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קובץ החלטות מליאה מן המניין מיום 30.6.2020
נושא
1

סיכום קורונה.

2

אישור פרוטוקול מליאה מיום . 17.3.20

החלטה

ניתנה סקירה ע"י ראש ה מועצה .
אושר פרוטוקול
. 17.3.20

מליאה

מיום

3

אישור פרוטוקול טלפוני מיום . 5.5.20

אושר
. 5.5.20

פרוטוקול

טלפוני

מיום

4

אישור פרוטוקול טלפוני מיום . 31.5.20

אושר פרוטוקול
. 31.5.20

טלפוני

מיום

5

אישור פרוטוקול טלפוני מיום . 25.6.20

אושר פרוטוקול
. 25.6.20

טלפוני

מיום

6

הוקרה לחיילים מצטיינים . 2020

ניתנה הוקרה לחיילים מצטיינים
. 2020

7

דו"ח רבעוני לשנת  , 2019רבעון . 4

אושר דו"ח רבעוני לשנת , 2019
רבעון . 4
 11בעד 1 ,נגד 1 ,חסר.

8

דו"ח רבעוני לשנת  , 2020רבעון . 1

אושר דו"ח רבעוני לשנת , 2020
רבעון . 1

9

עדכון תקציב מילואים וקורונה.

אושר עדכון
וקורונה.

10

דו"ח ביקורת מפורטת לשנת . 2018

נערך דיון ב דו"ח ביקורת מפורטת
לשנת . 2018

11

דו"ח מבקר המועצה לשנים . 2017-2018

נערך דיון בדו"ח מבקר המועצה
לשנים 2017- 2018

12

הסכם מבננים – עדכון ההסכם.

13

אישור חברות של חברי דירקטוריון חכ"ל אושר חברות של חברי דירקטוריון
חכ"ל שוהם בע"מ.
שוהם בע"מ.
 11בעד 1 ,נגד 1 ,חסר.

אושר הסכם
ההסכם.

תקציב

מבננים

מילואים

–

עדכון

14

עדכון תקן – דורון נדב.

15

היתר לעבודות חוץ – גליה שמש ואילנית אושר היתר לעבודות חוץ – גליה
שמש ואילנית דלווה.
דלווה.

16

אושר עדכון חבר ים בוועדת
עדכון חברים בוועדת השקעות.
השקעות כפי שפורט.
מדיניות רוכלות – סעיף  6חדש לפי אושרה מדיניות רוכלות – סעיף 6
תקנות משרד הבריאות (חיבור לחקיקה) חדש לפי תקנות משרד הבריאות
סעיף ( 12ישן) הפך לסעיף  13תיקון (חיבור לחקיקה) סעיף ( 12ישן) הפך
לסעיף  13תיקון והרחבה.
והרחבה.

18

מפרט אחיד לרישוי עסקים.

אוש ר מפרט אחיד לרישוי עסקים
כפי שפורט.

19

מלגות אמסלם – השתתפות המשפחה אושרה השתתפות המשפחה ב 15% -
מתקציב המלגות והנחיית ועדת
בתקציב המלגה.
ההנצחה ליצור נוהל מסודר
ולהביאו לאישור המליאה.

20

ניתנה סקירה על ידי ראש המועצה.

17

שונות.

_______________
יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה

אושר עדכון תקן – דורון נדב.

________________
איתן פטיגרו
ראש המועצה

