוי עסקים  ./

    1.01./ביום י מליאת המועצה "עקיימת וועדה אשר מונתה .חלה טעות –וועדת רכש  .6

 (ב פרוטוקול המינוי"מצ) .הגזברות' ש ומזכירת מח"היועמ ,ובה חברים גזבר הרשות

 
 :גיורא

ר ושלאיובא מבקש ש, ר המליאהלא הובא לאשו 111/ח ביקורת לשנת "יכול להיות שדו
 . בישיבת המליאה הבאה

 .יובא לדיון בישיבת המליאה הקרובה 101/ח בקורת לשנת "התייחסות ועדת בקורת לדו
 .ר ועדת בקורת קבל את כל החומר"יו –יגאל להב 

 
  ./10/בטיחות בדרכים  4/1מספר ר "תב. 4

 ₪  06,111: במימון משרד התחבורה
 ₪  4,111:     קרנות הרשות            
 .פה אחד : הצבעה
 אושר: החלטה

 

 .יועלה בישיבת מליאה הבאה: ומענה לשאילתות ראש המועצה – דיווחים. /
     

 
 
 

אריק זורגר: רשם                                               _____________________     
 ל המועצה"מנכ    הרצל בן ארי                                                                                 

  ראש המועצה

 


