לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 26/2021
שהתקיימה ביום ראשון ,טו' טבת התשפ"ב ( 19דצמ' )2021
משתתפים:
אליהו ליבמן ,ליטי סעייד ,ישראל אזולאי ,חיים זלינגר ,ישראל ברמסון.
נוכחים :אורי חבר ,חיים שחר ,גל אפלטון.
סדר יום ישיבת המליאה:
 .1אישור שיא כ"א לשנת 2022
 .2אישור מסגרת אשראי לשנת  2022בבנקים לאומי ומרכנתיל

התנהלות הישיבה
סעיף  :1אישור שיא כ"א לשנת 2022
אורי – הסביר כי הבקשה היא לאשר מסגרת שיא כוח אדם של  205עובדים ,וציין כי העלייה במספר
נובעת מתקצוב מיוחד שהעביר משרד הבטחון לטובת גיוס ממוני קורונה בבתי הספר ובגנים.
ברמסון – ביקש להבין אם המועצה יכולה לגייס עובדים על פי החלטתה.
חיים גזבר – השיב שאין למועצה אפשרות לגייס על פי החלטתה ,ורק כאשר מדובר במשרות להן יש
תקצוב ייעודי דוגמת ממוני הקורונה יגויס עובד ללא אישור.
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה בסע' 1-בישיבה מס'  26/2021מיום 19/12/2021
אושר שיא כוח אדם של  205עובדים לשנת העבודה 2022

סעיף  :2אישור מסגרת אשראי לשנת  2022בבנקים לאומי ומרכנתיל
חיים גזבר – אנחנו מבקשים להאריך את תוקף אישור מסגרת האשראי כפי שהייתה.
ברמסון – אם יש אישור למסגרת גדולה יותר למה שלא תאשר זאת כבר עכשיו.
חיים – להבנתי אין לנו צורך במסגרת המלאה האפשרית( )5%אבל בהחלט ניתן במידה וחברי המועצה
ירצו לאשר מסגרת מעט יותר גדולה ממה שהיה עד עכשיו.
הרב חיים – אבל הגדלה של מסגרת האשראי אין משמעותה תשלום נוסף?
חיים על המסגרת אנחנו משלמים בכל מקרה סכום מסוים ולא אמור להיות הבדל גדול ,המשמעות
בתשלום היא בעיקר אם ממשנו את המסגרת.
ברמסון  -הציע לאשר מסגרת של  3.5מלש"ח כדי לייעל את עבודת הגזברות.

לשכת מנכ"ל

אליהו – ההצעה נשמעת הגיונית ואני מציע שנאשר מסגרת אשראי של  3.5מלש"ח.
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה בסע' 2-בישיבה מס'  26/2021מיום 19/12/2021
אושרה מסגרת אשראי של שלושה מיליון וחצי  ₪לשנת  2022בבנקים לאומי ומרכנתיל

הישיבה ננעלה.

אליהו ליבמן
ראש המועצה

אורי חבר
מנכ"ל המועצה

