
 

 

 25/12/19מיום  10/19פרוטוקול ישיבת מועצה 

 משתתפים:
 ראש המועצה-מר עודד הלפרין
 חבר קואליציה-מר אורי באואר
 מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה-מר שקד גולדמן

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

 חבר אופוזיציה-מר אליהו גבאי
 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה-און-בראריאל  מר 

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

 נוכח:
 שלמה אלקחר

 

 על סדר היום:

 .דיווחי ראש המועצה (1

 העברת דף תבר"ים המצ"ב, לחברים. (2

בסך  חדשה לטובת ביצוע קירוי מגרש בביה"ס רבין תבר פתיחת מסגרת  (3
 המצ"ב.   73/19כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  800,000של 

 . 3/19דוח רבעוני  (4

כמפורט בהצעת ההחלטה מס'   2020תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת  (5
     המצ"ב. 74/19

 
        החלטות

 

                                             דיווח ראש המועצה (1
  



 

 

2 ) 

 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 

3 ) 

חדשה לטובת ביצוע קירוי מגרש בביה"ס  תבר פתיחת מסגרת  מאשרת המועצה 
   המצ"ב.  73/19, כמפורט בהצעת החלטה רבין

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.
ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא  חברי   6הצביעו  –האישור בעד 

עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה. כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר  
 האופוזיציה.

                  פתיחת מסגרת חדשה קירוי מגרש בביה"ס,בנושא   73/19לפי כך הצעת החלטה 
 מאושרת פה אחד.

4 ) 

 .לעיון חברי המועצה 3/19מובא בזה לעיונכם דוח רבעוני  

5 ) 

 . 2020המועצה מתבקשת לאשר את תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת 
 .לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה

ושא  חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנ 6הצביעו  –בעד האישור 
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה. כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר  

 .האופוזיציה
,                   תוכנית העבודה של המתנ"ס ,בנושא 73/19לפי כך הצעת החלטה 

 מאושרת פה אחד.

 

 

 

 עודד הלפרין                                                                     
 ראש המועצה                                                                     

 רשם: שלמה אלקחר.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 ) 

 

 



 

 

 

 פ "תש  חשון א"כ
 2019 נובמבר 19

 לכבוד
 ראש המועצה-מר עודד הלפרין

 חברת קואליציה-ד"ר מירה המאירי
 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 
 חברת קואליציה-טלגב' יפעת  

 חבר אופוזיציה-מר אליהו גבאי
 סגן ראש המועצה וחבר קואליציה-און-אריאל ברמר 

 

 שלום רב,

 רביעי ביוםאשר תתקיים  10/19  שמספרההנכם מוזמנים לישיבת מועצה 
 .בחדר הישיבות במועצה 20:00בשעה  25.12.2019

 

 על סדר היום:

 .דיווחי ראש המועצה (1

 תבר"ים המצ"ב, לחברים.העברת דף  (2

בסך  חדשה לטובת ביצוע קירוי מגרש בביה"ס רבין תבר פתיחת מסגרת  (3
 המצ"ב.   73/19כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  800,000של 

 . 3/19דוח רבעוני  (4

כמפורט בהצעת ההחלטה מס'   2020תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת  (5
           המצ"ב. 74/19

 
 ב ב ר כ ה ,                                                    

 

   למה אלקחרש                                                         
 מזכיר וגזבר המועצה       



 

 

 25.12.19 -שתתקיים ב 19/10שיבת מועצה י 
 דף תברים –על סדר היום  2סעיף 

 

 מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה. 

 

 

 

 

 דברי הסבר 

כמנהגנו אנו מוסרים דו"ח שוטף בכל ישיבת מועצה על מצב התקציבים הבלתי 
רגילים ובו ניתן לעקוב אחר התקדמות גיוס הכספים וההוצאות לעבודות 

  המבוצעות במסגרות אלו.

 

 

       

  בברכה,             

 

 

 עודד הלפרין       אלקחרשלמה 

 ראש המועצה      מזכיר וגזבר המועצה

 

 

  



 

 

 25.12.2019 -שתתקיים ב 19/10שיבת מועצה י
 73/19הצעת החלטה –על סדר היום  3סעיף 

 

 

 

חדשה לטובת ביצוע קירוי מגרש  תבר פתיחת מסגרת  המועצה מתבקשת לאשר

ממקורות המימון הבאים: משרד הפנים , פיס   800,000בסך של בביה"ס רבין 

 והשלמת מימון מקרן ההשבחה במידת הצורך.

תב"ר יוגש לאישור הממונה כנדרש בתקנות ע"י גזבר המועצה ויתכן בשלבים  
 בהתאם ליכולת הקצאת הכספים.

 

 

 דברי הסבר

בקשתנו לקירוי מגרש הספורט בביה"ס רבין. אומדן ראשוני  משרד הפנים אישר 
₪.  800,000לביצוע הפרויקט כ   

₪  400,000בשלב זה התקבלה התחייבות להשתתפות משרד הפנים למימון 
 לטובת ביצוע הפרויקט. מצ"ב הרשאת משרד הפנים.

 

 

             
  בברכה,   

 

 עודד הלפרין                             שלמה אלקחר

 ראש המועצה                           מזכיר וגזבר המועצה

 

  



 

 

 25.12.2019 -שתתקיים ב 10/19שיבת מועצה י
 דוח רבעוני –על סדר היום  4סעיף 

 

 

לעיון חברי המועצה 3/19מובא בזה לעיונכם דוח רבעוני    

 

 

 דברי הסבר

 

הדוח ותוצאותיו לידיעתכם. הדוח מובא לידיעה ולא כנדרש בתקנות מובא 
.נדרשת החלטה  

 

 

 

             
  בברכה,   

 

 

 עודד הלפרין                             שלמה אלקחר

 ראש המועצה                           מזכיר וגזבר המועצה

 

 

 

 

 

 



 

 

 25.12.2019 -שתתקיים ב 10/19שיבת מועצה י
 74/19הצעת החלטה –על סדר היום  5סעיף 

 

 

 . 2020תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת את   המועצה מתבקשת לאשר

 

 

 דברי הסבר

של המתנ"ס כ"תאגיד מעין   על פי ההנחיות, יש לאשר את תוכנית העבודה
יידונו במסגרת אישור   2020. סכומי התקציב המועברים למתנ"ס לשנת  עירוני"

 , בצמוד לתקציב המועצה.6/19מס'  בישיבה שלא מן המנייןתקציב המועצה 

מליאת המועצה מתבקשת לאשר את תוכנית העבודה שתוצג גם בישיבת 
 .דני קוסןמר מנהל המתנ"ס מליאת המועצה ע"י  

  

 

          

 בברכה,   

 

             
   

 

 עודד הלפרין                             שלמה אלקחר

 ראש המועצה                           וגזבר המועצהמזכיר 

 


