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 1 
 2 2021מאי,  18

 3 

 4 4 מן המניין מס' פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה תקציר 

 5 11.5.21ג שהתקיימה ביום 

 6 

 7 ראש המועצה  -    גב' קרן גרין   : משתתפים

 8 חבר מועצה  -    מר אמיר זהבי

 9 חבר מועצה  -    מר אביעד חסון   

 10 חבר מועצה  -   מר שלומי מוכתר   

 11 חבר מועצה  -    מר נועם מולה  

 12 חבר מועצה  -    וסף אדירימר י   

 13 חבר מועצה  -    מר אייל אלבלק 

 14 חבר מועצה  -    מר צפריר פדלון 

 15 חבר מועצה  -   מר תומר יעקב

 16 מנכ"ל -  מר עמיקם לוי נגר    :סגל

 17 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 18 יועץ משפטי -  עו"ד אבינועם פרץ

 19 ית גזבר -   גב' ציפי וקנין  

 20 חבר מועצה  -    לברימר יצחק גו    :חסרים

 21 חברת מועצה  -    גב' איילת אדלר

 22 חבר מועצה  -   מר יוסי נגר 

 23 חברת מועצה  - גב' תפארת שלומציון אסולין  

 24 

 25 סדר  היום 

 26 עדכוני ראש המועצה.  .1

 27 סגירת תברים  .2

מס'  

 תב"ר 

מחלקה  שם תב"ר  

 מטפלת 

סה"כ 

 תקבולים 

סה"כ 

 תשלומים 

גרעון/עודף  

 נטו 

   מקור מימון 

איטום  891

 מוסדות חינוך 

  2013 -תב"ר מ  ק.ע.פ  1.94 849,998.06 850,000 חינוך 

דרכים  994 פריצת 

ברחובות 

 חדשים 

 2018 -תב"ר מ ק.כבישים  25.58 299,974.42 300,000 הנדסה 

 28 מאושר פה אחד: החלטה

 29 



 2                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן  -המועצה המקומית קדימה

 153-9-8902916פקס:      •     09-8902902טל:    •    6092000צורן -קדימה  1רח' הרצל                 

     

 ה המועצמנכ"ל  לשכת

 ן מקום של איכות חיים צור-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\nuc\downloads\  עם חתימה.  11.5.21תקציר פרוטוקול מליאה מן המנייןdoc 

 1 

 2 -וגרים עם אוטיזם )אלו"ט(אגודה לאומית לילדים וב  27.4.21אישור וועדת הקצאות מיום   .3

 3 מצ"ב פרוטוקול הוועדה. 

 4 .חשש לכאורה לניגוד ענייניםממאושר ברוב קולות. תומר יעקב לא משתתף  : החלטה

הספק  .4 עם  שנחתם  ההתקשרות  הסכם  המועצה במסגרת  הוצאות  הגדלת  לאישור  בקשה  5 

ועצות ( )ב( לתוספת הרביעית לצו המ7)3"הילל פיתוח תשתיות" , בהתאם לאמור בסעיף   6 

 7 . 1950 –המקומיות התשי"א 

 8 ₪   2,500,000 -סכום מקורי עפ"י חוזה

 9 ₪   1,250,000 –מסכום מקורי(  50%סכום ההגדלה המבוקש )

 10 ₪  3,750,000  -סה"כ סכום סופי

 11 הנושא ירד מסדר היום : החלטה

 12 עדכון פרוגרמה בית לחיים  .5

 13 מאושר פה אחד: החלטה

 14 
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 17 - הישיבה  ננעלה -
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