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                                                                                                                                                              לכבוד

     חברי מועצת העיר

     

 40 ' ישיבת מועצה  מן המניין מסזימון וסדר יום ל:  הנדון                      

    , כ' באב תשפ"ב  ,רביעיביום  אשר תתקיים  40מס' מן המניין הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר 

  .2בילו בניין העירייה, רחוב , הישיבות באולם הישיבה תתקיים  . :0018בשעה   17/8/22   

     סדר היום :  .1 
 

    6/6/22  מתאריך 37 'מועצה מס   פרוטוקולאישור  .א
   29/6/22  מתאריך  38מס' שלא מן המניין אישור פרוטוקול מועצה  .ב
   29/6/22מתאריך    39  ן שלא מן המנייאישור פרוטוקול מועצה מס'   .ג

 
 
  הצעות לסדר :. 2

 (   16/6/22)ח"מ מתן דיל מיום   מועצת העיר מחליטה להוזיל את מחירי הקייטנות לאלתר  .א    
 (   21/6/22ח"מ שלמה מונטג מיום  מ.מ רה"ע בנצי שרעבי ופריסת תשלומי הארנונה לחיוב חודשי ) . ב   
 

 נושאים נוספים:  . 3
 חשמליים    כנגד משתמשים באופניים ובכלים דו גלגלי פיקוח ואכיפה א.  

    8/8/22אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .ב
לממונה על הגביה, ומינוי מנהל אגף האכיפה בניהו שרעבי  לפקיד  מינוי גזברית העירייה דניאלה ליבי  .ג

גביה, וזאת לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה  
 , וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין. 1992-להשגת יעדי תקציב( התשנ"ג 

 מושיק  אזקטלן  –  לתאגיד המים דירקטוריוןחבר  מינוי .ד
   1/3/22מתאריך  66פרוטוקול ועדת הקצאות מס אישור  .ה

  28/3/22מתאריך  67פרוטוקול ועדת הקצאות מס אישור  .ו
  12/5/22מתאריך  68פרוטוקול ועדת הקצאות מס אישור  .ז
  28/7/22מתאריך  69פרוטוקול ועדת הקצאות מס אישור  .ח
   17/5/22פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקע מתאריך אישור  .ט
    1/8/22פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקע מתאריך  אישור .י

 אישור חוזה הקצאה לעמותת עטרת מרדכי אליהו   .יא
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בכפוף לאישור חו"ד משפטית   סקי ילמנהלת מחלקת הקליטה אילנה תבור  ת חוץ בקשה להיתר עבוד .יב
 ולאישור משאבי אנוש  

    2022 –( ) שימוש במפוח עלים ( , תשפ"ב מניעת רעש ) אישור חוק עזר לרחובות  . יג
 מינוי חבר ועדת ערר שלום אטיאס   .יד
    24/7/22 מיום ) מקדמות ( אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ומענקים  .טו
 רכש וטובין   ,ור מורשי חתימה על הזמנות עבודהראיש .טז
 משרד האוצר , מכסת ק"מ למנכ"לי הרשויות המקומיות המקבלים אחזקת רכב   מסמך  אישור  .יז
משכר   80%-70%אישור מינוייה של אפרת צוקרמן לראשת מנהל החינוך בתשלום שכרה בטווח של  . יח

 מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

                                                                                                     

 

                  בברכה                                                                                                     

     י מדהלה צב                                                                                                           

                                                                                                                                               מנהל אגף מוניציפאלי                                                                                                   

 


