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 2020פברואר,  12
 

 

 ראש המועצה  -   גב' קרן גרין  :משתתפים

 סגן ראש המועצה  -  מר שלמה מוכתר  

 סגן ראש המועצה  -   ולברי יצחק גמר  

 חבר מועצה  -    דירי יוסי א מר  

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

 ה חבר מועצ -    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  -     גב' תמי רוטמן חסרים:

 חבר מועצה  -  מר מנחם בנימין   

 ל מנכ" -  מר עמיקם לוי נגר  :מוזמנים

 יועץ משפטי  -  עו"ד אהרון שפרבר  

 יועץ משפטי  -  עו"ד אבינועם פרץ  

 גזבר המועצה  -   אבישי יצחקי מר  

 
   
 ותומללה -Facebook live** הישיבה הוקלטה, שודרה ב  

 
 

שהתקיימה ביום   1מס'  פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המנייןתקציר החלטות מ
 בלשכת ראש המועצה  21.1.2020

 
 

 .דכוני ראש המועצה ע .1

 דירקטור מעיינות השרון. -פרידה מעו"ד ליאור לב פישר .2

 יונח על שולחן המועצה. - 2019לשנת  3הצגת דוח רבעון  .3

 מטעם משרד הפנים .  2018דיון בדוחות ביקורת כספיים מבוקרים לשנת  .4

 ד הפנים.   מטעם משר 2018: מאשרים פה אחד את דוחות הביקורת הכספיים המבוקרים לשנת החלטה

 ₪ .  500,000עבודות סלילה וניקוז על סך  1063פתיחת תב"ר חדש  .5

 :  מקורות מימון         

 ₪ מקרן סלילה . 300,000        

 ₪ מקרן ניקוז . 200,000       
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 .ש"ח 500,000עבודות סלילה וניקוז בסך  1063החלטה: מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר חדש   החלטה:  

 ע"ש בעלי החלקות                                8036גוש  224בחלקה  8-9.      אישור מליאת המועצה להעברת מגרשים ארעיים 6

 ב' .  166/ 1/4הסמוכות ורישום תשריט חלוקה לצורכי רישום עפ"י תכנית הצ         

ע"ש בעלי החלקות   8036גוש  224בחלקה  9-8החלטה: מאשרים פה אחד העברת מגרשים ארעיים  חלטה:ה   

 ב'  166/1/4הסמוכות ורישום תשריט חלוקה לצורכי רישום עפ"י תכנית הצ/

 . צפריר פדלון –הצעה לסדר מקלטים ציבוריים   .7

  .צפריר פדלון -שאילתה בנושא תו חניה .8

 .תומר יעקב  -הצעה לסדר בנושא בנית בית ספר חרדי .9

 

 

 

 

 

 – הישיבה ננעלה -
 
 

   
          

 


