
 

  

 22/30/31מיום  22/30פרוטוקול מליאת מועצה  

 משתתפים 
 ראש המועצה - מר עודד הלפרין

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

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

 

 חסרים 
 חברת קואליציה   - ד"ר מירה המאירי

 חבר קואליציה   -ערן וייסמן מר 
 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה  - און-מר אריאל בר 

 חבר אופוזיציה  - מר אליהו גבאי

 נוכחים 
 אוהד חנוכה, מנכ"ל המועצה 

 ר המועצה ובל שוב, גזבי

 על סדר היום: 

 דיווחי ראש המועצה.  )1
 העברת דף תב"רים לחברים.  )2
יוסי דולה ז"ל, ראש המועצה לשעבר, כמפורט בהצעת   )3 אישור קריאת פארק המעיין על שמו של 

 , המצ"ב 09/22החלטה מס' 
חדשה   )4 תב"ר  מסגרת  ציבור  687פתיחת  מוסדות  מס'  נגישות  החלטה  בהצעת  כמפורט   ,10/22  ,

 המצ"ב.
 לידיעת החברים. 4/21הצגת דו"ח רבעוני   )5
 

1(  

 דיווחי ראש המועצה 

 המועצה מדווח על סטטוס פרויקטים:ראש 

 בביצוע.  –מועדון ותיקים  .א
 . 14.04.22מועד פתיחה ב  – מתחם ספורט וכושר בפארק המעיין .ב
 .65חידוש כבישים כולל כביש  .ג
 שכונת בנימין, סיום שלב א'.  .ד

 
 :שוטפים נושאיםראש המועצה מדווח על 

 הערכת מצב בטחונית.  .א
 פסק דין חלקות חקלאיות.  .ב
 איפיצ'י. ת תביע .ג
 מליאה הבאה. -הנחיות מרחביות  .ד
 החלפת מתקנים.  שקיות כתומות למחזור + .ה

 

2(  

 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

 

 



 

  

3(  

אתהמועצה   ז"ל  מאשרת  דולה  יוסי  של  שמו  של  המעיין  פארק  לשעברקריאת  המועצה  ראש  כמפורט  ,   ,
 .09/22בהצעת החלטה 

 לחברים, נערכה הצבעה. לאחר שניתנה זכות הדיבור  
 . חברי ההנהלה שנכחו בדיון 5הצביעו  -בעד 

 מאושרת פה אחד.  קריאת פארק המעיין על שמו של יוסי דולה ז"לבעניין   09/22לפי כך הצעת החלטה  
 

4(  

 . 22/10, כמפורט בהצעת החלטה הנגשת מבני ציבור - 687פתיחת תב"ר  מאשרת אתהמועצה  
 הדיבור לחברים, נערכה הצבעה. לאחר שניתנה זכות  

 חברי ההנהלה שנכחו בדיון.  5הצביעו  -בעד 
 מאושרת פה אחד.  הנגשת מבני ציבור  - 687פתיחת תב"ר בעניין   10/22לפי כך הצעת החלטה  

 
 

5(  

 לעיון חברי המועצה  4/21מובא בזה לעיונכם דוח רבעוני 
 
 
 

 עודד הלפרין   
 ראש המועצה                                                                                                                             

 

 

 אוהד חנוכה  -רשם 
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