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 8.9.2020מליאה  מיום :  קובץ החלטות

 החלטה נושא 

ל מליאה מן המניין מיום אישור פרוטוקו 1

28.7.20. 

 

אושר פרוטוקול מליאה מן המניין 

 .28.7.20מיום 

 

אושר פרוטוקול טלפוני מיום  .9.8.20אישור פרוטוקול טלפוני מיום  2

9.8.20. 

הצעה לסדר של חברת המועצה הגב'  3

 סוזי בר.

 ההצעה נדחתה. 

 נדחה לישיבה הבאה. היכרות עם מנהל אגף שפ"ע. 4

אושרה בקשה לאישור הארכת  קשה לאישור הארכת גביה.ב 5

 גביה.

אושר עדכון תקציב רגיל ותקנים  .2020עדכון תקציב רגיל ותקנים לשנת  6

 .2020לשנת 

, 2020אושר דו"ח רבעוני לשנת  .2, רבעון 2020דו"ח רבעוני לשנת  7

 .2רבעון 

אישור תבחינים לתמיכות לעמותות  8

 .2021לשנת 

ינים לתמיכות לעמותות אושרו תבח

 .2021לשנת 

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות  9

 .1.9.20ציבוריות 

אושר פרוטוקול ועדת תמיכות 

 .1.9.20ציבוריות 

 הקצאות קרקע. הקצאות קרקע. 10

לטובת  אושרה הקצאת הקרקע

 מבנה יביל בית כנסת ברח' תמר.

בסייג. הסייג אומר  10+  10

שבמידה והמועצה תקצה קרקע 

לטובת בניית בית הכנסת הרפורמי, 

הם יחויבו לפנות את המקום, תוך 

 . 1שלוש שנים, פלוס 



 

 

 חסר. 1, בעד 10נמנעים,  2

בקשה לאישור ביטול הפקעות בשכונת  11

 אלונים.

אושרה בקשה לאישור ביטול 

 הפקעות בשכונת אלונים.

אישור ועדת פשרות של המועצה לטובת  12

 מליאת תכנון ובנייה.

אושרה ועדת פשרות של המועצה 

 לטובת מליאת תכנון ובנייה.

ו 1, בעד, 11  חסר. 1-נגד 

ועדת הנחות: עדכון הנחות לתושבי שהם  13

שנפגעו כלכלית משמעותית עקב משבר 

הקורונה. עדכון נוהל הנחות לתושבים 

שנפגעו כלכלית משמעותית עקב משבר 

הקורונה. אישרו פטור מארנונה למוסד 

 ירות הציבור.מתנדב לש

אושרה ועדת הנחות: עדכון הנחות 

לתושבי שהם שנפגעו כלכלית 

משמעותית עקב משבר הקורונה. 

עדכון נוהל הנחות לתושבים שנפגעו 

כלכלית משמעותית עקב משבר 

הקורונה. אישרו פטור מארנונה 

 למוסד מתנדב לשירות הציבור.

אמנת ראשי הערים לאקלים ואנרגיה  14

 ון.באזור הים התיכ

 הוצגה האמנה.

15 ( הסבת גנ"י במרכז אתגר  –( 797תב"ר 

 למרכז טיפול במשפחות.

( הסבת גנ"י  –( 797אושר תב"ר 

במרכז אתגר למרכז טיפול 

 במשפחות.

אישור המלצת ועדת מלגות לשנה"ל  16

 תשפ"א.

אושרה המלצת ועדת מלגות 

 לשנה"ל תשפ"א.

אושרה רשימת המתנה למלגות 

 לשנה"ל תשפ"א.

17 ( אושר לבעלי כרטיס חכם  .comsign)אישור לבעלי כרטיס חכם 

((comsign. 

 אושרה תרומה של חב' לווינשטיין. שונות. 18

אושרה תרומת מתנת החג של חברי 

 המועצה לעמותות רווחה בעיר.

אושרה הארכת הקצאה של עמותת 

 .2021שק"ל עד יוני 

                                                                     
 _______________  ________________ 



 

 

 יוסי בן חיים

 מועצהמנכ"ל ה

 איתן פטיגרו

 מועצהראש ה

 


