
 

  

 
 29/6/21מיום   5/21פרוטוקול מליאת מועצה 

 
 משתתפים 

 ראש המועצה - מר עודד הלפרין
 חברת קואליציה  - ד"ר מירה המאירי

 חבר קואליציה -  מר אורי באואר
 חברת קואליציה - גב' יפעת טל

 חבר אופוזיציה  - מר אליהו גבאי

 נעדרו: 
 חבר קואליציה -ד"ר איציק מלכה 
 מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה -מר שקד גולדמן 

 חבר קואליציה -מר ניר דגן 
 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה -און -מר אריאל בר

 

 נוכחים: 
 גזבר -מנכ"ל, יובל שוב-אוהד חנוכה

 

 על סדר היום: 

 .דיווחי ראש המועצה )1
 לחברים. רים המצ"ב, "העברת דף תב )2
וחוות דעת ועדת ביקורת כמפורט   2020דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת   )3

 המצ"ב.  16/21בהצעת החלטה  
 לידיעת החברים.   01/2021דוח רבעוני  )4
 המצ"ב.   17/21כמפורט בהצעת החלטה    3חלקה    17037גוש    –ביטול הפקעה   )5

 

1(  

 דיווחי ראש המועצה 

 פרויקטים:ראש המועצה מדווח על סטטוס 

 . על פי תכנון התקדמות בפרויקט ימינה ימינה .א
 .נערכים למכרז פיתוח -מנהלת המגורים של צה"ל  .ב
 . שיקום פארק המעייןלקול קורא הוגש  . ג
 במקום המלון בצומת גזית.   תחנת תבור  -תחנת משטרה   התקדמות בהקמת   . ד
 . תחנת דלק 'פז'עדכון בהתקדמות שיפוץ  . ה
 סולריים. גגות חיבור סטטוס  .ו

 



 

  

 ראש המועצה מדווח על נושאים שוטפים:

 . מטרד היתושיםפעילות המועצה בחישוף הנחלים והדברה לצמצום  .א
 . וסייר לילהלמתן מענה מיטבי לתושבים והוספת  106 שדרוג מוקד .ב
 . עדכונים שוטפים -מתנ"ס  . ג
                                                   .120חגיגות עדכון בנושא התקדמות  . ד

 

2 ( 

 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

3 ( 

,  2020דוחות הביקורת השנתיים של מבקר המועצה לשנת  את    מאשרתהמועצה  
 המצ"ב.   16/21כמפורט בהצעת החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

 חברי הקואליציה שנכחו בדיון. 4הצביעו בעד האישור 

 מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.   –כמו כן הצביע בעד 

 בעניין דוחות הביקורת השנתיים, מאושרת פה אחד.   16/21לפי כך הצעת החלטה  

4 ( 

 לעיון חברי המועצה.  1/2021בזה דוח רבעוני  אמוב

5 ( 
כמפורט בהצעת    . 3חלק מחלקה    17037את ביטול ההפקעה בגוש    מאשרת המועצה  
 , המצ"ב.17/21החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 

 חברי הקואליציה שנכחו בדיון. 4בעד האישור הצביעו 

 מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון. –וכמו כן הצביע בעד 

,  3חלק מחלקה    17037ביטול ההפקעה בגוש    בעניין  17/21לפי כך הצעת החלטה  
 מאושרת פה אחד.

 

 עודד הלפרין                                                                     
 ראש המועצה                                                                      

 רשם: אוהד חנוכה. 


	

