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 2022נובמבר,  3
 

 10 מן המניין מס'שלא  מישיבת מליאת מועצה מלא  פרוטוקול 

 25.10.22ג  שהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה  -   גב' קרן גרין  :משתתפים

 סגן ר. המועצה וחבר מועצה  -  מר שלומי מוכתר  

 חבר מועצה   -    אביעד חסון מר  

 עצה ו מ רבח -  מר יצחק גולברי  

 חבר מועצה  -   מר אמיר זהבי  

 חבר מועצה  -   מר תומר יעקב  

 ה עצחבר מו  -  מר צפריר פדלון  

 ה מועצחבר  -  מר אייל אלבלק  

 חבר מועצה  -   מר יוסי נגר  

 סנכ נ  הצעו מ רבח -   ר צי פש ןנ ור רמ 

 חברת מועצה  -  גב' איילת אדלר  

   הצעו מ תרבח -  ק רב -רו מ תניע  ר"ד 

 חברת מועצה  - סולין ת שלומציון אראפת גב' :חסרים

 "ל מנכ -  מר עמיקם לוי נגר  : לסג

 יועץ משפטי  -  עו"ד אהרון שפרבר  

 המועצה  זבריתג -   י וקנין יפצ ב'ג 
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 םיוה סדר  להלן 
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 י פסכ  חודב  ן ויד  םויה  רדס  לע  .10  רפסמ  ןיי נמה  ןמ  א לש  הצעומה  תבישי  תא  תחתופ  ינא : גרין, ראש המועצה 'גב

  ה ז   30/6/2020  לש  רוקס  חודב  םו יה  ןודלש  רורב  יל  ם ג  .30/6/2020  םויל   רוקס  יתנש  יצח

  ד רשמ  .ןמזב  אל  התשע  הצעומהש  והשמ  ןיא  ,ונב  יולת  אל  הז  לבא  .םוטרומ  טסופ  תצק

  ה נ ורוק  התייה  זאו  קודבל  עיגמ  ןובשחה  האורש  דע  ,ןובשח  האור  הנממ  א והש  דע  םינפה

  ן ת ונ  אוהש  דע  השעמל  םינפה  דרשמ  לבא  ,היה המ  רבכ  תרכוז  אל  .הלשממ  התייה  אל  זאו

  ל ע   חינהל  םי לוכי  ונחנא   ,וננחלוש   לע  חנומ  הזש  עגרב  .ןמז  חקול  הרזח  תוקידבה  תא  ונל

  ט ס ופ  הז  זא  .רוק ס  אל  אוהש  רח א  והשמ  ח ינהל  הלוכי  אל  י נא  , רוקס  קר  הצעומה  ןחלוש

 . תואיצמה וז לבא םוטרומ

 ת אזה  היעבה  ,תוימ וקמ  תויושר   30  לש  םייט פשמ  םיצעוי  ונחנא  יכ  ,יבח ורמ  קר  ,בגא : רבר פש  ד"וע

  , ה פ  ושע  אל  ,םיזרכמ  וש ע  אל  ,ןובשח  יאור  ונימ  אל  םה  ,לכה  ,הנורוק  ללגב  .ןלוכב  תמייק

   .2020 םוטרומ טסו פ םלוכ וישכעו

   .ל ואשל  םינמ זומ םתא  תולאש  םכל שי םא זא : גרין, ראש המועצה 'גב

  .זאמ ןדריב םימ הב רה  ורבע רבכ ,2020 :צפריר פדלון

 .ךתיא המיכסמ : גרין, ראש המועצה 'גב

 . םינפה דרשמ הז ,הצעומל רושק אל הז לבא : רבר פש  ד"וע

 . הז תא רשאל םיכירצ אל םג ונחנא :צפריר פדלון

  .הז תא רשאל ךירצ אל : גרין, ראש המועצה 'גב

 ן יא  זא  ,דספהב   םג  ה ז  תא  ורמג  אל  ,בגא  .ת ולאש  םכל  שי  םא  קר  ,רשאל  םיכירצ  אל  םתא : רבר פש  ד"וע

  .היעב

  ת א   ידיגת  ,ס נכיהל  ילב  ,םירפסמ   ילב  . םוי הל  יל  י טנוולר  הז  ,דחא  .תויוסחייתה  המכ :בק עי רמות

  י נ א   דחא  .ה טמ  יפלכ  ע ופישה  התייה  ם ש  המגמהש  םי אשונ   השול שב  תוחפל  ,תומגמה

