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 1 15.9.20שהתקיימה ביום ג  
 2 

 3 ת איילת אדלר  השבעת חברת המועצה הנכנס .1

 4 עדכוני ראש המועצה  .2

 5 צפריר פדלון -הצעה לסדר  .3

 6 מאשרים ברוב קולות להוריד את הנושא מסדר היום.   החלטה:

 7 2020עדכוני תקציב  .4
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 9 : אישור משרות .5

גזבר  .א ל,  משכר מנכ"  50%-40%בשכר בכירים )בכפוף לאישור משרד הפנים(     -מינוי סגן  10 

 11 משרה )כפוף לגזבר המועצה(. 100%
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הפנים(   .ב משרד  לאישור  )בכפוף  בכירים  שכר  ובקרה,  תיאום  מחלקת   13 40%-30%מנהל 

 14 . משרה )כפיפות למנכ"ל המועצה( 100%שכר מנכ"ל, 

 15 אום ובקרה. מאשרים ברוב קולות את אישור משרת מנהל מחלקת תי החלטה:  

 16 במחלקת הנדסה.  -משרה בדירוג מנהלי 100%סגן מנהל מחלקת נכסים אגרות והיטלים  .ג

אגרות    החלטה: נכסים,  מחלקת  מנהל  סגן  משרת  אישור  את  קולות  ברוב  מאשרים  17 

 18 והיטלים.  

 19 , תכנון שביל אופניים ברח' הרצל  עד כיכר דרך הדסים 1069פתיחת תב"ר  .6

 20 ₪ .  400,000סכום התב"ר הינו 
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 25 ₪   600,000סכום התב"ר הינו 
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 28 .    1070ם פה אחד את פתיחת תב"ר מאשרי החלטה:  

 29 פיתוח מערב רוטשילד   1043הגדלת תב"ר  .8

 30 ₪   310,000הגדלה מקרן כבישים סכום של 

 31 ₪   ₪1,010,000 לסכום של   700,000הגדלת התב"ר מסכום של 

 32 .1043מאשרים פה אחד את הגדלת תב"ר  החלטה:

 33 

 34 

 35 
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