
 

 

 15/11/2020מיום  /029פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה 
 

 
 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

 חבר קואליציה-מר ניר דגן
 קואליציהחברת -גב' יפעת טל

 נעדרו: 
 באישור ראש המועצה – חברת קואליציה-ד"ר מירה המאירי

 באישור ראש המועצה  – ראש המועצה חבר קואליציה  .ס-און-מר אריאל בר
 באישור ראש המועצה – חבר אופוזיציה-מר אליהו גבאי

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

 
 

 על סדר היום: 

 .המועצהדיווחי ראש  (1

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים.  (2

כמפורט בהצעת ההחלטה לשעבר  עובד המועצה  הנצחת יוסי פרלמוטר (3
 המצ"ב.  50/20

כמפורט בהצעת ההחלטה  בניין מועצה חדש הקמת  , 663סגירת תב"ר  (4
 המצ"ב.  51/20

כמפורט   מועצה-הקמת צוות חינוך "שולחן חינוך" לחיזוק הקשר מתנ"ס (5
 המצ"ב.  52/20בהצעת ההחלטה 

  53/20כמפורט בהצעת ההחלטה   קביעת שעות שהייה בגנים ציבוריים (6
 המצ"ב. 

  54/20כמפורט בהצעת ההחלטה  , עיקור חתולים679פתיחת תב"ר  (7
 המצ"ב. 

                                                     

  



 

 

 

1 ) 
 דיווחי ראש המועצה 

 

 פרויקט הגגות הסולריים מתקדם על פי התכנון  

ריים אגגות הסולע ל ההורים בנוג נקבעה פגישה עם נציגי   

ריים אנתחיל לראות את התוצרים מהגגות הסול 2021בשנת    

המשחקים והמתקנים לגן גן שיזף מתקדם וכעת מזמינים את    

 מתחילים פיתוח ברחוב אדר  

 .הקורונה כהזדמנות ללמידה בחוץ

ו -מערכת החינוך נערכת לקליטת כיתות ה   

 פתיחת מרכז למידה לתלמידי כדורי דרך המתנ"ס  

ומתן דגש על שפ"ע 2021תחילת עבודה על תקציב    

גינון ושפ"ע  –הוספת עובד לצד המערבי    

 , המצב תקין ומאוזן 2019התקבל דוח שנת 

2 ) 

 רים לעיון חברי המועצה.  " מוגש בזאת דף התב

3 ) 
  ילזכרו של עובד המועצה לשעבר יוס פינת הזיכרוןמאשרת את  המועצה 

 המצ"ב.  50/20, כמפורט בהצעת החלטה פרלמוטר ז"ל
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

 בדיון.חברי ההנהלה שנכחו  6בעד הצביעו 
בעניין הנצחת יוסי פרלמוטר ז"ל, מאושרת פה  50/20לפי כך הצעת החלטה 

  אחד.

4 )  
המועצה מאשרת את  סגירת תב"ר 663 הקמת בניין מועצה חדש , כמפורט 

, המצ"ב. 51/20החלטה  בהצעת  
. לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה  

.חברי ההנהלה שנכחו בדיון 6בעד הצביעו   
, הקמת מבנה המועצה  663סגירת תב"ר בעניין  20/15כך הצעת החלטה לפי 

, מאושרת פה אחד. החדש  



 

 

 
5 )  

המועצה מאשרת את  הקמת "שולחן חינוך" בהובלת מנהלת מחלקת  החינוך   
   , המצ"ב.52/20כמפורט בהצעת החלטה 

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

בעניין הקמת "שולחן עגול", מאושרת פה אחד.  52/20לפי כך הצעת החלטה   
6 )  

המועצה מאשרת את שעות השהייה בגנים הציבוריים בהתאם לחוק העזר 
., המצ"ב53/20, כמפורט בהצעת החלטה לשמירת הסדר והניקיון  

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
חברי ההנהלה שנכחו בדיון. 6ו בעד הצביע  

בעניין שעות השהייה בגנים הציבוריים מאושרת  53/20לפי כך הצעת החלטה 
 פה אחד.

7 )  
המועצה מאשרת פתיחת מסגרת תב"ר חדשה ע"ס 100,000 ₪ לטובת עיקור 

. המצ"ב 54/20, כמצ"ב בהצעת החלטה חתולים  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

חברי ההנהלה שנכחו בדיון. 6הצביעו בעד   
בעניין פתיחת מסגרת תב"ר חדשה לטובת עיקור  54/20לפי כך הצעת החלטה 

 חתולים, מאושרת פה אחד.

 

 

עודד הלפרין                                                                              
ראש המועצה                                                                              

 

 רשם: אוהד חנוכה. 