 .עוציב ידד מ חוד  לע רבדמ

 . בגא ךרד 2019 לש : ןינק ו יפיצ

 .םויה בצמה המ יל דיגהל הלוכי תא םא .קוידב :תומר יעקב

 ?ןכ ,2020-מ םרזש הממ רתוי הב רה רהנב ומרזש םימהש : ןינק ו יפיצ

 . יתלאש  ,םויה הרקש המ לבא ,תויהל לוכי :תומר יעקב

 .דיגהל הלוכי תא םא  ,םויה תומגמה המ לאוש אוה : גרין, ראש המועצה 'גב

 , ךתוא דקמא ינא ,םויה המ גמה המ יל דיגהל הלוכי תא :תומר יעקב

 . תומגמה םע  וישכע הבושתל ינממ הפצמ אל התא : ןינק ו יפיצ

 ה ז  ז א  אל  םאו  הז  תא  ךל  ש יש  ת ויהל  לוכי  יכ  ,ם ייט נוולרה  םיפ יעסב  ךתוא  דקמא  ינא :תומר יעקב

 . רדסב

 . י קוא ,הז תא יל  ןיא ,אל : ןינק ו יפיצ

 . עמשנ אוב : גרין, ראש המועצה 'גב

 . תושרה  תוסנכה ללכמ תויאמצע תוסנכה זוחא לש אשונה ,דחא :תומר יעקב

 ? לאוש התא הנש הזיאל : גרין, ראש המועצה 'גב

   .2020-ל  ןוכנ וא םו יהל ןוכנ ,םעפ דוע רזוח ינא :תומר יעקב
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 .הלאשה הר ורב : רבר פש  ד"וע

  רבדהו  .ליגרה  ביצקתה  ךותמ  ם י ימוקמ  ם יתורישל   תואצוהה  זוחא  ,םי יתש  .דחא  הז :תומר יעקב

 . ן וישיר אלל םיקסעה זוחא ןורחאה

 . רדס ב לבא .הדי רי תמגמבש דיגהל הלוכי ינא הז אש המועצה: גרין, ר  'גב

 , ר דסב  הז  ,םימ  הברה  ורבעש  תרמוא  ת א  .ת ויטנו ולר  אל  ן ה  ,2019  ל ש  תומגמה  ת א  ונ ל  שי :תומר יעקב

 . 2022-ו  2021-ב יוטיב ידיל םיאב ךיא ,הלאה םימה המ ונל ירפס

 . יקוא : ןינק ו יפיצ

 ת ב ישי   ינפל  ונחנא  יכ  והשמ  םכל וכל  דיגהל  הצור  ינא  .הרעה  וז  ,הלאש  אל  וז  ,ינש  רבד :תומר יעקב

  ו נ משרש  ,30/6/2020  לש  תיללכ  ה ריקס  חו דב  3  דומע  לע  הפ  לכתסמ  ינא  .2023  לש  ביצקת

  ר ש פאו  .םינפה  דרשמל  ונשגהש  ה ממ  רחא  רפסמ  אצי  ,והשמו  לקש  500,000  לש  ףדוע

 ן ויסינ  ךמס  לע  ,ודיפקתש  םכמ  שקבמ  ינאו  םירב דה   ל כ  תא  םיבלשה  ל כב  תמאב  תוארל

 . תואצוהו  תוסנכה   אשונב  ןה  .בי צקתב  םימשרנש   םינותנה  לע  ,תומדוק  םי נש  לש  םכלש

  ם י רעפ , טוליש תרגא םע רואיבב  . הפ הז ת א םיטרפמו ,הלאה םירבדה לכ ת א יתרמא ינאו

 ה צעומ   תופתתשה  .350  לומ  254  םולשתב  הינח  .דעיה  ןיבל  עוציבה  ינ ותנ  ןיב  םייקנע

  ו ל י פאו  םילקש  יפלא  תואמ  הז  . 2.1  לומ  1.9  ,ףתושמה  היישעתה  רוזא  ןורשה  בל  תירוזא

 ה מ ש  םינותנ  ד אמ  הב רה   הפ  ש י  .218,000-ב   בצקות  ,30,000  הר יד  ר כש  תייבג  .רתוי

  תוחודב  ,ןאכ  קוידב  יוטיב  ידיל  ם יאב  2021-ו  2020  לש  ביצקתה  תובישיב  םהילע  ונרבידש

  ש י   .תוכרפומ   תורימא  א ל  הז  ,א מלעב  תורימא  ם תס  א ל  הז  רמולכ  .2019  לש  תרוקיבה

 ד ר שמ  ם עטמ  רקבמה  םגו  ןובשחה  האור  םג  ם הילע  רבועש  תרוקיבה  תוחודב  יוטיב  םהל

 ב יצקתב  ם ג  םיחקל  תקפה  תניחבמ  יוטיב  ידיל   אובי  הזש  בושח  הזש  בשוח  י נאו  םינפה

2023.   

  .לכימ לש האצרהל  םינמזומו בוט ברע היהיש  .אל ?תויוסחייתה דוע .הדות : גרין, ראש המועצה 'גב
 

 

 - להננע   הישיבה -

 


