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 על סדר היום: 

 דיווחי ראש המועצה.  )1
 העברת דף תב"רים לחברים.  )2
 המצ"ב.   26/22, שילוט ומספור בתים + שלטים, כמפורט בהצעת החלטה  533הגדלת מסגרת תב"ר  )3
תב"ר   )4 בהצעת החלטה  624הגדלת מסגרת  כמפורט  שפ"ע,  וציוד מחלקת  רכב  כלי  חידוש   ,27/22  

 המצ"ב.
 המצ"ב.  28/22, להקמת מתקן ספורט אתגרי כמפורט בהצעת החלטה 679סגירת תב"ר  )5
 המצ"ב. 29/22כמפורט בהצעת החלטה  681תב"ר  -צלמות אבטחה במועצה הקמת מוקד רואה למ )6
 המצ"ב.   30/22, כמפורט בהצעת החלטה  2023אישור תכנית החומש של המועצה במפעל הפיס לשנת   )7
 

1(  
 דיווחי ראש המועצה 

 ראש המועצה מדווח על סטטוס פרויקטים:

 בית כנסת שכונת בנימין.  .א
 גינת כלבים באלונים.  .ב
 יעקב כהן. כיכר משה  .ג
 פריצת תשתיות רחוב ברקת.  .ד

 
 :שוטפים נושאיםראש המועצה מדווח על 

 פסטיבל מסחג.  .א
 דואר ישראל + הרחבת חנייה בנק הפועלים.  .ב
 מכרז גזבר. .ג
 הנחה בארנונה למפקד במילואים.  .ד
 תב"ע מתחם מסחרי בנק הפועלים.  .ה
 עדכון.  - שדרוש המט"ש  .ו

 
2(  

 לעיון חברי המועצה.    ים"רמוגש בזאת דף התב

 

 



 

  

3(  
, שילוט ומספור בתים + שלטים, כמפורט בהצעת החלטה  533הגדלת מסגרת תב"ר    מאשרת אתהמועצה  

26/22 . 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בכמו כן הצביע    . חברי ההנהלה שנכחו בדיון  6הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

אושרת פה  מ  , שילוט ומספור בתים + שלטים533הגדלת מסגרת תב"ר  בעניין    26/22לפי כך הצעת החלטה  
 אחד.

 
4(  

אתהמועצה   תב"ר  מאשרת  מסגרת  בהצעת  624  הגדלת  כמפורט  שפ"ע,  מחלקת  וציוד  רכב  כלי  חידוש   ,
 . 27/22החלטה 

 שכל ביצוע רכש בתב"ר זה מעל לגובה מכרז יובא לעדכון המליאה. לאחר דיון בנושא הוחלט 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

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

מאושרת   , חידוש כלי רכב וציוד מחלקת שפ"ע624הגדלת מסגרת תב"ר  בעניין   27/22לפי כך הצעת החלטה 
 פה אחד. 

 
5(  

 . 28/22, להקמת מתקן ספורט אתגרי כמפורט בהצעת החלטה 679 סגירת תב"רמאשרת את המועצה  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    6הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

 מאושרת פה אחד.   מתקן ספורט אתגרי, להקמת 679סגירת תב"ר בעניין   28/22לפי כך הצעת החלטה  

 
6(  

 . 29/22כמפורט בהצעת החלטה    681תב"ר    -הקמת מוקד רואה למצלמות אבטחה במועצה  ת  מאשרהמועצה  
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

האופוזיציה שנכח גם הוא  עד מר אלי גבאי, חבר  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    6הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

מאושרת פה   681תב"ר  -הקמת מוקד רואה למצלמות אבטחה במועצה   בעניין  29/22לפי כך הצעת החלטה  
 אחד.

 
7(  

 .30/22, כמפורט בהצעת החלטה 2023מאשרת את תכנית החומש של המועצה במפעל הפיס לשנת המועצה  
 הצבעה. לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה  

עד מר אלי גבאי, חבר האופוזיציה שנכח גם הוא  בחברי ההנהלה שנכחו בדיון. כמו כן הצביע    6הצביעו    -בעד  
 בדיון. 

 מאושרת פה אחד.  2023בעניין תכנית החומש של המועצה במפעל הפיס לשנת   30/22לפי כך הצעת החלטה  

 

 עודד הלפרין   
 ראש המועצה                                                                                                                             

 אוהד חנוכה  -רשם 
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