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 2022ספטמבר,   29
 

 8 מן המניין מס'  מישיבת מליאת מועצהפרוטוקול  תקציר  

ביום    2213.9.ג שהתקיימה 
 

 ראש המועצה -   גב' קרן גרין :משתתפים

 סגן ר. המועצה וחבר מועצה -  מר שלומי מוכתר 
 חבר מועצה   -    אביעד חסוןמר   

 מועצהחבר   -  מר יצחק גולברי 

 חבר מועצה -   מר אמיר זהבי 
 חבר מועצה -   מר תומר יעקב 

 העצחבר מו -  מר צפריר פדלון 
 המועצחבר   -  מר אייל אלבלק 

 חברת מועצה - סוליןגב' תפארת שלומציון א 

 סנכנ  הצעומ  רבח -   רציפש  ןנור  רמ 
 חברת מועצה -  גב' איילת אדלר 

   הצעומ  תרבח -  קרב-רומ תניע  ר"ד 
 חבר מועצה -   מר יוסי נגר :חסרים

 "למנכ -  מר עמיקם לוי נגר :לסג

 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 
 המועצה  זבריתג -   י וקניןיפצ  ב'ג 

 הרקבו םואית תקלחמ  להנמ -  ץיבוקציא יעור  רמ 

 

 

 דר  יוםס
 

 יוםה סדר  להלן 

 .המועצהעדכוני ראש   .1

 לא פעילים  סגירת חשבונות בנק .2

 בנק פועלים   508186ו  שמספרחשבון   

לחשבוןהוע  ברבע)     עובר  עבור אלמנתו  התקבול  כיום  שנפטר"  לשעבר  מועצה  ראש  אגסי  עבור  כספים        ברו 

  הראשי של המועצה (

 בנק פועלים   158777חשבון   
 (   יםהמ אגיד  ור לתנטי עוד ) היטלי ביוב /דמי הקמה עבבעבר נפתח חשבון ייעודי עבור היטלי ביוב כך שאינו רלוו    

 קנבה  תונובשח  תריגסמאשרים פה אחד את  החלטה:       
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 בשל חגי תשרי.  2022בחודש אוקטובר  אה ביטול ישיבת מלי .3

   .22/01/52-ל 22/01/11-מ הצעומה  תאילמ תבישי  תא תוחדלאחד את   ים פהרמאש החלטה:       

 

 .ן""שביל האפרסמו  -שם רחובקביעת   -אישור החלטת וועדת שמות  .4

 . "ןומסרפאה ליבש"  -  בוחרה םש  תעיבקמאשרים פה אחד את  החלטה:
 

 :פתיחת תברים .5

מס' 
 תב"ר

קרנות  מ.החינוך שם התב"ר
 הרשות

סה"כ  
 תקציב

סה"כ תקציב 
 באלש"ח

       
 540 540,000 540,000 - תכנון הרחבה חט"ב הרצוג 1103

      

 540 540,000 540,000 - סה"כ 

      

מס' 
 תב"ר

קרנות  מ.החינוך שם התב"ר
 הרשות

"כ  סה
 תקציב

סה"כ תקציב 
 באלש"ח

       
 200 200,000 200,000 - 2022עבודות איטום מבני ציבור וחינוך   1104

       

 200 200,000 200,000 - סה"כ 

      

מס' 
קרנות  מ.החינוך שם התב"ר תב"ר

 הרשות
סה"כ  
 תקציב

סה"כ תקציב 
 באלש"ח

       
 500 500,000 500,000 - תכנון מבני חינוך 1105

       

  500 500,000 500,000 - סה"כ 

 

   .3011  ר"בת תחיתפמאשרים פה אחד את  החלטה:

 4110מאשרים פה אחד את פתיחת תב"ר   החלטה:

 .5110מאשרים פה אחד את פתיחת תב"ר   החלטה:
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 ת כהונה.כהאר  קשתווגנר שמכהן כדירקטור מבעמית   -מינוי דירקטור מעיינות השרון לתקופת נוספת .6

 (25.10.22) מליאת אוקטוברלה שוב בויועהנושא נדחה  : החלטה
 
 

 

 
 - להננע  הישיבה -

 

 

 


