
 

 

 

 

 1/19ן י ישיבת מליאה מן המני

היום יום שלישי    1/2019ן  מס' י ה לישיבתה מן המנימליאת המועצה המקומית אעבלין התכנס 
 עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי המועצה . 18:00בשעה  22.1.2019 ה
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 :  ראש המועצה

יחידות דיור , יש ישיבה בירושלים    700בעניין שכונה חדשה של    ל"תמבקשר לתוכנית וו -1
 והעניין מתקדם טוב מאוד .  30.1.2019ב 



הערר התקבל חלקי וזה  בעניין פתרון הקצה של הביוב ,   ת אתא יהערר שהגשנו נגד קרי  -2
 טוב . 

לקראת הפקדה החודש . מה שעיכב זה רשות ניקוז ,  שוב בעניין תוכנית המתאר של היי -3
דונם   4בקושי  דונם ל 40אבל הצלחנו להשיג תוצאה טובה ולצמצם תוואי הואדי במקום  

לא  . אני תקופת ההתנגדויות עד סוף החודש , ואז להיות מופקדת   . התוכנית אמורה 
 ה בעיות כי ההפרשות שוות . פצו

משרת אימון ,  -אישור מינוי עוזרת לראש המועצה בהתאם לחוזר משרד הפנים   -1
 בכירים . כרמש 45%משרה , ובשיעור של   100%בכירים בהיקף  הובחוז

 ח'ורי כעוזרת אישית לי.   : אני מעוניין להעסיק את גב' רנא ראש המועצה
 אושר בפה אחד . 

 

.)ב(  7בהתאם לסעיף  לתכנון ובניה חוזית ועדה המואישור מינוי נציג המועצה ב -1
 .    לחוק התכנון והבנייה

 הציע את עצמו כנציג .  : ראש המועצה

 אושר בפה אחד .     

 .  רכשואישור נוהל התקשרויות  -2
על המועצה לפעול לפי נוהל רכש  נתן הסבר בעניין החובה  :   רשף חן ד עו"

 לצו המועצות המקומיות . לפי התוספת החמישית והתקשרויות  
 עו"ד רשף ערך נוהל והציג אותו . 

 מאושרת פה אחד    ה:החלטת

 :   יותהאצלת סמכו -3
בחירת ראש רשות  )לחוק הרשויות המקומיות  17: בהתאם לסעיף  ראש המועצה

 .  1975תשל"ה (וסגניו וכהונתם 

מהעובדים ,   60%מעת בקרב כ משבה הקודמת , יש חוסר יביש עלה  הנושא :  ראש המועצה
, וחלקם מביאים   םהרבה עובדים לא ממלאים את תפקידם וחלקם הגדול מגיע לעבודה ונעל 

לחוק הרשויות המקומיות )    17לפי סמכותי הקבועה בסעיף  . אישורי מחלה על ימין ועל שמאל 
, הריני מאציל בזאת , לחבר המועצה וועדת  1975בחירת ראש רשות סניו וכהונתם ( תשל"ה 

ח האדם  , את כל סמכויותיי הנוגעות לענייני ניהול כ 020736344ההנהלה , מר יוסף יעקוב ת.ז. 
 הקיים במועצה , לרבות ענייני משמעת , אך למעט ענייני קליטת ומינוי עובדים . 

 הבדלים . כמובן מצפים לעבודה ביושר ובלי  

 החלטה : מאושר בפה אחד  
 

   18:42ראש המועצה נעל את הישיבה בשעה  
 
 

 רשם
 מזכיר המועצה -אמיר חביב 

 

 



 

 

 

 

 

 

 מכויות כתב האלצת ס

 

לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש רשות סניו וכהונתם (   17לפי סמכותי הקבועה בסעיף 
, הריני מאציל בזאת , לחבר המועצה וועדת ההנהלה , מר יוסף יעקוב ת.ז.  1975תשל"ה  

נייני  ע, את כל סמכויותיי הנוגעות לענייני ניהול כח האדם הקיים במועצה , לרבות   020736344
 מעט ענייני קליטת ומינוי עובדים . משמעת , אך ל

 

   9.1.2019היום 
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 מאמון אלשיח' אחמד 

 ראש המועצה המקומית אעבלין 


