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 לשכת מנכ"ל
 ט"ו כסלו תשפ"א

 2020דצמבר  01
 211182סימוכין: 

 

 : 24.11.2020מליאה מו המניין מיום  קובץ החלטות

 

 החלטה נושא 

אישור פרוטוקול מליאה מיום  1

27.10.20. 

אושר פרוטוקול מליאה מיום 

27.10.20. 

 הקצאת קרקע: 2

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הקצאות 

 .29.9.20קרקע מיום 

 בית כנסת נר ברוך. –אישור חוזה 

תנועת הנוער הצופים  –אישור חוזה 

 )שבט עמית(.

 תנועת הנוער בני עקיבא. –אישור חוזה 

 –בקשה חדשה מאת עמותת חב"ד 

 מצ"ב הפניה + המלצת  הוועדה 

. 4)סעיף   לפרוטוקול(

 

 אושר כדלקמן:

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת 

 .29.9.20הקצאות קרקע מיום 

 בית כנסת נר ברוך. –אישור חוזה 

עת הנוער הצופים תנו –אישור חוזה 

 )שבט עמית(.

תנועת הנוער בני  –אישור חוזה 

 עקיבא.

ירד  –בקשה חדשה מאת עמותת חב"ד 

 מסדר היום.

שביל אופניים רחוב תרשיש,  –תב"רים  3

 (.689הסלע וכרמים )

(  (.729בניית מעון יום בשכונת הדרי 

כיתות גן בשכונת הדרים מגרש  2בינוי 

410 (794.) 

גן בשכונת הדרים מגרש כיתות  2בינוי 

411 (730.) 

(  (.590הנגשה קוגניטיבית 

ממ"ד  – M21עיצוב מרחבי למידה 

 (.809אבני החושן )

 אושרו תב"רים כדלקמן:

שביל אופניים רחוב תרשיש, הסלע 

 (.689וכרמים )

(  (.729בניית מעון יום בשכונת הדרי 

כיתות גן בשכונת הדרים מגרש  2בינוי 

410 (794.) 

כיתות גן בשכונת הדרים מגרש  2בינוי 

411 (730.) 

( מצ"ב טופס  (.590הנגשה קוגניטיבית 

 מתוקן.

ממ"ד  – M21עיצוב מרחבי למידה 

 (.809אבני החושן )

 תקן מרכז/ת מתנדבים. 4

 

 אושר תקן מרכז/ת מתנדבים. 

 מגן זהב. –אושר תקן רכז מענים  מגן זהב. –תקן רכז מענים  5
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היערכות קליטת תושבים שכונת  6

פלג  –הדרים. פרויקט חבר המועצה 

 רשף.

המועצה פלג  ישל חבר ייםמינו ואושר

 יםכפרויקטור ואבי אלטלף רשף

להיערכות קליטת תושבי שכונת 

 הדרים. 

 . 2020אושר עדכון תקציבי  .2020עדכון תקציב  7

 .2021עדכון צו ארנונה  8

לתעריף תיקון הערות משרד הפנים 

 פאנלים סולאריים.

 . 2021אושר עדכון צו ארנונה 

אושר תיקון הערות משרד הפנים 

 לתעריף פאנלים סולאריים. 

מינוי ממלא מקום למהנדס המועצה  9

 בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

אושר לבצע פניה למשרד הפנים, 

בבקשה למנות מהנדס ממועצה אחרת 

לדון בבקשתו הפרטית של מהנדס 

העיר. במידה ומשרד הפנים יסרב 

ימונה האדם הרלוונטי  –לבקשה 

מהמועצה, במקום מהנדס המועצה, 

 לחתום על הבקשה להיתר.

 נגד. – 1חסר,  – 1בעד,  – 11

שרות שהוצגה לגבי אושרה ההתק ועדת מכרזים –שונות  10

שכירות נכס, לגביו לא היו מציעים 

במכרז, ובועדת המכרזים הוסמכה 

 דינה לנהל מו"מ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 _______________  

 יוסי בן חיים

 מנכ"ל המועצה

________________ 

 איתן פטיגרו

 המועצהראש 

 

 


