קובץ החלטות מליאה מיום :29.12.2020
החלטה

נושא
1

אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מיום אושר פרוטוקול מליאה מן המניין
מיום . 24.11.20
. 24.11.20

2

אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין אושר פרוטוקול מליאה שלא מן
המניין – דיון בתקציב המועצה
– דיון בתקציב המועצה לשנת . 2021
לשנת . 2021

3

אישור פרוטוקול מליאה טלפוני מיום אושר פרוטוקול מליאה טלפוני מיום
חתימה
אישור
–
 – 9.12.20אישור חתימה אלקטרונית 9.12.20
אלקטרונית לנתלי רז.
לנתלי רז.

4

תמיכות

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ציבוריות אושר פרוטוקול ועדת
ציבוריות מיום . 17.11.20
מיום . 17.11.20

5

שאילתא של הגב' סוזי בר.

6

הצעה לסדר של הגב' סוזי בר – הארכת ההצעה לסדר של סוזי בר ירדה
מסדר היום.
תוקף מכרזי שכירויות.

7

הצעה לסדר של הגב' סוזי בר – פתיחת
דיוני הוועדה לתכנון ובנייה לציבור
הרחב.

ההצעה לסדר של סוזי בר ירדה
מסדר היום.

8

תקציב מפעל המים.

אושר תקציב מפעל המים.

9

דו"ח רבעון  – 3ספטמבר . 2020

אושר דו"ח רבעון  – 3ספטמבר
. 2020

10

אישור הנחה – שכירויות סגר . 2

אושר אישור הנחה – שכירויות סגר
.2

11

עדכון תקציב . 2020

אושר עדכון תקציב . 2020

12

אישור תב"רים:
התקנת גגות סולאריים ( ) 811
שטרי הון ( ) 812
שדרוג תשתיות אינטרנט ( ) 813
אזור תעשייה צפוני (מחוץ לסדר היום)

אושרו תב"רים כדלקמן:
התקנת גגות סולאריים ( – ) 811
מאשרים פה אחד
שטרי הון (  9 – ) 812מאשרים1 ,
מתנגדת 3 ,חסרים.
שדרוג תשתיות אינטרנט ( – ) 813
מאשרים פה אחד.
אזור התעשייה הצפוני – ) 751 ( 2019
–  9מאשרים 1 ,מתנגדים 3 ,חסרים.

13

סגירת תב"רים לשנת . 2020

אושרה סגירת תב"רים לשנת . 2020

ניתנה תשובה לשאילתא של סוזי בר.

1

14

מעון יום הדרים:
הקצאה/הפעלה.

אישור

הסכם אושר אישור הסכם הקצאה /הפעלה
למעון יום הדרים.

15

הגדלת התקשרות חברת מלאון.

אושרה הגדלת התקשרות עם חברת
מלאון.

16

אישור טכני להארכת הסכם התקשרות אושרה טכנית
התקשרות קיים.
קיים.

17

אישור תקציבים לפרויקטים בתחום אושרו תקציבים לפרויקטים בתחום
הספורט.
הספורט.

18

בוועדות
חברים
אישור חברים בוועדות ודירקטורים – אושרו
דירקטוריון חכ"ל ,ועדת תחבורה ודירקטורים :דירקטוריון חכ"ל –
משה שוהם במקום עופר ,ועדת
ובטיחות בדרכים ,תנועה ותמרור.
תחבורה ובטיחות בדרכים ,תנועה
ותמרור :סוזי במקום אריה.

19

אישור תאריכי ישיבות מליאה לשנת אושרו תאריכי ישיבות מליאה לשנת
. 2021
. 2021

20

סיכום ועדות המועצה לשנת . 2020

אושר סיכום ועדות המועצה לשנת
. 2020

21

אישור חתימה אלקטרונית ל  comsign -אושר
 comsignעבור שלווה אשרף.
עבור שלווה אשרף.

22

חתימה

שונות.

הארכת

הסכם

אלקטרונית

ל-

אושר פתיחת חשבון בנק חדש בבנק
מרכנתיל דיסקונט לצורך חשבון
נפרד לכספי פיתוח שכונת כרמים.

________________
איתן פטיגרו
ראש המועצה

_______________
יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה

2

