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רונן גל אמיר בשן )הר חלוץ(, אילת פאר )יעד(,  אחמד עלי סואעד )סלאמה(,דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(,  :נוכחים
 רותי גולדנברג )רקפת(, טל חכים דרומי )פלך(, מוישלה זילברשטיין )מנוף(,קובי שיר מוסקוביץ )מורן(, )מעלה צביה(, 

דודו אבי גרבובסקי )הררית(, יהודית אוליקר )יובלים(, (, אסתר פרץ )כישור(, זיגלמן )עצמוןאורה  אראל עוזיאל )יודפת(,
נורית  חני בן שימול )אשחר(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, אמיר בורשטיין )כמון(, גל חכים )צורית(,מנור )טלאל(, 

אסף אברהמי )גילון(, תמר ויינר הר עוז )תובל(,  סאלח עלי סואעד )חוסנייה(,רפי דיין )מורשת(,  קד )לוטם(,צ'סניק ש
מיקי )מיכל( מלך )מצפה  ,ג'רסי )שכניה(איציק אורן ג'וליאן )לבון(, יהודית סלע )קורנית(, רותי יהודה )שורשים(, 

 אבי"ב(.
 

עמיר שנאן מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, מוסא מוחמד עוואד )כמאנה(, ערן הספל )אבטליון(, דן בבלי )חרשים(,  חסרים:
 .חוסיין מוחמד נעים )ערב אל נעים(דנה ראובנס )מכמנים(, )אשבל(, 

 

  ;קורין יועמ"ש קוביעו"ד  ;גזבריתמשתתפים נוספים: אילן מאייר ע' ראש רשות; דודו דהן, מבקר; לימור ברק, 
מיכל חונן, מנהלת  ;אילה סיון בן יוסף, מנהלת המרכז הקהילתי ;נועה צוק, מנהלת אגף חינוך ;דע, מנכ"לית-מירב בן
שרון סודרי, מנהלת אגף  ;לאוניד מליקין, מהנדס המועצה ;נבות גולדוין זיסו, מנהל מחלקת פיתוח יישובים ;מרחבים

 ;דוד מטק ;תומר לוין, מנהל אגף ההנדסה ;רווחה
 

 19/11/28מיום  19/41מליאה  אישור פרוטוקול .1

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 אישור תב"רים .2
 ברק, גזברית המועצה. ע"י לימור הוצגלוח התב"רים 

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 קטנותאישור קופות  .3
במועצה. פעם בשנה צריך לאשר מחדש את סכומי הקופות לימור ברק הגזברית הסבירה את נושא קופות המזומנים 

 –גזברות  –קופת פרט , 2,500 –קופת כספים , 6,000 –קופת טיולים וקמפוס משגב  מדובר בסכומים קטנים.הקטנות. 
 200. –ספריה  –קופת פרט , 300

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 אישור אשראי בנקים .4
אשראי בבנק . השנה ניצלנו את האשראי פעם ראשונה ה אתפורמלי באופן לאשר הוסבר נושא אשראי הבנקים והצורך 

: לאומיאלש"ח, בנק  2,500בנק מזרחי: לפי הפירוט הבא:  2020מאשרים אשראי לטווח קצר לשנת  מזה כמה שנים.בבנק 
 ₪. 2,000אלש"ח, בנק מוניציפאל:  2,500

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 חשבון הורים וחשבון ניהול עצמי ביה"ס היסודי הר שכניה .5
 (.059295691ביטול אישור חתימה של מיכל יוניוב )ת.ז 

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 חשבון הורים וחשבון ניהול עצמי ביה"ס היסודי הר שכניה  .6
 ניהול עצמי ובחשבון הורים בבי"ס הר שכניה.( כמורשת חתימה בחשבון 060166279)ת.ז  אירהוספת שירה מ      
 החלטה: אושר פה אחד.      
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 חשבון הורים וחשבון ניהול עצמי ביה"ס היסודי הרכס .7

 כמורשית חתימה בחשבון ניהול עצמי ובחשבון הורים בבי"ס הרכס. ( 060166279הוספת שירה מאיר )ת.ז 
 החלטה: אושר פה אחד.

 
 

 :עבודה ראשונה של המליאהשיח משתף סיכום שנת  .8
כל חברי המליאה התייחסו לשנה שחלפה ולשנת התקציב שמתחילה. נאמרו דברים חיוביים לגבי תהליך עבודת המליאה 

התושבים.  והמליאה הרחבה. הדגשים בביקורת היו בעיקר ברכיבי הביטחון ביישובים, המוקד, והעברת אינפורמציה לכלל
ר את מעורבותם וחלק להמעיט. מספר קטן של חברי המליאה השתתפו ב"חסר" ו להגביחלק מחברי המליאה ביקש
 תיערך בדיקה עם אותם חברי מליאה בקשר לאפשרות החלפתם. –בפעילות המליאה והוועדות 

כום של פעולות שנעשו השנה, ואת הספר "יובלים, סיפורה של פריצת דרך" שנכתב על ידי יעקב יחברי המליאה קיבלו ס
 קמת היישוב יובלים.ליכטר על ה

 
 
 
 
 

 שנה אזרחית טובה לכולם!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                              

 
 דני עברי          
 ראש המועצה          

 דע, מנכ"לית המועצה.-מירב בןרשמה: 


