
 

  

 22/11/27מיום  22/09מן המניין    פרוטוקול מליאת מועצה

 משתתפים 
 ראש המועצה - מר עודד הלפרין

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

 חבר קואליציה   - מר אורי באואר
 חבר קואליציה   - מר ניר דגן

 קואליציה חבר   -ערן וייסמן מר 
 ) zoom( חברת קואליציה -  גב' יפעת טל

 חבר אופוזיציה  - מר אליהו גבאי
 

 חסרים 
 . סגן ראש המועצה וחבר קואליציה - און-מר אריאל בר 

 
 נוכחים 

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

 

 על סדר היום: 

 דיווחי ראש המועצה.  )1
 העברת דף תב"רים לחברים.  )2
 המצ"ב.   31/22בארנונה למפקד במילואים, כמפורט בהצעת החלטה אישור הנחה  )3
 המצ"ב.  32/22אישור העסקת גזברית המועצה, כמפורט בהצעת החלטה  )4
תב"ר   )5 מסגרת  החלטה    690חדשה  פתיחת  בהצעת  כמפורט  הישן,  הספר  בית  מבנה    33/22שיפוץ 

 המצ"ב.
בהצעת    691פתיחת מסגרת תב"ר חדשה   )6 כמפורט  בית הספר,  בחצר  כושר  הקמת מתחם מתקני 

 המצ"ב. 34/22החלטה 
 

1(  
 דיווחי ראש המועצה 

 ראש המועצה מדווח על סטטוס פרויקטים:

 פריצת דרך רחוב ברקת.  .א
 פריצת דרך רחוב צבעוני שכונת ערמונים.  .ב

 
 

 :שוטפים נושאיםראש המועצה מדווח על 

 . 2021דו"ח מבוקר משרד הפנים  .א
 . 2023ותקציב  2022תקציב  .ב
 סוציו אקונומי.  .ג
 שת"פ עם בית חולים פוריה וקק"ל.  .ד
 מכירת נכס.  -דואר ישראל  .ה
 אכיפת כלבים.  .ו

 
 

2(  

 ים לעיון חברי המועצה.  "רמוגש בזאת דף התב

 



 

  

3(  
, כמפורט בהצעת  בהתאם לתקנות  25%בגובה    הנחה בארנונה למפקד במילואיםמתן    מאשרת אתהמועצה  
 . 31/22החלטה 

 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 
 . חברי ההנהלה שנכחו בדיון 6הצביעו  -בעד 
 הצביע מר אלי גבאי, חבר אופוזיציה.  -נגד 

 אושרת. מ 25%בגובה  הנחה בארנונה למפקד במילואיםמתן בעניין   31/22לפי כך הצעת החלטה  
 

4(  
משרה    100%העסקת הגב' אורטל יצחק כגזברית המועצה בחוזה בכירים בהיקף של    מאשרת אתהמועצה  

 . 32/22כמפורט בהצעת החלטה   ,01.01.2023וזאת מתאריך ה   ,משכר מנכ"ל 85%בשיעור של 
 לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה. 

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

העסקת הגב' אורטל יצחק כגזברית המועצה בחוזה בכירים בהיקף של  בעניין    32/22לפי כך הצעת החלטה  
 אושרת פה אחד.מ משכר מנכ"ל 85%משרה בשיעור של    100%

 
5(  

כמפורט   ,₪  550,000  ע"ס  הספר הישן,  שיפוץ מבנה בית   690ה  תב"ר חדשפתיחת מסגרת  מאשרת את  המועצה  
 .33/22בהצעת החלטה 

 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. 
 550,000  ע"ס  הספר הישן,  שיפוץ מבנה בית  690ה  תב"ר חדשפתיחת מסגרת  בעניין    33/22לפי כך הצעת החלטה  

 מאושרת פה אחד.  ₪

 
6(  

כמפורט    ,₪  100,000הקמת מתחם מתקני כושר  ע"ס    691חדשה  תב"ר  פתיחת מסגרת  את  ת  מאשרהמועצה  
 .34/22בהצעת החלטה 

 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. 
  ₪   100,000הקמת מתחם מתקני כושר ע"ס    691פתיחת מסגרת חדשה    בעניין  34/22לפי כך הצעת החלטה  

 מאושרת פה אחד. 

 
 

 

 עודד הלפרין   
 ראש המועצה                                                                                                                             

 אוהד חנוכה  -רשם 
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