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 2022ספטמבר,   29
 6 מן המניין מס'  מישיבת מליאת מועצהפרוטוקול  תקציר  

ביום    28.6.22ג שהתקיימה 
 

 ראש המועצה -   גב' קרן גרין :משתתפים
 חבר מועצה   -   אביעד חסוןמר   

 חבר מועצה -  מר יצחק גולברי 
 חבר מועצה -   מר אמיר זהבי 

 חבר מועצה -   המר נועם מול 

 חבר מועצה -   מר תומר יעקב 
 עצהחבר מו -  מר צפריר פדלון 

 מועצהחבר   -  מר אייל אלבלק 

 ועצהחבר מ -   רמר יוסי נג 
 חבר מועצה -   מר נועם מולה 

 חבר מועצה -  מר רוני לוסטמן 

 חבר מועצה נכנס -   מר רונן שפיצר 

 חברת מועצה נכנסת -  ברק-ד"ר עינת מור 

 חברת מועצה -  גב' איילת אדלר  
 סגן ר. המועצה וחבר מועצה -  מר שלומי מוכתר :חסרים

 חברת מועצה -  גב' תפארת שלומציון אסולין 
 "למנכ -  מר עמיקם לוי נגר :לסג

 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 

 יטפשמ  ץעוי -  'ץיבוליא  רשא  ד"וע 
 המועצה  גזברית -   י וקניןיפצ  ב'ג 

 הרקבו םואית תקלחמ  להנמ -  ץיבוקציא יעור  רמ 
 

 סדר  יום
 

 יוםה סדר  להלן 

 רוני לוסטמן.  את חבר המועצהמחליף  ר המועצה רונן שפיצר השל חבהצהרת אמונים  .1

 את חבר המועצה נועם מולה.  פההמחלי  ד"ר עינת מור ברק  חברת המועצה  הצהרת אמונים של .2

 מעבר דירה.  בשלפרידה מחבר המועצה רוני לוסטמן אשר פורש   .3

 ב לשליחות בחו"ל.זנועם מולה אשר עו  הפרידה מחבר המועצ .4

 המועצה.עדכוני ראש   .5

 {הצעה לסדר צפריר פדלון }מצ"ב .6

   .םויה  רדסמ העצהה  תא דירוהל  תולוק  בורבמאשרים   החלטה:
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 "ב{}מצתומר יעקב  הצעה לסדר   .7

   .םויה  רדסמ  אשונה  תא דירוהלמאשרים פה אחד   החלטה:

 

 םריעדכון תב .8

מס' 

 ברת

תקציב  ברת שם

 מקורי

 /תוספת

 )הפחתה(

תקציב 

 מעודכן

תקציב 

מעודכן 
  ₪אלפי ב

1042 

 -ורכש מערכות מיחשוב ותקשורת מוס"צ  פוץשדרוג, שי
 גילב רקצית

900,000 - 900,000 900 

 -ורכש מערכות מיחשוב ותקשורת מוס"צ  פוץשדרוג, שי
 הרשותקרנות 

- 300,000 300,000 300 

 1,200 1,200,000 300,000 900,000 סה"כ 

    .2401  ר"בת  ןוכדעמאשרים פה אחד את  החלטה:

 
מס' 
 תבר

תקציב  שם תבר
 מקורי

 /תוספת
 )הפחתה(

תקציב 
 מעודכן

תקציב 
מעודכן 

  ₪אלפי ב

1101 
 - - ( 30,000) 30,000 קרנות הרשות -. השרוןנספר הנגשה אקוסטית בבית 

 30 30,000 30,000 - נוךהחימשרד  -רון. השהנגשה אקוסטית בבית ספר נ

 30 30,000 - 30,000 סה"כ 

 .   1011מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   טה:החל
 

מס' 

 תבר

תקציב  שם תבר

 מקורי

 /תוספת

 )הפחתה(

תקציב 

 מעודכן

ציב קת

מעודכן 

  ₪אלפי ב

912 

 30 30,000  30,000 אחרים -ן גבולות תכנית מתאר ותיקו  שובית ייתכניות אב 

קרנות  -גבולות אר ותיקון , תכנית מתישובית יתכניות אב 

 ותהרש

350,000 150,000 500,000 500 

 קרן ה. -, תכנית מתאר ותיקון גבולות ישובית אב י יותתכנ

 השבחה ר"א

500,000  500,000 500 

 1,030 1,030,000 150,000 850,000 סה"כ 

 .219מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   החלטה:
 

