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 30.10.22תאריך: 
 סיכום ישיבת מליאת המועצה מן המניין 

 2022-10מס' 
 נוכחים:

 אליהו גפני 
 אברהם חדד 

 יחיאל כהן 
 אופיר שמחי 

 יוסף סימה 
 משה אייזנבך 

 יעקב רוזנשטיין 
 

 נוכחים נוספים:
 משה רוטנשטיין 

 
 הנושאים לסדר היום: 

 

שנשלחו בסמוך להפצת הפרוטוקול של ישיבת  התייחסות להערות    –  פרוטוקול ישיבה קודמת .1

יאוחר משבוע   ולא  יודגש כי יש לשלוח הערות בסמוך להפצת הפרוטוקול  המועצה הקודמת. 

 לאחר מכן. הערות שיגיעו אחרי שבוע לא ידונו בפגישה הבאה. 

 . לא נמסרו הערות על פרוטוקול הישיבה הקודמת

תב"ר .2 הי  –  הקמת  ברחבי  גינון  לעבודות  תב"ר  בסך  הקמת  מימון:    940,000שוב  מקור  ש"ח. 

 אושר פה אחד להצבעה: . משרד השיכון  100%

  דירקטוריון החכ"ל' לאודליה גייגהמועצה    ת מבוקש למנות את עובד  –   חכ"ל  דירקטוריון  שינוי .3

 אושר פה אחד להצבעה: . במקום שירה אמזל

בתפקיד גזבר המועצה של מר  אישור הארכת תקופת מילוי המקום    –  במינוי זמני  אישור גזבר .4

אושר להצבעה: . שכר מנכ"למ 80%בשכר של והעסקתו  25.10.22ועד  12.10.22מיום יעקב רנד 

 פה אחד 

המועצה  מכרז לתפקיד גזבר  ועדת בחינה לאחר  נבחר ב  25.10.2022-ב   –  אישור גזבר במינוי קבוע .5

-80%שכרו בחוזה אישי בטווח של  ולאשר את  הקבוע  נויו  מבוקש לאשר את מי   .מר יעקב רנד

 אושר פה אחד להצבעה: . שכר מנכ"למ 95%

הקמת קרן רכב למועצה המקומית שמקורות הכנסותיה ממכירת כלי רכב    –  הקמת קרן רכב .6

 אושר פה אחד להצבעה: .  ש"ח ממכירת רכבים 66,338של המועצה. סך הקרן 

משרד   60%ש"ח. מקור מימון:    165,845הקמת תב"ר לרכישת רכב סיור בסך    –  רהקמת תב" .7

 אושר פה אחד להצבעה: . קרן רכב 40%הבטחון, 

משרד    50%ש"ח. מקור מימון:    140,000כיבוי בסך    ריינג'רהקמת תב"ר לרכישת    –ר  הקמת תב" .8

ש"ח והוא    186,000מיתרה קיימת ע"ס    237הלוואת פיתוח. בהתאם יוקטן תב"ר    50%הבטחון,  

 אושר פה אחד להצבעה: ₪.  116,000יעמוד על 

הרחבת אולם ספורט. קיימת התחייבות    138שינוי מקורות תקציביים לתב"ר    –  שינוי תב"ר  .9

ממפעל הפיס, סוכם זה יוחזר לאמות המידה ובמקומו יתוקצב סכום זה מקרן    512,488בסך  

 אושר פה אחד להצבעה: .  לעבודות פיתוח
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בסך    –  תב"רהקמת   .10 סופר  חתם  טיילת  לפיתוח  תב"ר  מימון:    5,000,000הקמת  מקור  ש"ח. 

 אושר פה אחד להצבעה: . משרד השיכון

שמות .11 ועדת  מתאריך    –  אישור  שמות  ועדת  החלטות  מצורף  25.10.2022אישור  נוסח  .  לפי 

 אושר פה אחד להצבעה: 

 אושר פה אחד להצבעה:   .שינוי הרכב ועדת סמים: הסרת הרב אבי חדד – שינוי בועדת סמים .12

 

 על החתום: 

 

 רשם הפרוטוקול  –רוטנשטיין  משהיו"ר                                                                –אליהו גפני       
                                                                   _____________         ___________________ 

 




