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תאריך0202/30/71 :
כאי אדר תשייפ
סיכום ישיבת מליאת המועצה מן המניין
מס' 0202-30

נוכחים:
אליהו גפני

יחיאל כהן
יוסף סימה
משה אייזנבך
יעקב רוזנשטיין
אופיר שמחי
דוד נוריאן
אלימלך פציפיציי
נוכחים נוספים:
תומר עמר  -גובר
יוסף דיין  -מנכייל
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תב'רים

א.

ב.

תיחת תבייר לביצוע הקמת סככת נגררים בסך  ₪ 000,54סך ₪ 000,63
אישור פ
שרד הפנים .ו ₪ 000,9-במימון הגייא רשותי באישור מנהל אגף חירום
במימון מ
וביטחון במשרד הפניס.
להצבעה :
אושר פה אחד
ביצוע מחסן חירוס בסך  ₪ 000,02סך של  ₪ 000,61במימון
אישור פתיחת תבייר ל
 ₪ 0במימון הגייא רשותי באישור מנהל אגף חירוס וביטחון
משרד הפניס .ו00,4-
במשרד הפנים.
להצבעה :
אושר פה אחד
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ג.

יר לביצוע רכישת נגרר כיבויבסך  ₪ 000,53סך של ₪ 000,82
אישור פתיחת תבי
פנים .ו ₪ 000,7-במימון הג'יא רשותי באישור מנהל אגף חירום
במימון משרד ה
וביטחון במשרד הפנים.
להצבעה:
אושר פה אחד

יב כנספח לפרוטוקול זה לפי המלצת וועדת ההקצאות.
אישור מסמך התבתחיניס המצי
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נושאים לדיון והטמעה בתוך מסמך התבחינים:

-

-

להוסיף איסור השכרה לדייר משנה -
להצבעה :אושר פה אחד
ן גידול פעילות וכן להוסיף שיש עדיפות למי שאין מבנה כלל
סעי -1הי  --להוריד עדיפות בגי
ה  :יחיאל כהן נמנע ,דוד נוריאן ,נמנע  6בעד .ההצעה אושרה
להצבע
סעיף זה רלוונטי להקצאת  6הגנייס החדשיס במגרש  .503בנוגע
סעיף  .7השתתפות - ₪ 000,57
להקצאות נוספות סעיף זה ידון בנפרד.
להצבעה :אושר פה אחד
כפי שאושר בישיבת מועצה  71/3ובתוספת התוספות שהוצגו
אישור יתר המסמך כלשונו --
במסמך שבנספח לישיבה  02/3ולתיקוניס שאושרו בישיבה זו.

להצבעה :אושר פה אחד
הנייל הוטמע עייי יועמייש בתוך מסמך התבתחיניס
 3משבר הקורונה.

נמסר עדכון על היערכות החירוס במכלולי החירוס במועצה.
יש לשלוח לחברי המליאה רשימת מנהלי המכלולים בחירוס.
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אישור נוהל הנחות ארנונה.

שנעשה ברשויות אחרות .המטרה היא שמי שזכאי להנחה
מוצע לעדכן את נהלי ההנחות בארנונה כפי
יקבל אותה בקלות ,ומי שלא  -לא יקבל.
וח לאומי על ההכנסות  -שני בני הזוג (דוייח מעסיקים).
 -אישור ביט

 הצהרה אס יש למבקש דירה נוספת.י שכר/שומת מס של כל המתגוררים בנכס והם מעל גיל .81
 תלושדירהששטחה מעל מאה ועשר מייר ,תינתן הנחה עבור מאה
 -ההנחה תנתן ל 011-מייר הראשוניס .כך ש

ועשר מייר ב

לבד .משפחה עס למעלה מ 01-נפשות תקבל הנחה עד ל 031-מייר.

 4בפל שנה .בגין שנת  0202כיוון שהציבור טרס עודכן אז 3
 ניתן להגיש בקשה להנחה עד לתאריך .1להנחה ניתן להגיש עד ל ,0202.60.10מי שיגיש לאחר מכן -
חודשיס יספרו מעכשיו ואת אומרת בקשה
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ת השנה .מחזיק חדש יקבל  3חודשיס דרת 7
יקבל אותה מאותו היוס ואילך ולא מתחיל

וד עס תוריס מזומניס חזוי ומבחינות נוספות .בשנה הראשונה
ההנחה .הדבר מאפשר לגזברות לעב
אבל ודאי שמי שיגיע בחודש ה 11-לא יתקבל .עקב המצב
( )0202תהיה גמישות מסוימת בנושא
הבריאותי והשלכותיו בשנה זו תהיה גמישות מרבית.
 בגין דירה מעל  061מייר לא תינתן הנחה כלל.שת מסמכים להנחת דעתו של הגזבר אודות הזכאות להנחה.
 -בק

שוכר דירה אחרת למגוריו ,רק ההפרש בין דמי השכירות יחשב לו
 אדס שמשכיר את דירתו לאחר וכהכנסה כדי שההכנסה תשקף את המציאות.
להצבעה:
מאושר פה אחד
הישיבה נעולה

על החתום:

אליהו גפני  -יו''ר
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יוסף דיין --

מנבייל ,רשס הפרוטוקול
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