' מס
 רתב

תקציב  שם תבר
 מקורי

 /פתתוס
 )הפחתה(

תקציב 
 מעודכן

תקציב 
מעודכן 

  ₪אלפי ב

1026 
 900 900,000 550,000 350,000 קרנות הרשות -תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן 

 500 500,000 - 500,000 כבישיםקרן  -תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן 
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 100 100,000 - 100,000 ל תיעון קר -תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן 

 50 50,000 - 50,000 כללישצ"פ  ןקר -תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן 

 1,550 1,550,000 550,000 1,000,000 סה"כ 

 .   6210מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   חלטה:ה
 

מס' 
 תבר

תקציב  שם תבר
 מקורי

 /תוספת
 )הפחתה(

תקציב 
 דכןמעו

תקציב 
מעודכן 

  ₪ לפיאב

776 

 750 750,000 200,000 550,000 ותרנות הרשק -תכנון פרוייקטים 

 150 150,000 - 150,000 רן כבישיםק -תכנון פרוייקטים 

 250 250,000 - 250,000 תיעולרן ק -נון פרוייקטים תכ

 1,150 1,150,000 200,000 950,000 סה"כ 

 .   677מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   החלטה:

 
 גירת תבריםס .9

ס' מ
 תב"ר

 שנה שם תב"ר
סה"כ 
 תקציב

סה"כ 
 תקבולים

סה"כ 
 תשלומים

 עודף)גרעון(/ 
 נטו 

)גרעון(/עודף  
 נטו באלפי ₪ 

מקור 
 מימון

921 

מיפוי נכסים, סקר 

קר מדידת תמרורים וס

 נכסים

2015   500,000    500,000    499,271  729 1 
קרנות 

 הרשות

   1 729         סה"כ  

 129תב"ר    תריגסמאשרים פה אחד את  לטה:הח

 

 יו"ר וועדת חינוך ד"ר עינת מור ברק.וי  מינ  .10

     .ךוניח  תדעוו ר"ויל קרב-רומ  תניע  ר"ד  יוניממאשרים פה אחד את  החלטה:

 י.מר אמיר זהב  -מינוי יו"ר וועדת מכרזים  .11

 .םיזרכמ תדעוו ר"ויכ יבהז  רימא  יוניממאשרים פה אחד את  חלטה:ה

 ,רעונ תדעוו  ר"ויל  םג רימא  ימינו •

   .רעונ תדעוו  ר"ויכ יבהז  רימא  יוניממאשרים פה אחד את   החלטה:      

 .2022לשנת    1עון  הנחת דוח רב  .12

עפ"י  המועצה "י ע    457-0940015  לנות שמספרהאנ"מ אי  תוכניתשת לאשר את הגשת בקה מתמליאת המועצ  .13

 .דרישת הוועדה המחוזית

 .תונליא מ"נא תינכת תשגהמאשרים פה אחד   החלטה:

 נית חומש מפעל הפיסאישור תוכ .14

 ירד מסדר היום ע"י ראש המועצה.

 בעיר התאומה אלור.רו  ביקועל עדכון ס. ראש המועצה שלומי מוכתר    .15

 מועצהירד מסדר היום ע"י ראש ה
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   י ת ש  ל ט ב ל  ם י ל וכי ונחנא  ,ילוי  שדוח  לש  הצעומה  תבישי תא לטבל  הצור  ינא  ,ףיסוהל  הצור  ינאש דחא  ףיעס  דוע

   ?דעב ימ  .טסוגואב  בוש  סנכתנ  םצעב  ,ילוי  שדוח  לש  הבישיה תא לטבל  הצור  ינא  זא  .הנשב  תובישי

 .בייחמ ןונקתל  4  ףיעס  עו"ד שפרבר:     

 .דחא  הפ  ?דעב  ימ גרין, ראש המועצה:  'גב     

    .2202  ילוי שדוחל הצעומה תבישי  לוטיבמאשרים פה אחד את  החלטה: 

 
 
 

 - להננע  הישיבה -

 


