
 

 

 

 

 11/22' מס מועצה ישיבת פרוטוקול

 המועצה במשרדי 20.00: בשעה 28.12.2022 ביום התקיימה אשר

 

 ראש המועצה, מאיר סיטבון, טל כידן, אבי אשכנזי, רחל גלקין, ליאור בכר. - אריה שרון :נוכחים

 גלעד זרקה, אייל גולדינר, עירית וייס, נאוה גלעד. :נעדרים

 יועץ משפטי. - גזבר/מזכיר, עו"ד אריאל משה - : כאמל חלבימשתתפים

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקולים .1

 אישור מלגות. .2

 אישור תכנית הפיתוח. .3

 .אישור הנחה למפקדי מילואים פעילים .4

 

 :דיונים והחלטות

 אישור פרוטוקולים .1

 .9.22,10,22מאשרת את פרוטוקולים  מליאת המועצה

 

 אישור מלגות .2

 ויתר המלגות 30בקשות לקבלת מלגה. שלוש מלגות חריגות מעל גיל  34גשו והשנה ה – כאמל חלבי

 לפי הקריטריונים שפורסמו.

 אישרה את המלגות. מבקשים את אישור המליאה. 21.12.22ועדת המלגות בישיבתה מיום 

 :החלטה

 מליאת המועצה מאשרת את המלגות לשנת תשפ"ב.

 

 2023תכנית הפיתוח לשנת  .3

יהיה לנו הרבה  2023וח לשנת תכנית הפיתב עמדנו ברוב היעדים שתוכננו. 2022 בשנת – ןאריה שרו

מתמידים סמוך  קטים אנו מתכננים לבנות ביתבין הפרוי קטים אשר אושרו תקציבית לביצוע.פרוי

ותחזוק נושא המתמידים. אני מבקש אישור  הודה זרקה ז"ל עבד שנים רבות להקמלבניין המועצה. יה

 א את בית המתמידים ע"ש יהודה זרקה ז"ל.לקרו

 יקטים אשר מאושריםפרות לתכנית הפיתוח אשר צורפה לתכנית העבודה השנתית כול - כאמל חלבי

 תקציבית ע"י משרדי ממשלה שונים וחלקם בהשתתפות מקרנות הרשות.

 לעובדי המועצה.להוסיף עוד חדרים בהקמת בניין למתמידים ותנועת הנוער אולי אפשר   - רחלי גלקין

 :החלטה

 מליאת המועצה מאשרת לקרוא לבניין המתמידים ע"ש יהודה זרקה ז"ל. .1

 .2023מליאת המועצה מאשרת את תכנית הפיתוח לשנת  .2

 אישור הנחה למפקדי מילואים פעילים. .4

 



 

 

 

 פורסם לאחרונה תקנות הסדרים במשק המדינה שמכוחם רשאיות הרשויות המקומיות – אריה שרון

מ"ר בלבד משטח  100מסכום הארנונה למפקד מילואים פעיל לגבי  25%ק הנחה בשיעור עד להעני

 הנכס. משרד הפנים נותן שיפוי לרשויות המקומיות. אבקש אישור המליאה.

 :החלטה

למפקדי מילואים פעילים לפי תקנות משרד  25%מליאת המועצה מאשרת מתן הנחה בשיעור  .1

 הפנים.

 .הנחה למשרתי מילואים פעילים 5%נחה של מליאת המועצה מאשרת ה .2

 

 

 כאמל חלבי                                                                    אריה שרון :רשם

 ראש המועצה                                       גזבר/רשות                                      

 


