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 2020פברואר,  23
 

 

 ראש המועצה -   גב' קרן גרין :משתתפים

 סגן ראש המועצה -  מר שלמה מוכתר 

 סגן ראש המועצה -   ולברייצחק גמר  

 חבר מועצה -    דירייוסי אמר  

 (19:05)הגיע בשעה  חבר מועצה -    מר אביעד חסון 

 צהחבר מוע -    זהבי אמירמר   

 חבר מועצה -    יעקב תומרמר  

 חבר מועצה -   מר נועם מולה 

 חבר מועצה -    מר אריה דורון 

 חבר מועצה -  מר צפריר פדלון 

 חברת מועצה - גב' תפארת אסולין משבאום 

 חבר מועצה -  מר מנחם בנימין  

 חבר מועצה -     גב' תמי רוטמן חסרים:

 "למנכ -  מר עמיקם לוי נגר :מוזמנים

 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 יועץ משפטי -  עו"ד אבינועם פרץ 

 גזבר המועצה -   אבישי יצחקימר  

 
   
 ותומללה -Facebook live** הישיבה הוקלטה, שודרה ב  

 
 

שהתקיימה ביום  2מס'  פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המנייןתקציר החלטות מ
 בלשכת ראש המועצה 202011.2.

 
 

 עדכוני ראש המועצה .1

מצ"ב חוק העזר והצעה  2013דיון ואישור תיקונים לחוק עזר לקדימה צורן }העמדת רכב וחנייתו{ התשנ"ג  .2

 לתיקון החוק.

 אושרה פה אחד הצעת תיקון חוק העזר.  -החלטה  

 .המנהלת המשותפת עם מועצה אזורית לב השרון{ מינוי נציגי קדימה צורן במנהלתמנהלת פארק השרון } .3

 -, עמיקם לוי נגרחבר מועצה -, נועם מולהסגן ר. המועצה -פה אחד מינויים של יצחק גולברי אושר -החלטה

 כנציגי מנהלת פארק השרון מטעם המועצהגזבר המועצה  –ואבישי יצחקי  מנכ"ל המועצה
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, מצ"ב אישור מנכ"ל משרד הפנים וחוות דעת רואה חשבון אופיר 2020-2021היטל שמירה לשנת גביית אישור  .4

 בוכניק ושות' . 

 

 קרן, שלומי, אמיר, נועם, אביעד, יוסי, גולברי  -בעד

 דורון, תומר, צפריר  -נגד

 2021-2020היטל שמירה לשנים  גביית  אושר ברוב קולות -החלטה  

 .19:00בשעה  3.3.2020של חודש מרץ בשל חג פורים לתאריך הקדמת מועד ישיבת המליאה  .5

 .15.3.2020אושר פה אחד להזיז את ישיבת המליאה לתאריך  -החלטה  

 צפריר פדלון. -מנהל תקין /שאילתא בנושא העסקת מקורבים .6

 

 

 

 

 

 – הישיבה ננעלה -
 
 

   

 


