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   17.9.14מתאריך ( 17/11) 60מס' ישיבת  מועצה 
 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל  

 
  בבניין  המועצה 19:00, בשעה  14.9.17  ,ז"תשע  לולאב כ"ג הישיבה  התקיימה   ביום חמישי  

 . בחדר הישיבות
 

רינה שרון בן צור, יה בן צבי, חיואב קעטבי, אלי אטיאס, ,עו"ד  ד"ר אלדד בר כוכבא : משתתפים
 .אבי כאכוןרונן, 

 
 הגר פרי יגור, אפרים מעודה, מיכה מגידש. : נמצאים מחוץ לאולם המליאה במסדרון

 
 יעקב צדקה, נחמיה מנצור, איציק לב, רון לירם,  הרב ,חיים געש  :  נעדרים

 
 – צילה כהן, יועמ"ש – אן עו"ד ג'ובראן ג'ובר, גזבר ומזכיר המועצה –רו"ח רן גלר   :  נוכחים
 .לשכה מנהלת

 
 בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה. משודרתומצולמת מתומללת, מוקלטת , הישיבה 

 
 על סדר היום

מוגשת ע"י מר  –הצעה לסדר בנושא הנחות לנכים, לעיוורים ושאר בעלי זכות להנחה  .1
 אפרים מעודה.

 "י גב' הגר פרי יגור.מוגשת ע –הצעה לסדר בנושא רחובות אשל וחרמון  .2
מוגשת ע"י מר מיכה  –הצעה לסדר בנושא אי העברת שטח ירוק לחברה קבלנית  .3

 מגידש.
 הצעה לסדר בנושא ביטול פרויקט פינוי האשפה שכונת פרחי הדר. .4
 :18.7.17בפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום  8וסעיף  7אישור סעיף  .5

 הקצאת מעון יום ברחוב נגה לעמותת ויצ"ו  .א
 לעמותת "מדור לדור" 3את מקלט הקצ .ב

 .10076/274אישור הסכם עם עמותת ויצ"ו לגבי הקצאת מעון יום ברח' נגה בגו"ח  .6
חלק  10122בגוש  3אישור הסכם עם עמותת "מדור לדור" לגבי הקצאת מקלט מס'  .7

 .5ברח' יחזקאל  106, 102מחלקות 
הוספת חוו"ד  –שנה  15אשרור החלטת המועצה להשכרת בריכת השחייה למשך  .8

 היועמ"ש.
 אישור הארכת חוזה השוק הישן. .9

 –אישור התקשרות והסכם עם המדינה לפרויקט שירותים חלף מוקדי קליטה  .10
 אזרחים ממוצא אתיופי.

 .40% -ל 35% -נוספים בשכר בכירים מ 5% -אישור העלאת שכרו של מר אייל שני ב .11
פי הרשות המקומית לגב' אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכס .12

 .24347452ולגב' יעל דרחני מורי מ.ז.  055957435לאה קראוס מ.ז. 
 אישור תברי"ם. .13

 
 
 
 
 
 



 

 

  14.9.17( מיום 11/17) 60פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  2דף מס' 

 

  קוראים לחברי המועצה הגר פרי יגור , אפרים מעודה ומיכה מגידש להיכנס לאולם
 להתחיל בסדר היום. המליאה בכדי

 .עושים הרמת כוסית לקראת ראש השנה תשע"ח 
  דקות לכניסתם של חברי המועצה הגר פרי יגור, אפרים מעודה ומיכה  15ממתינים

 מגידש.
 

 
 .נועל את הישיבה עקב אי נוכחות קוורום לפתיחת הישיבה: אלדד בר כוכבא

 
 

 ישיבה נעולה – 19:15
 
 
 
     _______________                                                    _________________ 

                                                                          ד"ר אלדד בר כוכבא , עו"ד                              רן גלר                                                  
 מ"מ וסגן ראש המועצה                            יר וגזבר המועצה                         מזכ      

                
                

 


