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 1 2021אוקטובר,  4
 2 

 3 7 תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'

 4 14.9.21שהתקיימה ביום ג 

 5 

 6 ראש המועצה -   גב' קרן גרין :משתתפים

 7 סגן ר. המועצה וחבר מועצה -  מר שלומי מוכתר 

 8 חבר מועצה  -   מר אביעד חסון 

 9 ועצהחבר מ -  מר יצחק גולברי 

 10 חבר מועצה -   מר אמיר זהבי 

 11 חבר מועצה -  מר צפריר פדלון 

 12 חבר מועצה -   מר תומר יעקב 

 13 חברת מועצה - גב' תפארת שלומציון אסולין 

 14 חברת מועצה -  גב' איילת אדלר 

 15 חבר מועצה -  מר אייל אלבלק 

 16 חבר מועצה -   מר יוסי נגר :חסרים

 17 חבר מועצה -   מר יוסף אדירי    

 18 חבר מועצה -   נועם מולה מר 

 19 מנכ"ל -  מר עמיקם לוי נגר :סגל

 20 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 21 גזברית -   גב' ציפי וקנין 

  22 

 23 

 24 

 25 סדר  היום

 26 

: פתיחת שנת הלימודים, קורונה, הספורט ביישוב ומגרש הכדורגל בקדימה, מיזם עדכוני ראש המועצה .1 27 

 28 וקים ועוד.זיק -תיירות, אמנה סביבתית, יום העצמאות

 29 מליאת המועצה בשבתה כוועדת שמות .2

 30 יפה נוף. מצורף המכתב שנשלח לתושבי הרחוב. -המלצה לשינוי שם רחוב יוספטל לשם חדש   

 31 מאשרים פה אחד את השם יפה נוף. החלטה:  

 32 ]מצ"ב[  תומר יעקב -הצעה לסדר  .3

 33 שימוש במגרש הכדורגל    

 34 מציעה להוריד את ההצעה מסדר היום -קרן 

 35 . קרן, שלומי, אמיר, תפארת, אייל, גולברי, איילת -בעד  
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 1 . תומר- נגד  

 2 . צפריר ואביעד -נמנע  

 3   מסדר  היום. ההצעהמאשרים ברוב קולות להוריד את  החלטה:

 4 ] מצ"ב[שאילתה  תומר יעקב  .4 

 5 וועדת תמיכות .א

 6 מנהלת אזור  תעשייה משותף .ב

 7 ]מצ"ב[ שאילתה צפריר פדלון .  5

 8 גוניהעסקת יועץ אר .א

 9 העסקת מזכירת סגנים. .ב

 10 . אישור המלצות ועדת תמיכות .6

 11 .לחלוקה לארגונים על פי  הטבלה המצורפת מאשרים פה אחד את המלצות וועדות התמיכות החלטה:

 12 תוספת משרה: מנהל/ת אזורי תעשייה ומסחר  .7

 13 100%היקף משרה :   

 14 משכר מנכ"ל 70%-60%אושר ע"י משרד הפנים. טווח שכר  -חוזה אישי  

 15 קרן, שלומי, אמיר, תפארת, אייל, גולברי, איילת, אביעד.  -בעד 

 16 תומר וצפריר. -נגד  

 17 מאשרים ברוב קולות תוספת משרה מנהל/ת אזורי תעשייה ומסחר.  החלטה: 

 18 פתיחת תברים  .8

 

מס' 

 תב"ר

 שם התב"ר
סה"כ 

 תקציב

קרן כבישים 

 וסלילה

קרנות 

 הרשות

משרד 

 הפנים

1082 

סימון כבישים והתקני 

 טיחותב

       

150,000        150,000  

           -  

  

            -  

  

 שיקום כבישים ומדרכות 1083

       

150,000        150,000  

           -  

  

            -  

  

1084 

רכב תפעולי לאגף תפעול 

 ושפ"ע

       

171,820                 -    

    

71,820  

   

100,000  

    

       

471,820        300,000  

    

71,820  

   

100,000  

 19 לפי הטבלה. מאשרים פה אחד את פתיחת התב"רים החלטה:

 20 
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 22 

 23 

 24 

 25 
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 3 

 4 סגירת תב"רים .9

 5 

 6 לפי הטבלה. מאשרים פה אחד את סגירת התב"רים החלטה:  

 7 

 8 

 9 

 10 - הישיבה  ננעלה -

 11 


