ט' באב תשע"ד
 5אוגוסט 1024
לכבוד,
גב'/מר _______________,חבר/חברת מועצה
ג.א.נ,.
הנדון :זימון לישיבות מליאת ועדה מקומית ומליאת מועצה מן המניין מס'  )4141( 41ליום 748441
עקב הנסיבות וביטול הישיבה מן המניין לחודש יולי  ,סדר היום אשר תוכנן יידון במסגרת הישיבה מן
המניין לחודש  4/1024כמפורט להלן.

מליאת הועדה המקומית
הנך מוזמן1ת לישיבת מליאת הועדה המקומית מס'  ,2שתתקיים ביום ה' , 748441
י"א באב תשע"ד בשעה 4 44:00
על סדר היום:

החלטה בעניין בקשת חברת הוועדה הגב' הגר פרי יגור לקיום דיון נוסף במליאת הוועדה המקומית
לתכנון ובניה בעניין בקשות מספר  10240242 , 10240244תיק בניין .002202
החומר הומצא אליכם במסגרת הזימון לישיבה אשר בוטלה4

מליאת המועצה המקומית
הנך מוזמן1ת לישיבת מועצה מן המניין מס'  , )4141( 41שתתקיים ביום ה' , 748441
י"א באב תשע"ד בשעה  44:05או מיד לאחר תום מליאת הועדה המקומית4

על סדר היום (* החומר הרלוונטי הומצא יחד עם הזימון לישיבה אשר בוטלה) :
 .2החלטה בעניין בקשת חבר המועצה מר רון לירם לתיקון פרוטוקול ישיבת מועצה מתאריך
 22.0.24ואישור הפרוטוקול (*).
 .1הצעה לסדר בנושא תכנית  252-0044020שכונת האלון – מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור (*).
 .2הצעה לסדר בדבר מילוי החלטת ועדת החינוך של הכנסת לעניין הסייעות המשלבות – מוגשת ע"י
גב' הגר פרי יגור (*).
 .4הצעה לסדר בנושא הקצאת מזכירה לחברי מועצה שהינם יו"ר ועדות – מוגשת ע"י מר אבי כאכון
(מצ"ב).
 .5הצעה לסדר בנושא פיקוח בגנים ציבוריים (מצ"ב).
 .0אישור הדוחות הכספיים של המועצה לשנת .)*( 1022
 .7אישור התנאים  ,כפי שנקבע בסעיף 2א לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)
– התשע"ד .)*( 1024
 .4אישור פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מספר  102202מיום  25.2.22לעניין הקצאת מבנה לתנועת
הנוער "בני עקיבא" ברח' חברון (*).
 .2אישור הסכם עם תנועת הנוער "בני עקיבא" לעניין הקצאת מבנה ברח' חברון (*).

1
 .20עדכון שכר בכירים לגב' אילנה זגול מנהלת אגף החינוך  -העלאה ל 70% -משכר מנכ"ל (במקום
 05%כיום) החל ממשכורת ספטמבר .1024
 .22אישור נציגי המועצה בדירקטוריון חל"ז.
 .21אישור פתיחת חשבון בנק לביה"ס "נעם" בבנק המזרחי פרדס חנה כרכור  ,סניף מס'  472וזכויות
החתימה עבור:
א .מנהל ביה"ס – רחמים ביטון ת.ז.052544444 .
ב .מזכירת ביה"ס – רחל שמור ת.ז.11545220 .
 .22אישור תברי"ם (*).

בכבוד רב,
חיים געש
ראש המועצה

העתקים:
רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה
עו"ד ג'ובראן ג'ובראן – יועמ"ש המועצה
אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה
גב' פנינה מוסטל – מנהלת הועדה
גב' לימור אקהויז – יועצת למעמד האשה
גב' הלית שי – דוברת המועצה

