עמנואל 6%
עיר שהיא בית

ישיבת מליאת המועצה מן המניין
תאריך:
בי שבט התשייפ

02
נוכחים חברי מועצה:
אליהו גפני
אליהו טובול
יצחק חודרה
משה אייונבך
יעקב רוזנשטיין

אלימלך פציפצי
אופיר שמחי
יחיאל כהן

נוכחים נוספים:

יוסף דיין  -מנכייל

תומר עמר  -מיימ גובר

נושאיס שעל סדר היוס

4

עדכונים:
חניות אוטובוסים  -עדכון לחבריס  -נמסר עדכון .עלה להצבעה להפעיל אכיפה כנגד נהגיסם
שחוניס מחוצ למתחמיס שהוגדרו לחניית כלים כבדיס.
להצבעה :אושר פה אחד

2

קנסות  -תזכורת למנכ''ל  -יש להפעיל אכיפה מול אהרוני על החותמות הפזורות ברחבי
העיר.

תכנון ובניה
9

אישור תב''רים:
א .פתיחת תבייר הטמעת הרפורמה ברישוי עסקיס בסך  . ₪ 189,221גורס מממן משי
הפנים- .
להצבעה :אושר פה אחד .יצחק חודרה מבקש לקבל כרטסת של התבייר .לטיפול

בובל
ב.

הקטנת הלוואות פיתוח בתבייר  991ב ₪ 000,002-לטובת תבייר  832קרוילות.
להצבעה :אושר פה אחד.

עיערמשהניואאביתל 6%
ג.

הגדלת תבייר  832קרוילות ב ₪ 000,002סהייכ סכוס התבייר ₪ 000,055
להצבעה :אושר פה אחד

ד .יתרה להחזיק בהלוואת פיתוח בתבייר  991לתבייריס עתידייס . ₪ 000,066
להצבעה  :אושר פה אחד

ה .אישור הקמת תבייר בסך  ₪ 000,051ליסודי התורה  -רכישת יביל והצטיידות למרחב
הכלה במימון משרד התינוך.
להצבעה  :אושר פה אחד

ו

אישור הקמת תבייר לחידוש מבניס חיה מושקא ובית יעקב בסך  ₪ 006,604במימון
משרד החינוך.
להצבעה :אושר פה אחד

חדרים במבנה המועצה  -החלטה :הנהלת המועצה תקצה בתוך  3חודשיס חדר לשימוש
חברי המליאה.
מינוי גזבר כחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית עמנואל -
להצבעה  :אושר פה אחד

אישור מינוי תומר עמר כגזבר קבע בשכר לפי  %07משכר בכירים .החל מיום 0202/10/51
להצבעה :אושר פה אחד

מינוי המנכ''ל יוסף דיין כנציגבאשכול הרשויות ביו'יש -
להצבעה :אושר פה אחד

פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה לטובת תב''ר  621פרויקט מתנ''ס ספריה  -מפעל הפיט
להצבעה :אושר פה אחד

עדכון הרכבי וועדות -
לוועדת בחינה:

יש להוסיף את משה דל
לוועדת שמות והנצחה:
להחליף את יאיר גמליאל ברצונאל גמליאל

חברי וועדת מכרזים:
אליהו טובול  -יוייר; יחיאל כהן ,אופיר שמחי ,משה אייזנבך  -חבריס; יוסף סימה יעקב

רוזנשטיין -מיימ
חברי וועדת איכו''ס ושפ'ייע:
אליהו טובול  -יוייר; יצחק חודרה ,משה אייונבך ,יעקב רוזנשטיין ואופיר שמחי  -חבריס ;
חברי וועדת ביקורת:
משה אייונבך  -יוייר; יעקב רוזנשטיין ויצחק חודרה  -חבריס; דוד נוריאן ,יוסף סימה
ואליהו טובול  -מיימ

ית
.0

עיערמשהניואאבילת 6%

שונות -
אישור תכנית חומש למפעל הפיס  -מבקשיס לאשר הקדמות מימון לחומש (לשניס 9102-
 )3לפי הפירוט להלן מיוס  02.1.82בסכוס כולל של  000,052,2שייח.

 0תכנית חינוך ורווחה
 0הצטיידות ספריה
 0השלמת מבנה ספריה פיס
להצבעה  :אושר פה אחד.

ב.

שינוי נהלי הנחות בארנונה  -לא נדון  ,ידון בישיבה הבאה
ממשקיס חברי מליאה  -עובדי מועצה  -מנכייל המועצה מבקש מהחבריסם למען הסדר
הטוב שכל פניה לבירור עניין מקצועי במועצה תעשה מול מנכייל ,גובר או יוייר המועצה
ושלא לפנות ישירות לעובדיס או להופיע בישיבות ללא הזמנה

ד.

פתיחת תבייר להלוואה ממפעל הפיס עבור התקנת פאנליס סולריים ₪ 000,003
להצבעה :אושר פה אחד

הישיבה נעולה

אליהו גפני
ראש המועצה
0

יוסף דיין  -מנכ''ל
רשם הפרוטוקול

-

