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 1 2020יוני,  29,  ז' תמוז, תש"ף

 2 

 3 ראש המועצה -  גב' קרן גרין  :משתתפים

 4 חבר מועצה -  מר יוסף אדירי

 5 חבר מועצה -  מר אמיר זהבי  

 6 חבר מועצה -   מר אביעד חסון 

 7 חבר מועצה -   מר צפריר פדלון 

 8 חבר מועצה -  מר תומר יעקב 

 9 חבר מועצה -  מר נועם מולה 

 10 חברת מועצה -גב' תפארת אסולין משבאום 

 11 חבר מועצה -   מר אייל אלבלק 

 12  חבר מועצה  -   מר יצחק גולברי   

 13 חבר מועצה - מר שלומי מוכתר 

 14 חבר מועצה נכנס -  מר יוסי נגר 

 15 

 16 חברת מועצה -  גב' תמי רוטמן   :חסרים

 17 

 18 מנכ"ל - נגר מר עמיקם לוי   סגל:

 19 יועץ משפטי - עו"ד אהרון שפרבר 

 20 יועץ משפטי - עו"ד אבינועם פרץ

 21 גזבר - מר אבישי יצחקי 

 22 ע' מנכ"ל - מר רועי איצקוביץ' 

 23 מנהלת אגף חינוך קהילה  -  גב' צביה שמע 

 24 ורווחה

 25 ע. ראש המועצה -   איה קאופמן
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 1 מר מנחם בנימין )צ'וך(  :מוזמנים

 2 מר אריה דורון   

 3 ו"ד ליאור לב פישרע   

 4 נציג וועד - מר מוטי מיקלס 

 5 נציגת גן סתוונית -  גב' ליאת שלגי 

 6 נציגת גן שושן צחור - גב' דניאל שוורץ 

 7 נציג גן לילך -  מר ארז וישניא 

 8 

 9 

 10 5ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  תקציר

 11 16.6.2020 גשהתקיימה ביום 

 12 
 13 עדכוני ראש המועצה .1

 14 נחם צ'וך בנימין ודורון אריהפרידה מחברי המועצה מ .2

 15 פרידה מליאור לב פישר דירקטור במעיינות השרון .3

 16 השבעת חבר/ת המועצה יוסי נגר .4

הצעות לסדר בנושאים הוצאות והכנסות מהפעלת הבריכה ותוכנית שיפוצי קיץ גנים ובתי  .5 17 

 18 תומר יעקב. -ספר

 19 צפריר פדלון -הצעה לסדר בנושא פסולת חקלאית .6

 20 .אישור מדיניות ההשקעות -2/2020זר מנכ"ל משרד הפנים אימוץ חו -ועדת השקעות .7

 21 .אישור מדיניות ההשקעות מאשרים פה אחד לאמץ את חוזר המנכ"ל החלטה:

₪ לסך של  700,000מסך של   תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן  1026הגדלת תב"ר מס'  .8 22 

 23 .קרן סלילהמקור מימון :שח.  ₪300,000.  סך ההגדלה  1,000,000

 24 תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן.  -1026 מאשרים פה אחד את הגדלת תב"ר החלטה:

 25 - תכנון בינוי והצטיידות חט"צ יובלים 938עדכון ביחס לתב"ר  .9

 26  :הכנסות

₪ סה"כ הכנסה  267,209לאישור  ₪ תוספת 5,768,235משרד החינוך אושר תקציב בסך  27 

 28 ₪ 6,035,444ממשרד החינוך 

₪ סה"כ קרנות  ₪600,000 הפחתה לאישור  3,200,000קרנות הרשות אושר תקציב בסך  29 

 30 ₪ ₪1,395,985  קרן היטל השבחה ר.אמיר ללא שינו   2,600,000הרשות 

 31 ₪ 10,035429  סה"כ הכנסות

 32 :הוצאות
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₪ סה"כ סעיף  ₪528,0000 הפחתה לאישור  9,864,220אושר תקציב בסך של –עב. קבלניות  1 

9,336,220  ₪ 2 

₪ סה"כ סעיף  ₪72,000 הפחתה לאישור  500,000אושר תקציב בסך של  -רכישת ציוד 3 

428,000 ₪ 4 

 5 ₪. 10,035,429סה"כ הוצאות 

 6 תכנון בינוי והצטיידות חט"צ יובלים. - 938 מאשרים פה אחד את תב"ר החלטה:  

 7 .040732950אישור משרת מנהלת לשכת סגנים רונית וקנין ת.ז.  .10

 8 תומר, צפריר.: נגדלומי, אביעד, תפארת, נועם, אייל, גולברי ויוסי. קרן, אמיר, ש: בעד

 9 ם.מאשרים ברוב קולות את משרת מנהלת לשכת סגני החלטה:

 10 אייל אלבלק, יוסי נגר. -חברי מועצה נוספים לוועדת הנחות בארנונה 2מינוי  .11

, נועם, אייל, אייל אלבלק יו"ר, יוסי נגר חבר? קרן, יוסי, אמיר, שלומי, אביעד, תומר :בעד 11 

 12  צפריר נגדגולברי. 

לוועדת אייל אלבלק ויוסי נגר מאשרים ברוב קולות את מינוי חברי המועצה  החלטה: 13 

 14 הנחות בארנונה.

 15 ונח על שולחן המליאהה( 3.2020דוח רבעון ראשון ) .12

 16 

  17 
 18 –הישיבה ננעלה  -

 19 

 20 

  21 

      22 

 23 


