
 

  

 22/09/18מיום  22/07מן המניין    פרוטוקול מליאת מועצה

 משתתפים 
 ראש המועצה - מר עודד הלפרין

 חבר קואליציה  -  ד"ר איציק מלכה
 חבר קואליציה   - מר אורי באואר

 חבר קואליציה   - מר ניר דגן
 חבר קואליציה   -ערן וייסמן מר 

 )zoom(  וחבר קואליציהסגן ראש המועצה  - און-מר אריאל בר 

 חסרים 
 חברת קואליציה   - ד"ר מירה המאירי

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

 
 נוכחים 

 אוהד חנוכה, מנכ"ל המועצה 
 

 על סדר היום: 

 דיווחי ראש המועצה.  )1
 העברת דף תב"רים לחברים.  )2
 המצ"ב.  21/22, החלפת מוני מים לקריאה מרחוק, כמפורט בהצעת החלטה 632 סגירת תב"ר  )3
 המצ"ב.  22/22, קירוי מגרש בבי"ס רבין, כמפורט בהצעת החלטה 673סגירת תב"ר  )4
 המצ"ב.  23/22, כמפורט בהצעת החלטה  2022החלפת מדי מים  688פתיחת מסגרת תב"ר חדשה   )5
יה , פיתוח ותשתיות סובב מרכז מסחרי, כמפורט  הסדרת מגרש חני  689פתיחת מסגרת תב"ר חדשה   )6

 המצ"ב. 24/22בהצעת החלטה 
תב"ר   )7 מסגרת  של  645הגדלת  בסך  ציבור  ומתקני  במוסדות  ושיפוצים  הצטיידות   ,300,000    ,₪

 המצ"ב.  25/22כמפורט בהצעת החלטה  
 , לידיעת החברים. 02/22הצגת דוח רבעוני  )8
 

1(  
 דיווחי ראש המועצה 

 

 ל סטטוס פרויקטים:ראש המועצה מדווח ע 

 כניסה לשכונת אלונים  .א
 סיום פיתוח כרמים.  .ב
 בית כנסת כרמים.  .ג
 המשך רחוב ברקת.  .ד
 צביעת רחובות.  .ה

 
 :שוטפים נושאיםראש המועצה מדווח על 

 מתנ"ס חינוך.  –מודל חינוכי מרחבים מאפשרים  .א
 זאפה.  -שיתוף פעולה מתנ"ס .ב
 מסחג במייסדים  .ג
 הגשת קול קורא משרד התרבות אולם ספורט.  .ד

 
2(  

 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

 



 

  

3(  

 . 21/22, כמפורט בהצעת החלטה חלפת מוני מים לקריאה מרחוקה,  632תב"ר סגירת   מאשרת אתהמועצה  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

 . חברי ההנהלה שנכחו בדיון 6הצביעו  -בעד 
 אושרת פה אחד. מ חלפת מוני מים לקריאה מרחוקה, 632תב"ר סגירת בעניין   21/22לפי כך הצעת החלטה  

 
4(  

 . 22/22, כמפורט בהצעת החלטה קירוי מגרש ביה"ס רבין,  673תב"ר סגירת   מאשרת אתהמועצה  
 הצבעה. לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה  

 חברי ההנהלה שנכחו בדיון.  6הצביעו  -בעד 
 מאושרת פה אחד.  קירוי מגרש ביה"ס רבין, 673תב"ר בעניין סגירת   22/22לפי כך הצעת החלטה  

 
5(  

 . 23/22, כמפורט בהצעת החלטה  החלפת מוני מים , 688תב"ר פתיחת  מאשרת אתהמועצה  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

 חברי ההנהלה שנכחו בדיון.  6הצביעו  -בעד 
 החלפת מוני מים מאושרת פה אחד., 688תב"ר בעניין פתיחת   23/22לפי כך הצעת החלטה  

 
6(  

, כמפורט  הסדרת מגרש חנייה, פיתוח ותשתיות סובב מרכז מסחרי,  689תב"ר  פתיחת    מאשרת את המועצה  
 .24/22בהצעת החלטה 

 לחברים נערכה הצבעה. לאחר שניתנה זכות הדיבור  
 חברי ההנהלה שנכחו בדיון.  6הצביעו  -בעד 

הסדרת מגרש חנייה, פיתוח ותשתיות סובב מרכז  ,  689תב"ר  בעניין פתיחת    24/22לפי כך הצעת החלטה  
 מאושרת פה אחד.  מסחרי

 
7(  

אתהמועצה   ציבור,  645תב"ר  הגדלת    מאשרת  ומתקני  במוסדות  ושיפוצים  בהצעת  הצטיידות  כמפורט   ,
 . 25/22החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
 חברי ההנהלה שנכחו בדיון.  6הצביעו  -בעד 

מאושרת    הצטיידות ושיפוצים במוסדות ומתקני ציבור , 645תב"ר  גדלת  בעניין   25/22לפי כך הצעת החלטה 
 פה אחד. 

 
8(  

 י המועצה. לעיון חבר 2/22א בזה לעיונכם דוח רבעוני מוב

 

 עודד הלפרין   
 ראש המועצה                                                                                                                             

 אוהד חנוכה  -רשם 
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