
 

  

 28/2/21מיום   1/21פרוטוקול מליאת מועצה 
 

 משתתפים 
 ראש המועצה -מר עודד הלפרין

 חברת קואליציה -ד"ר מירה המאירי
 ( 20.00)הצטרף בשעה  – חבר קואליציה-ד"ר איציק מלכה
 מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה-מר שקד גולדמן

 חבר קואליציה-מר ניר דגן
 חברת קואליציה-טלגב' יפעת 

 חבר אופוזיציה -מר אליהו גבאי
 :יםחסר

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

 נוכחים: 
 מנהל המתנ"ס-מר דני קוסןגזבר, -מר יובל שובהמועצה,  למנכ"-מר אוהד חנוכה

 

 היום: על סדר 

 .דיווחי ראש המועצה (1
 רים המצ"ב, לחברים. "העברת דף תב (2
 לידיעת החברים. 4/20העברת דו"ח רבעוני   (3
 . 01/21  מס' אוטוגרפרס כמפורט בהצעת החלטה -מסגרת תב"ר חדשה  (4
חדשה   (5 תב"ר  בהצעת    –מסגרת  כמפורט  המעיין  בפארק  נינג'ה  מתחם 

 . 02/21 מס' החלטה
 . 03/21 מס' בהצעת החלטהשינוי שם רחוב אדר כמפורט  (6
כמפורט בהצעת החלטה   2021ת עבודה של המתנ"ס לשנת  אישור תוכני (7

 . 04/21מס' 
                                     

1 ) 
 דיווח ראש המועצה

 * ראש המועצה מעדכן על סטטוס פרויקט ימינה ימינה. 

 * ראש המועצה מעדכן על סטטוס פרויקט גן שיזף.

 * ראש המועצה מעדכן כי המועצה פנתה לחברת נתיבי ישראל לטובת ריבוד  
 אשר חוצה את המושבה. 65כביש   

 וכי המועצה   4/20* ראש המועצה מעדכן כי התקבלו הדוחות הכספיים לרבעון 
 צפויה לסיים שנה זו באיזון תקציבי.   



 

  

 אגוד * ראש המועצה מעדכן כי התקבל מכתב התראה מרשות המים בדבר תי
 וציין כי להערכתו לאחר הבחירות לכנסת תקבע הממשלה החדשה מדיניות   
 ברורה בנושא ועד אז יש להמתין וזאת לאור המחלוקות הקשות בין מרכז   
 השלטון המקומי ורשות המים בנוגע למתווה התיאגוד.   

 * ראש המועצה מעדכן כי המרכז הקהילתי צפוי להתחיל לקיים שוק איכרים 
 בימי שישי במתחם מוזיאון חצרות האיכרים.   

 ראש המועצה מעדכן כי המועצה הזמינה ממד"א ארבע עמדות החייאה * 
 שיוצבו ברחבי הכפר, עם הצבתן ייצא מסמך מסודר לתושבים המפרט את   
 הפריסה של כל העמדות הקיימות בכפר.   

  

2 ) 
 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

3 ) 

 לעיון חברי המועצה.   4/20ה לעיונכם דוח רבעוני מובא בז
4 ) 

חדשה לטובת ביצוע פרויקט  הר " תב הפתיחת מסגרת   מאשרת אתהמועצה 
, כמפורט בהצעת החלטה  ₪ 75,000בסכום של "להשאיר חותם" אוטוגרפרס 

 המצ"ב.  1/21
)מר שקד גולדמן חבר . ות הדיבור לחברים נערכה הצבעהזכלאחר שניתנה 

 הקואליציה לא נכח בדיון זה עקב קרבה למשתתפי פרויקט זה(. 
חברי הקואליציה שנכחו בדיון וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי  4בעד הצביעו 

 שנכח בדיון.חבר האופוזיציה 
לטובת פרויקט "להשאיר  בעניין פתיחת תב"ר 1/21לפי כך הצעת החלטה 

 חותם" מאושרת פה אחד.
5 ) 

  ש"ח 470,000בגובה  חדשההתב"ר הפתיחת מסגרת   מאשרת אתהמועצה 
, כמפורט בהצעת החלטה בפארק המעיין "ספורט אתגרי"מתחם   הקמתלטובת 

 , המצ"ב. 2/21
 ות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.  כלאחר שניתנה ז

חברי הקואליציה שנכחו בדיון וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי  5בעד הצביעו 
 .חבר האופוזיציה שנכח בדיון

 מתחם "ספורט אתגרי"בעניין פתיחת תב"ר לטובת  2/21לפי כך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד.

 



 

  

 
6 ) 

, כמפורט בהצעת החלטה  י שם רחוב אדר לרחוב פטלונשיאת   מאשרתמועצה ה
 המצ"ב.  3/21

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.  
חברי הקואליציה שנכחו בדיון וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי  5בעד הצביעו 

 .חבר האופוזיציה שנכח בדיון
מאושרת  רחוב אדר לרחוב פטל,.החלפת שם בעניין  3/21לפי כך הצעת החלטה 

 .פה אחד
7 ) 

, כמפורט . 2021ת העבודה של המתנ"ס לשנת את תכני  עצה מתבקשת לאשרהמו
 המצ"ב.   4/21בהצעת החלטה  

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.  
חברי הקואליציה שנכחו בדיון וכמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי  6בעד הצביעו 

 .חבר האופוזיציה שנכח בדיון

,  2021אישור תכנית אב של המתנ"ס לשנת בעניין  4/21לפי כך הצעת החלטה 
 .מאושרת פה אחד

 

 

 עודד הלפרין                                                                    
 ראש המועצה                                                                     

 

 

 רשם: אוהד חנוכה. 

 

 

 


