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 20 יועץ משפטי  -  עו"ד אהרון שפרבר  
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 1 8ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'   תקציר

 2 20208.11.  גשהתקיימה ביום 

 3 
 4 

 5 עדכוני ראש המועצה  .1

 6 המועצה צפריר פדלוןשאילתה חבר  .2

 7 שאילתה חבר המועצה תומר יעקוב  .3

 8  חבר המועצה יוסי אדירי יצא מהדיון 

 9  אישור המלצות ועדת תמיכות  .4

 10 אושר פה אחד של הנוכחים : החלטה

 11  2021אישור תבחיני תמיכות לשנת   .5

 12 אושר פה אחד של הנוכחים: החלטה

 13 חבר המועצה יוסי אדירי חזר לדיון 

 14 הגדלת תברים הנדון:   .6

 15 פתיחת מערב רוטשילד  -1043תב"ר  הגדלת .1

 16 שח   700,000שח לסכום של   250,000שח מסכום של  450,000הגדלת התב"ר בסכום של 

 17 מקור מימון :קרן תיעול וניקוז -קווי ניקוז ועבודות תמיכה למניעת סחף -₪   250,000

 18 ₪ גינון בערוגות הכבישים מקור מימון :קרן סלילת כבישים    100,000

 19 ₪ השלמת עבודות פיתוח ואדניות ברחוב עמק יזראל וסמטת הברון   100,000

 20 . פתיחת מערב רוטשילד -4310תב"ר  הגדלתאושר פה אחד : החלטה 

 21 

 22 רחוב ההגנה  -פרויקטים בשצפים  – 1010תב"ר  הגדלת .2

₪ ביצוע גינון צומת ההגנה ושצפים בצמוד לרחוב בן צבי  150,000בסכום של   הגדלת התבר 23 

₪ מקור מימון : קרן היטל   ₪650,000 לסכום של  500,000ולרחוב הפלמ"ח,מסכום של  24 

 25 שצפים  

 26 רחוב ההגנה   –פרויקטים בשצפים  -1010תב"ר  הגדלת: אושר פה אחד  החלטה 

 27 

 28 ויתקין -תשיפוץ גן תמר וגן רקפ -1068פתיחת תב"ר  .3

 29 {  ₪2069 }מספר מענק  197,858גן תמר סכום של 

 30 { ₪2070 }מספר מענק  433,849גן רקפת ויתקין סכום של   

 31 631,707מענקי מפעל הפיס בסכום של    

   32 

 33 שיפוץ גן תמר וגן רקפת ויתקין   -8106: אושר פה אחד פתיחת החלטה 

 34 

 35 . הצגת הפרוייקט- 21בית לחיים }בית לאוטיסטים מעל גיל .  4
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החלטה:   לחיים  הצעת  בבית  הצורך  את  עקרונית  מאשרת  המועצה  מיקום  מליאת  ואת  1 

תהליך   את  יקיים  המקצועי  הצוות  המסחרי.  למרכז  בסמיכות  אמיר  רמת  במזרח  השטח,  2 

 3  ההקצאה בהתאם לנהלים.  

 4 אושר פה אחד  החלטה:

 5 

 6 15/9/20לתאריך  8/9/20שינוי מועד הישיבה של חודש ספטמבר מתאריך .  5

 7 אושר פה אחד החלטה : 
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 17 -הישיבה ננעלה  -
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