סיכום ישיבת ועד  28מתאריך 23.9
נוכחים – ליאורה טושינסקי ,חיים פלזנר ,נטע קוממי ,דגנית לוי ,צביקה באר ,דודי מזרחי ,חלי ביטון,
גדעון עידן (בזום)
עמרם לסרי ,יחיאל קאפח ,יניב מטלס
כתבה :יעל שפיצר סטפ

מס'
1
2

נושא
עדכון סטטוס קורונה
אישור דו"ח כספי חצי
שנתי
הלוואה לטובת
פרויקט הפאנלים
הסולאריים

4

אישור עדכון תקציב
 2020לאור הקורונה.

3

החלטה

הצבעה

אישור דו"ח כספי חצי
שנתי לשנת .2020
אישור להלוואה ע"ס
 1.445מיליון ₪
לפרויקט הפאנלים
הסולאריים ,.תקופת
ההלוואה  15שנה,
ריבית פריים 0.15%-
אישור עדכון התקציב.

 7בעד.
 7בעד.

 6בעד 1 ,נמנע

לאור התנהלות חבר הוועד דוד מזרחי ,לא ניתן היה לקיים להמשיך את הישיבה וליאורה נועלת אותה
לאחר ההצבעות.

ישיבת ועד  28מתאריך 23.9
נוכחים – ליאורה טושינסקי ,חיים פלזנר ,נטע קוממי ,דגנית לוי ,צביקה באר ,דודי מזרחי ,חלי ביטון,
גדעון עידן (בזום)
עמרם לסרי ,יחיאל קאפח ,יניב מטלס
כתבה :יעל שפיצר סטפ

ליאורה :מפרטת את נתוני הקורונה העדכניים ,מעדכנת על חלוקת השי למתנדבים
נושא  :1דיון ואישור דו"ח כספי חצי שנתי .2020
ליאורה :ועדת כספים עברה השבוע על הדו"ח ,היו הערות ודיון ארוך ,מעבירה את רשות הדיבור
לשלום.
דודי :צועק :יש פרוטוקולים שלא הופצו .בישיבה הקודמת השתקתם אותי ,זה לא יקרה שוב .יש 261
הפרות של התקנון.
ליאורה :שלום ,אנחנו נתקדם בנושא.
דודי :מבחינתי מי שלא נמצא כאן לא נחשב ,לא יכול להצביע .צועק ,לא נותן לקיים את הישיבה.
ליאורה :יש פה יועמ"ש .אני מתרה בך פעם ראשונה ,פעם שנייה ,פעם שלישית .אתה מורחק
מהישיבה.
דודי :לא מעניין אותי מה היועמ"ש אומר.
ליאורה :שלום :תציג את הדו"ח.
דודי :צועק ,לא מאפשר להתקדם.
ליאורה :אני מבקשת להעלות לאישור את הנושא הראשון :אישור דו"ח כספי חצי שנתי לשנת .2020
בעד :ליאורה ,חיים ,צביקה ,דגנית ,נטע ,חלי ,גדעון (בזום)
נושא  :2הלוואה לטובת פרויקט הפאנלים הסולאריים
ליאורה :מבקשת להעלות להצבעה אישור להלוואה ע"ס  1.445מיליון  ₪לפרויקט הפאנלים
הסולאריים ,.תקופת ההלוואה  15שנה ,ריבית פריים .0.15%-
בעד :ליאורה ,חיים ,צביקה ,דגנית ,נטע ,חלי ,גדעון (בזום).
נושא :3עדכון תקציב 2020
ליאורה :התקציב המקורי היה  25,137מיליון ,התקציב המעודכן  23,566מיליון  ,₪מרבית השינויים
נובעים מהקןרונה וממחיקת חוב למועצה בסך מיליון ש"ח ,העברנו לכם לפני הישיבה מסמך מפורט
ובו תקציב  2020מעודכן לעומת המקורי  .מבקשת לאשר תקציב מעודכן בהתאם לחומר שהועבר
לכם.
בעד :ליאורה ,חיים ,צביקה ,דגנית ,נטע ,חלי .נמנע :גדעון (בוידאו)
לאור התנהלות חבר הוועד דוד מזרחי ,לא ניתן היה לקיים להמשיך את הישיבה וליאורה נועלת אותה
לאחר ההצבעות.

