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 2 
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 4 ראש המועצה  -   גב' קרן גרין   :משתתפים

 5 חבר מועצה   -  מר שלומי מוכתר   

 6 חבר מועצה  -   מר יצחק גולברי    

 7 חבר מועצה  -   מר אמיר זהבי    

 8 חבר מועצה  -    מר אביעד חסון   

 9 חבר מועצה  -   מר אייל אלבלק  

 10 חבר מועצה  -   מר נועם מולה     

 11 חברת מועצה  - ומציון אסולין גב' תפארת של  

 12 (19:15 -ב  הצטרף) חבר מועצה -   מר יוסף אדירי  

 13 חבר מועצה   -   מר יוסי נגר   : חסרים

 14 חבר מועצה  -   מר תומר יעקב   

 15 חבר מועצה  -    מר צפריר פדלון  

 16 חברת מועצה  -   גב' איילת אדלר  

 17 מנכ"ל  -  מר עמיקם לוי נגר    סגל: 

 18 עץ משפטי יו -  עו"ד אהרון שפרבר  

 19 יועץ משפטי  -  עו"ד אבינועם פרץ 

 20 גזבר  -  מר אבישי יצחקי  

  21 

 22 11פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  תקציר 

 23 27.10.20שהתקיימה ביום ג  
 24 

 25 עדכוני ראש המועצה  .1

 26 מינוי נציג לאשכול השרון .2

 27 מאשרים פה אחד מינוי ראש המועצה כנציגת הרשות באשכול השרון.  החלטה:
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 1 הגדלת תבריםפתיחה ו .3

 2 2019סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  -1072פתיחת תב"ר   .א

 3 ₪   78,373סכום התב"ר הינו  

 4 ₪   54,861 -משרד התחבורה  

 5 ₪   23,512 -מקרן כבישים 

 6 . 1072מאשרים פה אחד את פתיחת תב"ר  החלטה:  

 7 פארק טיילת קדימה צורן  1073פתיחת תב"ר   .ב

 8 ₪   150,000 -סכום התב"ר    

 9 ₪  150,000 -מקרן היטלי שצ"פ    

 10 . 1073מאשרים פה אחד את פתיחת תב"ר  החלטה:    

 11 הקמה שדרוג ושיפור מוס"ח ומוס"צ  – 1048הגדלת תב"ר   .ג

 12 ₪  ₪2,200,000 לסכום של   700,000מסכום של     

 13 ₪ מקרן היטלי פיתוח רמת אמיר.   1,500,000הגדלה של     

 14 .1048ר מאשרים פה אחד את הגדלת תב"  החלטה:    

 15 תוכניות אב ישוביות, תכנית המתאר ותיקון גבולות  – 912הגדלת תב"ר  ד. 

 16 ₪.   ₪880,000 לסכום של   380,000מסכום של    

 17 ₪ מקרן היטלי השבחה רמת אמיר. 500,000הגדלה של    

 18 . 912מאשרים פה אחד את הגדלת תב"ר  החלטה:   

 19 את קרקע.המלצת וועדת הקצאות, תבחינים, קריטריונים להקצ . 4

להקצאת    החלטה: קריטריונים  תבחינים,  הקצאות,  וועדת  המלצת  את  אחד  פה  מאשרים  20 

 21 קרקע. 
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 25 -הישיבה ננעלה  -
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