מועצה מקומית כפר-ורדים /לשכת ראש המועצה

לכבוד
מר אייל שמואלי – ראש המועצה
גב' שרונה שלו מאייר -סגנית ומ"מ ראש המועצה
מר עופר חלה -חבר מועצה
גב' קרן דרוקמן אדיב -חברת מועצה
מר יורם איילון – חבר מועצה
מר יואב ניצב – חבר מועצה
מר עופר כהן -חבר מועצה
מר טוביה ארז -חבר מועצה
מר איתן היימן -חבר מועצה

 22יוני 2020
ל' סיון תש"פ
מס 19 /זימונים14061

הנדון :זימון לישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20שתתקיים ביום שני ,06/07/2020
במארג.
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה מן המניין שתתקיים ביום שני ה 6/7/2020בשעה  ,20:00במארג.
נושאים על סדר היום:
 .1עדכוני ראש המועצה.
 .2אישור קיום מכרזים משותפים עם עיריית מעלות-תרשיחא בכל הקשור לתכנון ,להקמה ופיתוח של
אזור התעסוקה המשותף.
 .3מינוי חבר המועצה טוביה ארז ומהנדס המועצה שמר ברוך לחברי ועדת המכרזים המשותפת
למועצה ולעיריית מעלות-תרשיחא בעניין אזור התעסוקה המשותף.
 .4אישור נוהל הנצחה לבקשתם של חברי המועצה יואב ניצב  -יו"ר וועדת הנצחה.

מצ"ב נספח א' ,נוהל ההנצחה.

 .5דיון באי שימוש מידי בקוטלי עשבים לפי בקשת חבר המועצה מר טוביה ארז.
 יאסר מידית שימוש בחומרים קוטלי עשבים כדוגמת ראונדאפ ודומיו.
 במידת הצורך קבלן הגינון יפנה באמצעות מנהל שפ"ע בבקשה להיתר מיוחד לשימוש
בקוטלי עשבים לצוות שיכלול מנהל שפ"ע ,יו"ר הוועדה לאיכות סביבה וחבר מועצה.
הבקשה תהיה בכתב ותלווה במפת שטח.
 הצוות יערוך סיור עם הגנן ויבחן חלופות כמו כיסוח ,קציר ,כיסוי בגזם ,הדברה באדי
קיטור וכו' .הצוות יכול לאשר רק במקרה שישתכנע שאין פתרון הולם לנ"ל שימוש בקוטלי
עשבים.
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.6

הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר איתן היימן :הפסקת כהונתו של עופר חלה יו"ר המתנ"ס
הקהילתי.

.7

ככל ויוחלט על הפסקת הכהונה של עופר חלה בסעיף  , 6מינוי נציגי המועצה להנהלת המתנ"ס
הקהילתי .מוצע למנות את:
שרונה שלוו מאייר סגנית ומ"מ ראש המועצה

.8

אישור תב"ר בסך  100אש"ח מקרנות הרשות לשדרוג מיזוג ומחשוב בבי"ס קשת.

.9

אישור ומינוי תנאי העסקתה של הגב' תמי חצ'ואל כמנכ"לית המועצה .בדלתיים סגורות.

בברכה,
רעות זיו להט
מנהלת לשכה מועצה מקומית כפר ורדים

העתק :יועמ"ש ,מנהלי מח'
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