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 11.7.22מן המניין שתתקיים ביום רביעי הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה 

 ., במשרדי המועצה המקומית11:21בשעה 

 

 :על סדר היום

אישור מחיקת חובות שחלה לגביהם התיישנות )מצ"ב חוות דעת משפטית,  .2

 רשימת החייבים תחולק בישיבה(. 

אישור מחיקת חובות שחלה לגביהם התיישנות מחמת שיהוי )מצ"ב חוות  .1

 דעת משפטית, רשימת החייבים תחולק בישיבה(.  

 בית כנסת ספרדי:  223עדכון תב"ר  .2

 
 תב"ר חדש ששינוי מבוק תקציב קיים פרטים

העברה מתקציב 
 שוטף

111,111  111,111 

השתתפות ועד בית 
 הכנסת 

30,111  30,111 

 20,111 -021,111 030,111 הלואה בנקאית 
השתתפות מינהל 

 מקרקעי ישראל 
)מצ"ב  011,111 011,111 

 אישור(
 2,111,111 71,111  2,221,111 סה"כ 

 
 אולם אירועים ולימוד ליד בית הכנסת אלי כהן .  עדכון תב"ר .1

 תב"ר חדש שינוי מבוקש תקציב קיים  פרטים 

 00,111  00,111 

מתב"ר  עברהה

 בית כנסת ספרדי 

 101,111  

 210,111 101,111 00,111 סה"כ

 



 

 
 ₪. 221,111תב"ר מיזוג בית הכנסת אלי כהן    אישור .0

 בית כנסת ספרדי.  העברה מתב"ר -מקור מימון

 ₪  71,111אישור תב"ר עבודות כבישים ומדרכות  .3

 ₪    21,111צביעה וסימון כבישים 

 ₪  11,111עבודות בשכונת השלום 

 ₪  11,111עבודות בשכונת הזיתים 

 מתב"ר בית כנסת ספרדי .  עברהה –מקור מימון             

 ₪  121,111השתתפות בתקציב המועצה הדתית  .7

 מתב"ר בית הכנסת הספרדי.  עברהה-מימוןמקור 

 ₪  201,111אישור תב"ר קו מים קופרברג  .0

 מקור מימון: 

 ₪ . 111,111גביית היטלים מבעלי שטחים  

 ₪. 201,111מתב"ר בית הכנסת הספרדי   עברהה

 )מצ"ב אישור מנהל(.₪   137,111אישור תב"ר שצ"פ בשכונה הדרומית  .0

 . מנהל מקרקעי ישראל -מקור מימון

 אישור הסכם פשרה פריביאלר מיקה )מצ"ב הסכם(.  .21

 אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות )מצ"ב פרוטוקול(.  .22

 אולם לימוד ליד בית הכנסת אלי כהן )לבקשת יעל דקל(. .21

שיריון מקומות במעון "פשוש" של המתנ"ס לילדי עובדות מתנ"ס, עובדות  .22

 )לבקשת יעל דקל(. מורות וגננות  -מועצה, עובדות מוסדות חינוך

 בית כנסת שכונה דרומית )לבקשת יעל דקל(.    .21

 דיווח.  .20

 

 בברכה,
 מוטי חטיאל

 מזכיר המועצה המקומית.
 

 :העתק
 עלית נצרת, הפנים משרד – הצפון מחוז על הממונה
 פנים מבקרת

 אתר אינטרנט


