
 

  

 25/7/21מיום   6/21פרוטוקול מליאת המועצה מס'  
 

 משתתפים 
 ראש המועצה  -  מר עודד הלפרין

 חבר קואליציה   - ד"ר איציק מלכה 
 חבר קואליציה  -  מר אורי באואר
 מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה  -  מר שקד גולדמן

 חברת קואליציה  -  גב' יפעת טל
 אופוזיציה חבר    - מר אליהו גבאי

 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה  -  און-מר אריאל בר 

 נעדרו:
 חברת קואליציה  -ד"ר מירה המאירי  

 חבר קואליציה   -מר ניר דגן 

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

 

 על סדר היום: 

 . דיווחי ראש המועצה )1
 רים המצ"ב, לחברים. "העברת דף תב  )2
תב"ר )3 מסגרת  ומדרכות    פתיחת  תשתיות  כבישים,  לפיתוח  כמפורט    21-22חדשה 

 המצ"ב.   18/21בהצעת החלטה  
  19/21פתיחת מסגרת תב"ר חדשה לרפורמה ברישוי עסקים, כמפורט בהצעת החלטה   )4

 המצ"ב. 
 המצ"ב. 20/21, כמפורט בהצעת החלטה למיזם האוטוגרפרס 680סגירת תב"ר  )5
מכירת   )6 הסכם  מבנה  אישור  המזרחי",  גג  "הגליל  ובניה  לתכנון  המרחבית  לוועדה 

 המצ"ב.  21/21כמפורט בהצעת החלטה  
 

1( 
 דיווחי ראש המועצה 

 ראש המועצה מדווח על סטטוס פרויקטים: 

 .והם, שקמים ובית ספר רבין למערכת הסולריתחיבור גני ש  .א
 . "ימינה ימינה"סטטוס התקדמות  .ב
 . שילוב ועדת ותיקים - לחברמועדון  -גן גפן   .ג
 . מות בית הכנסת בכרמיםסטטוס התקד .ד
 . תבור - חנת משטרה ת עדכון בנושא פתיחת  .ה
 . סת סיבים אופטייםפרי .ו

 
 

 המועצה מדווח על נושאים שוטפים: ראש 

 . רונהן קועדכו  .א
 . 120אירוע  .ב
 .מושבות וחיובי ארנונהמפגש  -שטחים חקלאיים  .ג



 

  

 כניות עבודה. וקאנטרי, חצרות האיכרים, תקייטנות,  ו  צעירים, נוערמרכז  -מתנ"ס  .ד
 .העמקים והמכללה לאיתנות מטעם פיקוד העורף פורום חירום אשכול כנרת .ה
                                          .(קאנטרי) י צ'אופי -תביעה  .ו

 
2( 
 ים לעיון חברי המועצה. "ר דף התבלחברים מוגש בזאת  

3( 
אתהמועצה   תב"ר    מאשרת  מסגרת  ע"ס  ה פתיחת  לטובת  4,000,000חדשה  פיתוח    ₪ 

מים,   מדרכות,   , תשתיות  לשנים  כבישים,  וכדומה  ניקוז  בהצעת    21-22ביוב,  כמפורט 
 , המצ"ב. 18/21החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה.  
מר אלי גבאי    חברי הקואליציה שנכחו בדיון. וכמו כן הצביע בעד  6בעד האישור הצביעו  

 חבר האופוזיציה שנכח בדיון.  -
 מסגרת תב"ר חדשה, מאושרת פה אחד.  בעניין פתיחת  18/21לפי כך הצעת החלטה 

4( 
₪ לטובת הרפורמה    109,821חדשה ע"ס  ה פתיחת מסגרת תב"ר    מאשרת את המועצה  

 . , המצ"ב19/21, כמפורט בהצעת החלטה  ברישוי עסקים
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. 

אלי גבאי    בעד מר  חברי הקואליציה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע   6בעד האישור הצביעו  
 אופוזיציה שנכח בדיון. חבר ה 

 בעניין פתיחת מסגרת תב"ר חדשה, מאושרת פה אחד.  19/21לפי כך הצעת החלטה 

 
5( 

בהצעת החלטה  אוטוגרפרס  -   680סגירת תב"ר    מאשרת אתהמועצה   כמפורט   ,20/21  
 המצ"ב. 

הצביעו   האישור  בעד  הצבעה  נערכה  לחברים,  הדיבור  זכות  שניתנה  חברי    6לאחר 
 הקואליציה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון. 

 . , מאושרת פה אחד680סגירת תב"ר  בעניין  20/21לפי כך הצעת החלטה 

 
6( 

לוועדה המרחבית לתכנון ובניה    המועצה מתבקשת לאשר את הסכם מכירת גג המבנה
 המצ"ב.  21/21כמפורט בהצעת החלטה  "הגליל המזרחי" 

לאור שאלות ובקשות לבחינת הנושא ע"י חברי ההנהלה לא התקיים דיון והצבעה בסעיף  
 זה.

 

 

 עודד הלפרין                                                                            
 ראש המועצה                                                                             

 רשם: אוהד חנוכה. 


