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  3/2022 מועצה

  /אדר א/תשפ"בטו'
  2022 פברואר 16

  
  : לכבוד

  חברי המליאה 
  
  
  

  20223/מן המניין מס' שלא מליאה  פרוטקול החלטות מישיבת הנדון:
  לאישור תב"רים. 3/2022ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' התקיימה  ,20:30שעה:   14.2.2022ביום ב' 

  ש המועצה.חדר דיונים לשכת רא :הישיבה מקום

   בדיון השתתפו:

  חברי המליאה:     

  ראש המועצה  - מר חיים מנדל שקד                      

  סגנית ומ"מ ראש המועצה. – גב' פנינה בן עמי איצקוביץ          

  מר עמיר אריהן                       

  מר מיכה צוראל          

  מר איתמר הראל          

  מר אילן כליפא                       

   מר חן פיליפוביץ                       

  גב' מירי רחמים           

  גב' נתלי שחף           

  

   עו"ד דוד זיו - היועץ המשפטי    משתתפים:  

  ירון  ארנון   - גזבר המועצה                              

  גבי אברג'יל - מנכ"ל המועצה                              

  

 להל"ן החלטות המועצה:

  אישור פתיחת חשבון עו"ש בבנק מרכנתיל דיסקונט .1

לאור הצעת המחיר המצוינת שהגיש בנק מרכנתיל דיסקונט   וקשתדברי הסבר: פתיחת החשבון מב
ריים האחרים). משמעותי מההצעות שהעבירו הבנקים המסח לעמלות בנקאיות (הנמוכה בשיעור

בשנה בעמלות  ₪השוטפת לבנק מרכנתיל, תאפשר חסכון של אלפי ת ת הבנקאיהעברת הפעילו
  המיסים. בנקאיות הכרוכות בגביית

  

  

  

  

  

  

  

  

  החלטת המועצה: אושר פה אחד!
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 :פתיחת תב"רים  .2

 מרכז הפעלה שיפוץ ואבזור ל ₪ 100,000על סך  271 תב"ר פתיחת שוריא  .א

 מקורות המימון:

 .₪ 70,000 –מענק פיתוח משרד הפנים   .א

  . ₪ 30,000 –קרן מבני ציבור   .ב

 

  .לשיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות ₪ 230,000על סך  272תב"ר  פתיחת שוריא  .ב

   ממענק פיתוח משרד הפנים 100%מקורות המימון:  

  

  .רגטית במבני ציבורלהתייעלות אנ ₪ 170,000על סך  273תב"ר  פתיחת שוריא  .ג

   ממענק פיתוח משרד הפנים 100%מקורות המימון:  

  

  לרכישת מדיחי כלים לגני ילדים. ₪ 19,206על סך  274תב"ר  פתיחת שוריא  .ד

 מקורות המימון:

 .₪ 18,246 –מענק פיתוח משרד הגנת הסביבה   .א

 .  ₪ 960– הפיתוחקרן   .ב

 

  .לשיפוץ מקווה הנשים ₪ 138,429על סך  275תב"ר  פתיחת שוריא  .ה

   ממענק פיתוח משרד שירותי דת. 100%מקורות המימון:   

  
              

  

  

  

  

  

  

  

  

  החלטת המועצה: אושר פה אחד!
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  .אילהקמת גן משחקים רב גיל ₪ 1,225,000על סך  234תב"ר  פתיחת שוריא ו. 

  מפעל הפיס (חלק ממענק "פיס ירוק" בתכנית החומש).מקורות המימון:     

  

 . ₪ 350,000 ל: ₪ 100,000להקמת מתקני נינג'ה מ:  266 הגדלת תב"ר ז. 

  המימון:  ותמקור  

  קיים)מקור . (₪ 100,000 – קרן הפיתוח  .א

 ) בתכנית החומש מענק "פיס ירוק"חלק מ –חדש מקור ( ₪ 250,000 –מפעל הפיס   .ב

  

  נתלהעסקת יועץ להכנת מכרז להתק ₪ 50,000על סך  – 270אישור פתיחת תב"ר .  ח           

   פנלים פוטו  וולטאים על גגות מבני הציבור ולליווי הפרויקט. המקור התקציבי יהיה                

    מאחר וההלוואה טרם נלקחה, מתוך כספי ההלוואה שתילקח  מהבנק שייבחר למימון הפרויקט.                 

  מקרן הפיתוח ועם קבלת ההלוואה למימון הפרויקט,  ₪  50,000זה   מבוקש לממן בשלב                 

  תוצאות המכרז, סכום זה יוחזר לקרן הפיתוח. שתילקח רק לאחר קבלת                 

  

  ,בכבוד רב    

  גבי אברג'יל                                
    מנכ"ל המועצה          
    

 

  .ץיאיצקובבן עמי : חיים מנדל שקד, פנינה בעד 2

  .מירי רחמים: נמנע 1 

  עמיר אריאן. –נגד  6

  חן פליפוביץ.            

  מיכה צוריאל.            

  אילן כליפא.            

  מירי רחמים.            

  נתלי שחף.            

  לא אושר!החלטת המועצה : 

  ה אחד!החלטת המועצה: אושר פ

  החלטת המועצה: אושר פה אחד! 

ובא לאישור חברי המועצה ת יהם יותקנו הקולטיםההחלטה לקביעת מיקום הגגות שעל
  טרם היציאה לביצוע. היועץ המשפטי אחראי לוודא קיום החלטה זו.


