
 

  

 22/12/25מיום  22/04מן המניין שלא  פרוטוקול מליאת מועצה

 משתתפים 
 .ראש המועצה - מר עודד הלפרין

 . חבר קואליציה -  ד"ר איציק מלכה
 ). zoom( חבר קואליציה  - מר אורי באואר

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

 . )zoom( קואליציהחברת  -  גב' יפעת טל
 .חבר אופוזיציה - מר אליהו גבאי

 ).zoom(  סגן ראש המועצה וחבר קואליציה - און-מר אריאל בר 

 
 חסרים 

 חברת קואליציה   - ד"ר מירה המאירי
 

 
 נוכחים 

 אוהד חנוכה, מנכ"ל המועצה 
 יובל שוב, גזבר המועצה 

 עו"ד גדי פיכמן, יועץ משפטי למועצה. 
 .01.01.2023גזברית המועצה החל מיום  רו"ח אורטל יצחק, 

 

 על סדר היום: 

 . 35/22, כמפורט בהצעת החלטה 2022אישור עדכון תקן כ"א ועדכון תקציב המועצה לשנת   )1
 .36/22כמפורט בהצעת החלטה  ,2023לשנת  המועצה  אישור תקן כ"א ותקציב )2
 . 37/22כמפורט בהצעת החלטה  ,2023מתנ"ס לשנת התקצוב הסכם המתנ"ס ואישור  )3
 

1(  

 . 35/22כמפורט בהצעת החלטה  ,2022עדכון תקן כ"א ועדכון תקציב המועצה לשנת   מאשרת אתהמועצה  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

הוא  עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

 אושרת פה אחד. מ 2022עדכון תקן כ"א ועדכון תקציב המועצה לשנת  בעניין   35/22לפי כך הצעת החלטה  

 

 
 

2(  

ואת    מאשרת אתהמועצה   כח האדם  המועצה השוטףתקן  בהצעת החלטה  כמפורט    ,2023לשנת    תקציב 
36/22 . 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  

 בדיון. 
 אושרת פה אחד. מ ,2023לשנת    תקציב המועצה השוטףתקן כח האדם ובעניין   36/22לפי כך הצעת החלטה  

 



 

  

3(  
 

  התקצוב של המועצה לפעילות המתנ"ס סכומי  הסכם הפעילות בין המועצה למתנ"ס ו  מאשרת אתהמועצה  
 . 37/22בהצעת החלטה כמפורט  ,2023לשנת 

₪ לטובת    40,000הוחלט שיועבר מתקצוב המוזיאון  ו  לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה
 . שיפור תנאים של צוותי החינוך המועסקים במתנ"ס

עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    4הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

החלטה   הצעת  כך  ו  בעניין  37/22לפי  למתנ"ס  המועצה  בין  הפעילות  המועצה  הסכם  של  התקצוב  סכומי 
 אושרת פה אחד. מ 2023לשנת  לפעילות המתנ"ס

 

 

 

 עודד הלפרין   
 ראש המועצה                                                                                                                             

 אוהד חנוכה  -רשם 
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	2) אישור תקן כ"א ותקציב המועצה לשנת 2023, כמפורט בהצעת החלטה 36/22.
	3) אישור הסכם המתנ"ס ותקצוב המתנ"ס לשנת 2023, כמפורט בהצעת החלטה 37/22.

