
 

 

 2018    מאי   8                                                                                         
 חתשע" יירא  גכ"                                                                                                                       

 ,לכבוד
 מועצהחבר/חברת  , _______________ מר/גב'

 
 .נ.,א.ג

  10.5.18  -( 4/18) 70מועצה מן המניין מס' לישיבת  וסדר יום זימון הנדון: 
 (185.3.נדחית מיום )ישיבה 

 
 הכ" 18.5.10 חמישי יוםבאשר תתקיים  (4/18) 70מועצה מן המניין מס' הנך  מוזמן/ת לישיבת 

 (185.3.בות )ישיבה נדחית מיום בחדר הישי 00:19בשעה   חתשע" ייראב
 

 על סדר היום
 )מצ"ב(. 7.5.18אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום  .1
 הצעה לסדר בעניין ביה"ס חקלאי מוגשת ע"י מר רון לירם )מצ"ב(. .2
ובהמשך לכך הצעה  אישור הנחה בארנונה לחיילי/ות מילואים פעילים/ות )מצ"ב .3

 (.לסדר בנושא המוגשת ע"י מר איציק לב
 ממט"ש חדרה לידי תאגיד "מי חדרה" )מצ"ב(המועצה העברת מניות שור אי .4
פעילות  –לעמותת כלל ישראל לטובת "מרכז נשימה"  27אישור הקצאת מקלט מס'  .5

מפרוטוקול ועדת הקצאות  3מצ"ב סעיף + אישור ההסכם )תרבותית/תורנית לנשים 
 (.11.4.18קרקע מיום 

לצורך בניה עצמית ל עמותת "אור הפרדס" ביטול אישור הקצאת קרקע לגני ילדים ש .6
 (.11.4.18מפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום  5)מצ"ב סעיף 

הניתנים  "הידית"בולים לתאטרון קאלש"ח מהת 400אישור השתתפות בהקצבת  .7
ם לתקציב למועצה ממפעל הפיס לצורך שכירות ארוכת טווח והתאמת פעילות בהתא

 )מצ"ב(. יקטים בביצועהפנוי ושלא שוריין לפרו
לאור משכר בכירים  50% -ל 40% -שכר לעובד המועצה אייל שני מ אישור העלאת .8

 , כפוף לאישור משרד הפנים.מינויו למנהל אגף מוניציפאלי
אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים  -ביה"ס "ממלכתי כרכור"  .9

קיים( ולגב' חן אישור ) 055957435וכספי הרשות המקומית לגב' לאה קראוס ת.ז. 
חדש( ולבטל זכות חתימה של גב' יעל מורי ת.ז. אישור ) 036710234אסרף ת.ז. 
024347452. 

בחשבונות בנק עבור כספי הרשות אישור זכות חתימה  - "ברנקו וייס"ביה"ס חקלאי  .10
גב' שרית שמעון יוחנן ת.ז. ללד"ר משה הרשקוביץ )אישור קיים( ובלבד המקומית 
 .(אישור חדש) 040181414

ולא במימון חיצוני אישור נסיעת ראש המועצה )נבחר בשכר השוהה בתפקיד בחו"ל(  .11
למדינת ישראל  70 -לאירוע חגיגות הבמימון הרשות המקומית, בהמשך להזמנה 

)מצ"ב מכתב  6.6.18 – 5.6.18בתאריכים המאורגנת ע"י השגרירות הישראלית בפריס 
 ממש"מ(

 (.צ"במאישור תברי"ם ) .12

                           
   

 ,  כבוד רבב                         
  רו"ח רן גלר                                 
 מזכיר וגזבר המועצה                                                                

 :העתקים
 ראש המועצה – עו"ד ד"ר אלדד בר כוכבא

 יועמ"ש המועצה –עו"ד ג'ובראן ג'ובראן 
 הצמהנדס המוע –אדר' אריה רפפורט        

 מבקר המועצה –רו"ח אלי יוספין        


