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 2022ספטמבר,   29

 ד' תשרי, תשפ"ג
 7תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  

 9.8.22שהתקיימה ביום ג' 
 

 ראש המועצה -  גב' קרן גרין משתתפים:

 וחבר מועצהסגן ר. המועצה  - מר שלומי מוכתר 

 חבר מועצה   -  מר אביעד חסון 
 חבר מועצה - מר יצחק גולברי 

 חבר מועצה -  מר אמיר זהבי 
 חבר מועצה - מר צפריר פדלון 

 חבר מועצה - מר אייל אלבלק 

 חברת מועצה גב' תפארת שלומציון אסולין 
 חבר מועצה   -  מר רונן שפיצר 

 חברת מועצה - גב' איילת אדלר 
 חברת מועצה   - ברק-מורד"ר עינת  

 חבר מועצה -  מר תומר יעקב חסרים:

 חבר מועצה              -יוסי נגר                                                                     
 מנכ"ל - מר עמיקם לוי נגר סגל:

 יועץ משפטי - עו"ד אהרון שפרבר 

 יועץ משפטי - עו"ד אבינועם פרץ 
 גזברית המועצה -  ציפי וקניןגב'   

 מבקרת המועצה -  גב' דקלה נדב 
 אדריכל המועצה -  מר רמי יוגב 

 דובר המועצה - מר נועם אלטחן 

 מנהל מחלקת תיאום ובקרה - מר רועי איצקוביץ 
 ד"ר עדי בן דוד מוזמנים:

 סדר יום
 להלן סדר  היום

 

 עדכוני ראש המועצה. .1

 תוכנית חומש מפעל הפיס   .2

 תוכנית חומש מפעל הפיס  את  מאשרים פה אחד החלטה:

 מינוי יו"ר ועדת ביטחון והערכות לשע"ח סגן ראש המועצה, שלומי מוכתר .3
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מינוי יו"ר ועדת ביטחון והערכות לשע"ח סגן ראש המועצה, שלומי  את מאשרים פה אחד   החלטה:
 מוכתר

ד"ר עדי  ובמקומה תמונה  מקום מעין רז כהן שמסיימת את תפקידה  מינוי דירקטורית במעיינות השרון ב .4

 בן דוד  

במקום מעין רז    את ד"ר עדי בן דוד מינוי דירקטורית במעיינות השרון מאשרים פה אחד את החלטה:

    כהן שמסיימת את תפקידה

  2023דיון תבחיני תמיכות לשנת  .5

  2023לשנת מאשרים פה אחד את תבחיני תמיכות   החלטה:

 2022אישור החלטת ועדת תמיכות לשנת   .6

 2022מאשרים פה אחד את החלטת ועדת תמיכות לשנת  החלטה:

 אישור תבע למבני ציבורי   .7

  תפארתגב'   אלברק, , איילזהבי אמיר  גולברי,  יצחק,  חסון  , אביעדמוכתר  , שלומיגרין  קרן  :בעד
  ברק  -מור , עינתאדלר , איילתשפיצר , רונןשלומציון אסולין

 צפריר פדלון    :נגד

 תבע למבני ציבוריהברוב קולות אישור מאשרים   החלטה:

 באיוש המשרות בכפוף לנוהל    , עקב חוסר 70אישור מליאת המועצה להעסקת סייעות מעל גיל  .8

 משרד הפנים .

 תפארתגב'    , אלברק  , איילזהבי  אמיר  גולברי, , יצחקחסון  , אביעדמוכתר  , שלומיגרין  קרן  בעד:

 ברק-מור , עינתאדלר  , איילתשפיצר  , רונןשלומציון אסולין

 צפריר פדלון נמנע:

  בכפוף לנוהל משרד הפנים 70מאשרים ברוב קולות העסקת סייעות מעל גיל  החלטה:

 

 עדכון תב"רים: .9

 תקציב מקורי שם התב"ר מס' תב"ר
תוספת/   

 )הפחתה(
 תקציב מעודכן

תקציב מעודכן 

 באלפי ₪

 1,900 1,900,000 400,000 1,500,000 קרנות הרשות  - 2022שיפוץ במוסדות חינוך  1089

 1,900 1,900,000 400,000 1,500,000 סה"כ  

 1089מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר  החלטה: 

 תקציב מקורי שם התב"ר מס' תב"ר
תוספת/   

 )הפחתה(
 תקציב מעודכן

תקציב מעודכן 

 באלפי ₪

1100 

 335 335,000 85,000 250,000 קרנות הרשות -שיפוץ בגן נרקיס 

 315 315,000 65,000 250,000 קרנות הרשות -שיפוץ בגן נורית 
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 650 650,000 150,000 500,000 סה"כ  

      

   1100מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   החלטה:

 תקציב מקורי תכנון והקמת תוספת כיתות תיכון עודד מס' תב"ר
תוספת/   

 )הפחתה(
 תקציב מעודכן

תקציב מעודכן 

 באלפי ₪

 1036 

 364 364,154 2,135,846- 2,500,000  קרנות הרשות

 1,000 1,000,000   1,000,000 השבחה ר. אמיר קרן היטל

היטליקרן   2,000 2,000,000   2,000,000 פיתוח ר. אמיר 

 2,136 2,135,846 2,135,846    משרד החינוך

 5,500 5,500,000 0 5,500,000 סה"כ  

 1036מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   החלטה:

 

המלצה לקביעת שם רחוב "שביל האפרסמון" על פי המסומן   –מליאת המועצה בשבתה כוועדת שמות   .10

 בתשריט המצ"ב  

 מאשרים פה אחד קביעת שם רחוב "שביל האפרסמון"  החלטה:
 

 

  -הישיבה ננעלה  -
 


