
 

 

 20/12/2020מיום  שלא מן המניין 5/2020פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה    
 משתתפים: 

 ראש המועצה -מר עודד הלפרין
 (בזום)  חברת קואליציה-ד"ר מירה המאירי

 חבר קואליציה-מר אורי באואר
 מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה-מר שקד גולדמן

 המועצה וחבר קואליציהסגן ראש -און-מר אריאל בר
 חבר אופוזיציה -מר אליהו גבאי

 נעדרו: 
 באישור ראש המועצה.  – חבר קואליציה-ד"ר איציק מלכה

 ראש המועצה.  באישור – חבר קואליציה-מר ניר דגן
 באישור ראש המועצה.  – חברת קואליציה-גב' יפעת טל

 על סדר היום 
   55/20כמפורט בהצעת החלטה  –  2021תקן כ"א ותקציב לשנת אישור . 1

 המצ"ב.     
   56/20כמפורט בהצעת החלטה  –  2021לשנת  אישור תקצוב מתנ"ס. 2

 המצ"ב.     
1 ( 

-את תקן כח האדם ואת תקציב המועצה השוטף  מאשרתהמועצה 
  55/20בהצעת החלטה כמפורט  אלש"ח 36,548בסכום של  ,2021לשנת 
 . המצ"ב

 הדיבור לחברים נערכה הצבעה. לאחר שניתנה זכות 
חברי הקואליציה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד  4  -בעד הצביעו 

 חבר האופוזיציה מר אלי גבאי.
בעניין תקן כח אדם ותקציב המועצה  55/20לפי כך הצעת החלטה 

 השוטף, מאושרת פה אחד.
2 ( 

 , כמפורט בהצעת  2021המועצה מאשרת את תקצוב המתנ"ס לשנת 
 , המצ"ב. 56/20ה החלט

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
חברי הקואליציה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד  4  -בעד הצביעו 

 חבר האופוזיציה מר אלי גבאי.
מאושרת פה  תקצוב המתנ"ס,בעניין  56/20לפי כך הצעת החלטה 

 אחד.

 

 עודד הלפרין                                                                         
 ראש המועצה                                                                         

 רשם: אוהד חנוכה. 
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