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 14/09/20תאריך: 

 

 מן המניין ישיבת מליאת המועצה סיכום

 2020-06מס' 

 

 נוכחים:

 אליהו גפני

 יחיאל כהן

 יצחק חודרה

 יוסף סימה

 אלימלך פציפצי

 משה אייזנבך

 אופיר שימחי

 יעקב רוזנשטיין

 

 

 נוספים:נוכחים 

 מנכ"ל –יוסף דיין 

 מבקרת -הילה כהן 

 

 – תב"רים .1

מימון מש' ₪  30,000 –הנגשת שמיעה לתלמיד בבי"ס יסודי התורה  –הקמת תב"ר  .א

 החינוך ללא מצ'ינג

 .אושר פה אחדלהצבעה : 

 

הגדלה לסך  -  PVלביצוע  מפעל הפיסמהלוואה קיים ואישור קבלת הגדלת תב"ר  .ב

 .20%עם אפשרות להגדלה בעוד  מפעל הפיסלפי אישור  ₪  1,573,934

 .אושר פה אחדלהצבעה: 

 

 הלוואת מפעל הפיס PVפתיחת חשבון עזר עבור ביצוע  .ג

 אושר פה אחד.להצבעה: 

 

גני ילדים  6בעניין הקצאת מבני  03/20המלצת וועדת ההקצאות מישיבת הוועדה מס' ב דיון .2

 הוצג לנוכחים פרוטוקול וועדת הקצאות. .305במגרש 

 :להפעלת ההקצאה התניות

 .14/09/20 מהיום ימים 60 בתוך₪  75,000סך  תשלוםב ל ההקצאות מותנותכ .א
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לבקשת  בזמן הישיבה הוסרהההערה  – להתנות בהיעדר חובות –שימחי  אופיר לבקשת .ב

 .ולא נדונה אופיר שימחי

 

גביית מים וחשמל בגנים, הינה באחריות גורמי המקצוע במועצה. האחריות  – הערת אופיר שימחי

 בנושא גביית החובות מוטלת על נושאי התפקידים במועצה.

 

 בעד, אליהו גפני נמנע. 7להצבעה: 

 

 יתקיים דיון בישיבה הבאה להשוואת התנאים בין כלל הגנים בעיר לגבי גביית מים –הערה חשובה 

 .מכאן ולהבא

 

 נתונים מגזברות הוצגו – .המועצה נתוני הכנסות והוצאות של שמירה לבחינת הצגת .3

 באה לכשהגזבר ינכח.ההוחלט לדחות את הדיון לישיבה להצבעה: 

 

 נתונים מגזברותהוצגו  -הגבלת ק"מ לרכבי המועצה.ל הצעה .4

 הוחלט לדחות את הדיון לישיבה הבאה לכשהגזבר ינכח.להצבעה: 

 
 המבקרת. חוות דעת לא יכול לשמש בשתיהן עפ"י –החלפת יצחק חודרה בוועדת ביקורת / הנהלה  .5

 וכן בחירת יו"ר לוועדת ביקורת לאור התפטרות אייזנבך.

 

יעזוב את ועדת ביקורת וישאר חבר בוועדת הנהלה. יחיאל כהן יכנס כיו"ר  : יצחק חודרההצעה

 אליהו טובול כחבר וועדת ביקורתובכפוף להסכמתו ימונה וועדת ביקורת. 

 אושר פה אחד להצבעה:

 
 02/09/2020הוועדה מיום  והוצג פרוטוקול ישיבתהוקרא  – דיון בדוחות והמלצות וועדת הביקורת .6

 בעד, יחיאל כהן נמנע 6 להצבעה:

 

 
 שונות .7

 
יש  –יצחק חודרה יעשה איתור למועמד להצבעה  – מינוי נציג ציבור בוועדות בחינה .א

 לשלוח מייל ליצחק לטפל בעניין.

 

המועצה תפעל בכל  –אין חולק שהוא עסק ריווחי  –מעון  –שימחי  אופיר לבקשת .ב

 הכלים העומדים לרשותה להשיב את המעון לידי חזקתה

, יצויין כי למיטב ידיעתו ישנה בעיה משפטית עם ההצעה של לבקשת ראש המועצה

  1 פנה לבחינת היועץ המשפטי.אופיר שימחי. לבקשת החברים הנושא יו
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 חברים בעד, אליהו גפני נמנע. חודרה בחוץ. 6:  להצבעה

 

 

 

 

בתחילת כל ישיבה ידונו בהערות על הפרוטוקול הקודם  –פרוטוקולים ישיבות מועצה  .ג

 באם נשלחו ע"י חברי המועצה.

 אושר פה אחדלהצבעה: 

 

ביחס  –אופיר שימחי טוען שישנה איפה ואיפה בהכנסת פלסטינים ליישוב  –ביטחון  .ד

. לקבלנים. מבקש ליישר קו בהנחיות למח' הביטחון. כנ"ל לגבי כניסת רכב פלסטיני

 לטיפול המנכ"ל

 

יצחק חודרה מבקש לברר האם ישנם מקרים שלא מקבלים מענה לאישור היתרי בניה  .ה

 ללטיפול המנכ" בהיעדר מהנדס מועצה.

 
 

 יש לשלוח לחברים את כל הנספחים לישיבה .ו

 

 

 

 

 על החתום:

 

 הפרוטוקולרשם  – מנכ"ל יו"ר                                                                      יוסף דיין –אליהו גפני  

 

 

                                                                 _____________      ___________________ 


