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 (שלא מן המניין) 11/11פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 41.41.41שהתקיימה ביום 

 

 אילן מאייר, (מורשת) רפי דיין, (דמיידה) מוחמד אבו דעוף, (יודפת) דני עברי, (ראש המועצה) רון שני: השתתפו
 (.שורשים) רותי יהודה, (מנוף)

 (.מעלה צביה)רונן גל  :חסרו

 .לויאתי  : נכחו

 

 אישור נסיעת ראש המועצה לסיור לימודי באירופה .א

הסיור יכלול ביקור . ראש המועצה הוזמן להשתתף בסיור לימודי למנהיגי אשכולות ישובים של משרד הפנים
 .בצרפת ובשבדיה וישתתפו בו ראשי רשויות ונציגים ממשרדי ממשלה שונים

 :החלטה

המועצה במסגרת סיור לימודי של מנהיגי האשכולות וכן הנהלת המועצה מאשרת את נסיעתו של ראש 
 .מאשרת את השתתפות המועצה בהוצאות הנסיעה

 

 (משגב ופיטסבורג, כרמיאל)אישור נסיעת נציגת המועצה בשותפות ביחד  .ב

על מנת להשתתף בדיוני התקציב והצגת תוכניות  כמידי שנה נוסעת משלחת מטעם השותפות לפיטסבורג
 .הנהלת המועצה מתבקשת לאשר את השתתפותה של נציגת המועצה במשלחת. העבודה לשנה הקרובה

 :החלטה

וחברה בועדת ההיגוי של  נציגת המועצה ,כוכי אוסטרובסקי את נסיעתה שלהנהלת המועצה מאשרת 
בסך  וכן את השתתפות המועצה בהוצאות הנסיעה כחלק ממשלחת השותפות לפיטסבורג ,שותפות ביחד

112$. 

 

 ת למורה"אישור חל .ג

פרטיה לא מפורסמים )הנהלת המועצה מתבקשת לאשר חופשה ללא תשלום למורה בבית הספר העל יסודי 
לאשר והמועצה מצטרפת להמלצה  ציםיממל ומנהלת משאבי אנוש הנהלת בית הספר(. בשל צנעת הפרט

 .זו

 :החלטה

 .המועצה מאשרת חופשה ללא תשלום למורה בבית הספר העל יסודי על פי הפרטים שהוצגו בפניההנהלת 
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 אישור קופות קטנות .ד
 

פירוט המועצה על פי מנים לטובת קופות קטנות במחלקות ההנהלת המועצה מתבקשת לאשר משיכת מזו
 .שהוצג בפניה

 
 :החלטה

 :קטנות על פי הפירוט הבא הנהלת המועצה מאשרת את משיכת המזומנים לטובת קופות
 

 .₪ 4122 –קופת כספים 
 .₪ 022 –גזברות  –פרט מזומנים 
 .₪ 122 –ספריה  –פרט מזומנים 

 .₪ 422 –ספריה  –קופת החזרי כרטיסי צילום 
 .₪ 1222 –בית הספר העל יסודי  –קופת טיולים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רון שני         :מהרש

 ראש מועצה אזורית משגב                   אתי לוי

 

 

 


