
 

 

 30/9/2020מיום  8/2020פרוטוקול מליאת מועצה 
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 נוכחים 
 גזבר -מזכיר, יובל שוב -שלמה אלקחר

 

 על סדר היום: 

 .דיווחי ראש המועצה (1

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים.  (2

 המצ"ב.   44/20כמפורט בהצעת ההחלטה  המועצה מנכ"ל אישור העסקת  (3

כמפורט בהצעת  עדות המועצה השונות והמועצה כחבר בו מנכ"למינוי  (4

 המצ"ב. 45/20ההחלטה 

מינוי חברי הנהלת המתנ"ס מטעם המועצה כמפורט בהצעת ההחלטה  (5

 המצ"ב.  46/20

 2/20הצגת הדוח הרבעוני   (6

סימון כבישים והתקני בטיחות פתיחת מסגרת תבר חדשה לטובת  (7

 המצ"ב. 47/20כמפורט בהצעת ההחלטה מס' 

פתיחת מסגרת תבר חדשה לטובת הצטיידות תקשוב בי"ס רבין כמפורט   (8

 המצ"ב.  48/20בהצעת ההחלטה מס' 

יח"ד בשכונת   81פתיחת מסגרת תבר חדשה לטובת פיתוח תשתיות ל   (9

 המצ"ב.  49/20בנימין כמפורט בהצעת ההחלטה מס' 



 

 

 

1 ) 
 דיווחי ראש המועצה 
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2 ) 
 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 

3)  

  100%בחוזה בכירים בהיקף של  אוהד חנוכההעסקת מר   מאשרת אתהמועצה 
, כמפורט בהצעת  1משכר מנכ"ל לרשות בדרגה  100%משרה בשיעור של 

 המצ"ב. 44/20החלטה 
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים: מר שקד גולדמן ומר אריאל בראון הביעו  

 את דברם נערכה הצבעה. 
 . חברי ההנהלה שנכחו בדיון 8בעד האישור הצביעו 

 בעניין העסקת מנכ"ל מאושרת פה אחד. 44/20לפי כך הצעת החלטה 
4 )  

,  דות של המועצהכחבר בוע אוהד חנוכהאת מינוי של מר  מאשרתהמועצה 
   המצ"ב. 45/20כמפורט בהצעת החלטה 

נערכה הצבעה.  לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים  

חברי ההנהלה שנכחו בדיון  8בעד האישור הצביעו   

  מינוי המנכ"ל כחבר בועדות המועצהבעניין  45/20לפי כך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד.

5 ) 
, כמפורט בהצעת החלטה  נציגי הרשות בהנהלת המתנ"ס מאשרת את  המועצה 

   המצ"ב. 46/20
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

חברי ההנהלה שנכחו בדיון וכמו כן הצביע בעד מר אלי  8בעד האישור הצביעו 
 גבאי חבר האופוזיציה. 
רת פה בעניין נציגי הרשות להנהלת המת"ס, מאוש 46/20לפי כך הצעת החלטה 

 אחד.

6 ) 

לעיון חברי המועצה 2/20מובא בזה לעיונכם דוח רבעוני   

7 )  

₪ לטובת סימון    100,000פתיחת מסגרת תבר חדשה ע"ס   מאשרת אתהמועצה 
 .המצ"ב  47/20, כמפורט בהצעת החלטה כבישים והתקני בטיחות

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
חברי ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד מר אלי  8בעד האישור הצביעו 

 גבאי חבר האופוזיציה. 
 מאושרת פה אחד. 47/20לפי כך הצעת החלטה 

 



 

 

 
8 ) 

₪ לטובת   100,000חדשה ע"ס הפתיחת מסגרת תבר    מאשרת אתהמועצה 
 . המצ"ב 48/20, כמפורט בהצעת החלטה הצטיידות תקשוב בי"ס רבין

 חברים נערכה הצבעה. לאחר שניתנה זכות הדיבור ל
חברי ההנהלה שנכחו בדיון, וכמו כן הצביע בעד מר אלי  8בעד האישור הצביעו 

 גבאי חבר האופוזיציה. 

בעניין פתיחת מסגרת תב"ר חדשה, מאושרת פה  48/20לפי כך הצעת החלטה 
 אחד.

9 ) 
₪ לטובת  5,000,000חדשה ע"ס הפתיחת מסגרת תבר    מאשרת אתהמועצה 

  49/20, כמפורט בהצעת החלטה יח"ד בשכונת בנימין  81תשתיות ל פיתוח 
 . המצ"ב

לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים: ד"ר איציק מלכה, מר שקד גולדמן, מר ניר  
 דגן, מר אריאל בראון ומר אלי גבאי הביעו את דברם נערכה הצבעה. 

מר אלי חברי המועצה שנכחו בדיון וכמו כן הצביע בעד  8בעד האישור הצביעו 
 גבאי חבר האופוזיציה. 
בעניין פתיחת מסגרת תב"ר חדשה פיתוח שכונת  49/20לפי כך הצעת החלטה 

 בנימין, מאושרת פה אחד.

 

 

 עודד הלפרין                                                                     
 ראש המועצה                                                                      

 

 

 

 רשם: שלמה אלקחר. 
 


