
 

  

 22/07/31מיום  22/06מן המניין    פרוטוקול מליאת מועצה

 משתתפים 
 ראש המועצה - מר עודד הלפרין

 חברת קואליציה   - ד"ר מירה המאירי
 חבר קואליציה  -  ד"ר איציק מלכה

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

 חברת קואליציה  -  גב' יפעת טל
 זיציה חבר אופו - אליהו גבאימר 

 
 חסרים 

 חבר קואליציה   - מר אורי באואר
 )zoom(  סגן ראש המועצה וחבר קואליציה - און-מר אריאל בר 

 
 נוכחים 

 אוהד חנוכה, מנכ"ל המועצה 
 ר המועצה ובל שוב, גזבי

 על סדר היום: 

 דיווחי ראש המועצה  )1
 העברת דף תב"רים לחברים.  )2
 . 18/22ין. כמפורט בהצעת החלטה , השלמת שלב א'  שכונת בנימ01/2022אישור הגדלת מכרז   )3
 , לידיעת החברים. 01/22הצגת דוח רבעוני  )4
מבני המועצה,  671סגירת תב"ר   )5 גגות  על  פוטוולטאיים  תאים  בהצעת החלטה  התקנת  כמפורט   ,

19/22 . 
 . 20/22, כמפורט בהצעת החלטה שדרוג גן גפן לצורך מרכז לקשיש, 684סגירת תב"ר  )6
 

1(  
 דיווחי ראש המועצה 

 

 על סטטוס פרויקטים: צה מדווחראש המוע

 . אלונים -ץ ימגרש מיני פ  .א
 בית כנסת בנימין.  .ב
 פיתוח משתלבות בנימין.  .ג
 צומת כפר קיש.  - בית מלון  פיתוח נחל תבור  -רשות ניקוז  .ד

 
 :שוטפים נושאיםראש המועצה מדווח על 

 אופטיים. סיבים  .א
 פחים כתומים.  .ב
 גיוס פקח.  .ג
 . מתנ"ס, כיתות א' - הערכות לשנת הלימודים  .ד
 אדיר מילר, להקת תיסלם.  .ה

 
 

2(  

 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

 



 

  

3(  

פתרון חלקי הכולל שכבת  ההנהלה שלא להצביע על החלטה זו ולבדוק אפשרות לביצוע  הוחלט על ידי חברי
 וביצוע ריצוף לרחובות צור וחלמיש.   אספלט שניה במקום אבנים משתלבות

 
4(  

 לעיון חברי המועצה.  1/22א בזה לעיונכם דוח רבעוני מוב

5(  

, כמפורט בהצעת  פוטוולטאיים על גגות מבני המועצההתקנת תאים  ,  671תב"ר  סגירת    מאשרת אתהמועצה  
 . 19/22החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
אלי גברי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  . כמו כן הצביע בעד מר  חברי ההנהלה שנכחו בדיון  6הצביעו    -בעד  

 בדיון. 
  התקנת תאים פוטוולטאיים על גגות מבני המועצה,  671תב"ר  סגירת  בעניין    19/22לפי כך הצעת החלטה  

 אושרת פה אחד. מ
 

6(  

 .20/22, כמפורט בהצעת החלטה שדרוג גן גפן לצורך מרכז לקשיש, 684תב"ר סגירת   מאשרת אתהמועצה  
 הדיבור לחברים נערכה הצבעה.   לאחר שניתנה זכות

אלי גברי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  חברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע בעד מר    6הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

 מאושרת פה אחד.  שדרוג גן גפן לצורך מרכז לקשיש, 684תב"ר סגירת בעניין   20/22לפי כך הצעת החלטה  
 
 
 
 
  
 

 עודד הלפרין   
 ראש המועצה                                                                                                                             

 

 

 אוהד חנוכה  -רשם 
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