
 

  

 6/12/21מיום  9/21פרוטוקול מליאת מועצה 
 משתתפים: 

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

 חבר קואליציה  -  מר אורי באואר
 חבר קואליציה  -  ערן וייסמןמר 

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

 . חבר קואליציה-ד"ר איציק מלכה: חסרים
 . חברת קואליציה -גב' יפעת טל   

 חבר אופוזיציה.   -מר אליהו גבאי 

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

 על סדר היום: 

 דיווחי ראש המועצה.  )1
 רים לחברים. "העברת דף תב  )2
במוסדות   )3 המועצה  לתמיכות  תבחינים  בהצעת  2022לשנת    ציבוראישור  כמפורט   ,

 המצ"ב.  30/21החלטה 
 מינוי יועצת למעמד קידום האישה.  יידוע בנושא  )4
 המצ"ב.  31/21מחזור חובות, כמפורט בהצעת החלטה   אישור מחזור הלוואת )5
 . לידיעת החברים  3/21 דו"ח רבעוניהצגת  )6
 . 32/21כמפורט בהצעת החלטה    ,מכירת גג וועדהאישור  )7

 

1(  
 דיווחי ראש המועצה 

 ראש המועצה מדווח על סטטוס פרויקטים: 

 דיור מוגן, שיח בנושא הקומה הנוספת.  .א
 שימוש חורג.  - משטרה  .ב
 בית פנחס גולדרינג.  .ג
 תחילת שיפוץ מועדון אביב.  .ד
 

 ראש המועצה מדווח על נושאים שוטפים: 

 , מענק איזון. 22-21תקציב  .א
 עדי יניב.  -מתנ"ס  .ב
 שטחים חקלאיים.  .ג
 ימינה ימינה.   -קבלת תקציב משרד התחבורה  .ד
 התאחדות האיכרים.  .ה
 פחים כתומים.  -מחזור  .ו
 עבודות גיזום וסקר עצים. .ז

 
 
 



 

  

2(  
 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

3(  
  , 30/21. כמפורט בהצעת החלטה  2022את התבחינים למתן תמיכות לשנת  מאשרת  המועצה  

 . המצ"ב
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים. נערכה הצבעה. 

 חברי הקואליציה שנכחו בדיון.   6בעד האישור הצביעו 
, מאושרת פה  2022בעניין אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת    30/21לפי כך, הצעת החלטה  

 אחד. 

4(  
 . האישהכיועצת למעמד קידום מינויה של הגב' עופרה יחזקאלי   לידיעת חברי המליאה

5(  
 המצ"ב.  31/21, כמפורט בהצעת החלטה ר חובותו מחזור הלוואת מחזאת  מאשרתהמועצה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
 חברי המליאה שנכחו בדיון.  6בעד האישור הצביעו 

 בעניין מחזור הלוואות, מאושרת פה אחד.   31/21לפי כך, הצעת החלטה 

6(  
 לעיון חברי המועצה.  3/21לעיונכם דוח רבעוני  מובא בזה 

7(  
 הוחלט לא להעלות סעיף זה לדיון, ויובא לדיון במועד אחר. 

 

 ן עודד הלפרי                                                                               

 ראש המועצה                                                                                

 רשם: אוהד חנוכה. 
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