
 שלא מן המניין 16/2019פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
  (  2019   לאוקטובר   7  שהתקיימה ביום שני, ח' תשרי תש"פ )

: אליהו ליבמן, אליעזר רודריג,, ישראל אזולאי, ליטי סעייד, ישראל ברמסוןמשתתפים
: מלאכי לוינגר, שלומי שוקרון, סטס גרשיקוב, חיים זלינגרלא השתתפו

 שולי שמעון, נוכחים:

 סדר יום:
 עפ"י המלצת וועדת הקצאות.400הקצאת מעונות יום בנופי ממרא ובאזור .1
זכות חתימה בבנק וממ"ד בנות עקב החלפת מנהלים.2

 עפ"י המלצת וועדת הקצאות400הקצאת מעונות יום בנופי ממרא ובאזור   :   1  סע' 

2 להקצות לרשת "אמונה" תנועת האשה דתית לאומית את 3/10/2019אליהו:  מציע לאשר המלצת וועדת הקצאות מיום 
הנכסים דלהלן לתקופה קצרה של עד שנה לצורך הפעלת מעונות יום:

2 חלקה 510/1/7מבנה גן בלב הקריה ת.ב.ע .1
301 מגרש 510122מבנה גן בנופי ממרא תב"ע .2

 הנכסים הנ"ל  לתקופה ארוכה.2במהלך השנה תחל המועצה בהליך הקצאה ל-
יצויין כי רשת "אמונה היתה המבקשת היחידה להקצאת המבנים הנ"ל וכי רשת "אמונה"  הינה רשת ארצית המפעילה

מעון בקריה מימי ראשית הישוב לשביעות רצון מלאה של ההורים.

הצבעה: בעד – פה אחד

7/10/2019 מיום 16/2019 בישיבה מס' 1החלטה בסע' 
 הנכסים  דלהלן לתקופה קצרה של עד שנה לצורך2הוחלט להקצות לרשת "אמונה" תנועת האשה דתית לאומית, את 

הפעלת מעונות יום:
2 חלקה 510/1/7מבנה גן בלב הקריה ת.ב.ע .1
301 מגרש 510122מבנה גן בנופי ממרא תב"ע .2

 הנכסים הנ"ל  לתקופה ארוכה.2במהלך השנה תחל המועצה בהליך הקצאה ל-

זכות חתימה בבנק וממ"ד בנות עקב החלפת מנהלים  :   2  סע' 

שולי: עקב החלפת מנהלים יש צורך לשנות את זכות החתימה בבנק לבתי"ס כדלהלן: 
בי"ס "גוונים" 

 מורשה יוצא אסתי אוליאל
032015174מורשה חדשה – גב' שרון גוט ת.ז 

בי"ס ממ"ד בנות
מורשה יוצא – אילן זזון

033103581מורשה חדש – אלמוג גמדני ת.ז 

הצבעה: בעד – פה אחד

7/10/2019 מיום 16/2019 בישיבה מס' 2החלטה בסע' 
הוחלט לאשר זכות חתימה בבנק לבתי"ס דלהלן:

בי"ס "גוונים"
 מורשה יוצא אסתי אוליאל

032015174מורשה חדשה – גב' שרון גוט ת.ז 
בי"ס ממ"ד בנות

מורשה יוצא – אילן זזון



033103581מורשה חדש – אלמוג גמדני ת.ז 

       אליהו ליבמן                                                שולי שמעון
                                                                              ראש המועצה                                             מנכ"ל המועצה


