 30אוגוסט 2016
כ"ו באב תשע"ו
לכבוד,
גב'/מר _______________  ,חבר/חברת מועצה
ג.א.נ,.
הנדון :זימון וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס' )11/16( 45

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין אשר תתקיים ביום חמישי  1.9.16כ"ח באב תשע"ו
בשעה  19:00בחדר הישיבות.
על סדר היום
 .1הצעה לסדר בנושא ביטול חיובי כבישים על ריבודים  +מדרכות – מוגשת ע"י מר
אפרים מעודה (רצ"ב).
 .2הצעה לסדר בנושא דוברת המועצה – מוגשת ע"י מר אפרים מעודה (רצ"ב).
 .3הצעה לסדר בנושא קול קורא – שחמט לכל ילד – מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור
(מצ"ב).
 .4אישור תבחינים לתמיכות בעמותות לשנת ( 2017רצ"ב).
 .5אישור פרוטוקול ועדת הקצאת קרקע מיום ( 22.6.16רצ"ב).
 .6אישור פטור לחברה קדישא פרדס חנה מחיוב בהיטלי סלילה שהוטלו לפי חוק עזר
לפרדס חנה כרכור (סלילת רחובות) התשמ"ז  ,1986על מקרקעין גוש  10105חלקה
 371וגוש  10100חלקה .30
 .7אישור רכישת בית רכס  ,בהמשך לאישור התב"ר  776מיום .7.7.16
 .8אישור אשראי לזמן ארוך – אישור לקיחת הלוואה בסך  10מיליון  ₪מבנק הפועלים.
 .9אכרזת סמטת השיטה (רצ"ב מפה).
 .10בקשת מר איציק לב לשינוי החלטת מועצה למכרז פנימי בעניין תחרות אדריכלית
ברחבת יד לבנים ולאשר מכרז לבחירת גורם חיצוני להובלת התחרות (רצ"ב).
 .11אישור הפקדת תכנית  308-0120766המסדירה חלוקה ורישום מתחם הכולל אזורי
מגורים ,כבישים ושטחים ציבוריים פתוחים ומגרשים למבני ציבור.
 .12הצעת החלטה – בימים שבהם מתקיימות  2ישיבות (שלא מן המניין ומן המניין) ניתן
יהיה לשנות את שעת הישיבה מן המניין על פי שיקול דעת ראש המועצה.
 .13אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית
למזכירה בביה"ס תיכון שבילים ע"ש בגין גב' דורית ברוך ת.ז.066036161 .
 .14אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית
למנהלת ביה"ס רימון גב' נועה יזדי ת.ז 034496489 .ולגב' נורית יעקוביאן ת.ז.
 55512396וכן בחשבון הורים למר פבלו סבסטיאן קבוט ת.ז 011175726 .יו"ר ועד
ההורים.
 .15אישור תברי"ם (רצ"ב).
בכבוד רב,
רו"ח רן גלר
מזכיר וגזבר המועצה
העתקים:
מר חיים געש – ראש המועצה
עו"ד ג'ובראן ג'ובראן – יועמ"ש המועצה
אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה
רו"ח אלי יוספין – מבקר המועצה
גב' לימור אקהויז – יועצת מעמד האשה

