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 301318   מספרנו        

 

        

 פרוטוקול החלטות 

 3/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 30.03.2022תשפ"ב,  כ"ז באדר ב'מיום רביעי, 

         

 

 :חברים

 העירייה ראש -   כוכבי אמיר

 העירייה ראש מ"ומ סגנית - ברזילי עבוד יעל

 העירייה ראש סגנית  - כהן אלישע כנרת

 העירייה ראש סגן -   שירי נאור

 מועצה חבר -  יקיר רן

 מועצה חברת -  שבתאי רינה

 מועצה חברת -  ברמוחה עדי

 מועצה חברת - אנקורי פרילינג עדי

 מועצה חבר -   שאבי חיים

 מועצה חבר -  שמעון יגאל

 מועצה חבר          -             שאבי סייו

 מועצה חברת - גוטרמן אביבה

  מועצה חבר -  גלבוע אלון

 מועצה חבר -   חנוכה משה

 

 :חסרים

 מועצה חבר -  חלוואני מאיר

 מועצה חבר -   דואני נדב

  מועצה חבר -   מרדכי בן רפי
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 :סגל

 העירייה ל"מנכ -  היילפרן רן

 העירייה גזבר -  זיני בנימין

 העירייה ש"יועמ  -   ויניק רונן

 העירייה מבקר          -  שטיגליץ משה

 בכירה ביקורת עובדת -  אנדרייב -זולטין דנה

 תקציבים מחלקת מנהלת -  מרקובסקי יוליה

 מועצה ישיבות ומרכזת ובקרה תיאום מחלקת מנהלת - ברייטברט אתי

 

 

 

 :היום סדר

    

 שאילתות .א

 

 2022 תקציב לסעיף מסעיף העברות .ב

 

  ₪ 8,000,000 ס"ע הדר נוה כדורגל מגרש שדרוג – 1500' מס ר"תב מימון מקורות לעדכון בקשה .ג

 

   ספורט ומועדוני אולמות שדרוג – 1501' מס ר"תב - מימון מקורות לעדכון בקשה .ד

  ₪ 8,000,000 ס"ע

 

  ₪ 1,500,000 ס"ע רשויות מסלול – גוריון בן מתחם – 1530' מס ר"תב -חדש לתבר בקשה .ה

 

  השקעות ועדת עדכון .ו

 

 2021  ספטמבר -ינואר 3 רבעון כספי דוח .ז

 

 מחדש הסמכה ואישור באינטרנט הדואר בנק של החדשים הבנקאות לשירותי העירייה של מחדש רישום .ח

 .העירייה של המקוון בחשבון חתימה כמורשית הקופות מנהלת של
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  4/2006 הפנים משרד ל"מנכ לחוזר 13.9 לסעיף בהתאם ציבור למוסדות מקדמות תשלום .ט

 .התמיכות ועדת המלצת י"ועפ

 

 קיימא בר לפיתוח ם"האו יעדי לקידום רשויות ראשי לכנס העירייה ראש נסיעת אישור .י

 

 נבחרי מקרב כדירקטור נוספת לכהונה 040837973. ז.ת דואני נדב מר המועצה חבר של מינויו הארכת .יא

 (.לשעבר השרון הוד מי" )מ"בע השרון הוד של המים – מיה" בתאגיד הציבור

 

 נוספת לכהונה 321166571. ז.ת אנדרייב-זלוטין דנה ד"עו העירייה עובדת של מינויה הארכת .יב

 (.לשעבר השרון הוד מי" )מ"בע השרון הוד של המים – מיה" בתאגיד העירייה עובדי מקרב כדירקטורית

 

 מקרב כדירקטור נוספת לכהונה 59832378. ז.ת אלפרט מושיק מר הציבור נציג של מינויו הארכת .יג

 (.לשעבר השרון הוד מי" )מ"בע השרון הוד של המים – מיה" בתאגיד הציבור

 

 את לאשר המועצה מתבקשת, העיריות בפקודת 162 סעיף לפי , גברי חילופי – העיריה ועדות בהרכבי שינוי .יד

 :כדלקמן העירייה בוועדות השינויים

 אברמוב ארנון במקום הוועדה ר"יו דואני נדב – (רשות) ספורט ועדת .1

 אברמוב ארנון במקום הוועדה ר"יו שירי נאור – (רשות) שמות ועדת .2

 

 .הוועדה ר"כיו ישמש שאבי יוסי  -(רשות) מרקמית להתחדשות הוועדה ר"יו מינוי לאישור בקשה .טו
 

 לפקודת( ב( )א) 180 סעיף) מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על עובדים לשני חוץ תועבוד להיתר בקשה .טז

  (מושכל דב זאב) .מ.ד.ז -ול (תבור קובי. )ת.ק -ל( חדש נוסח) העיריות

 

 לסדר הצעות .יז

 1.2.2022 מיום שמעון יגאל המועצה חבר של לסדר הצעה. 1

 שילוט אגרת :הנושא

 8.3.2022 מיום גלבוע אלוןו גוטרמן אביבה המועצה יחבר של לסדר הצעה. 2

 ח"ש 40,000,000 בסך הלוואה פירעון: הנושא

 :20.3.2022 מיום גוטרמן אביבה המועצה חברת של לסדר הצעה. 3

 השרון הוד עיריית ידיל גדולים אירועים ניהול החזרת :הנושא

 

 30.3.2022 מיום 22-3 המניין מן המועצה בישיבת שהתקבלו החלטות פרוטוקול

 
 שאילתות .א

 24.2.2022 מיום חנוכה משה המועצה חבר של שאילתה

 לביצוע הכספיים המקורות מה כן אם - רון גלי מועדון של שיפוץ ולתמחר לתכנן משימה קיבלה הכלכלית החברה האם"

 ? "רון גלי במועדון השיפוץ
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 :תשובה
 במקביל המקום הפעלת שתאפשר בצורה העירייה לדרישת רון גלי מועדון ושדרוג לשיפוץ נערכת הכלכלית החברה

 .פרויקט בכל שמתבצע כפי ר"תב דרך יוקצו לביצוע כספיים מקורות. לשיפוצים

 

  

 10.3.2022 מיום גלבוע אלון המועצה חבר של שאילתה

 ? שהוגשו ההצעות מבין ביותר הגבוהה הייתה שהצעתו גרפיטי לציורי אמן עם התקשרה השרון הוד עיריית מדוע

 

 :תשובה

 ביחס חריגה שהייתה הצעה ועוד  ₪ 1,000 של בהפרש הצעות שתי היו, מחיר הצעות לנוהל בהתאם בוצעה ההתקשרות

 עם אומן של הצעתו נבחרה דבר של בסופו. העבודה ואיכות היקף לגבי תהיות העלתה זו הצעה, האחרות ההצעות לשתי

 .העירוניים המקצוע גורמי ובהמלצת בינלאומי שם

 

 

 20.3.2022 מיום גוטרמן אביבה המועצה חברת של שאילתה

 סדר הצעת שאסיר כשביקש בפני התחייב העיר שראש כפי לעירייה( עלומה) מוסדות מחברת הצהרונים יועברו מתי

 ?בנושא

 

 :תשובה

 .מכרז בקיום צורך יש אלא, אליו ״להעביר״ גוף שאין משום היתר בין, הצהרונים העברת ״הבטיח״ לא העירייה ראש. 1

 

 עם ביחד השרון בהוד וקהילה חינוך תרבות לקדם שתמשיך, ״אלומה״ חברת יש ״עלומה״ או ״מוסדות״ חברת אין. 2

 . העירייה

 

 ״אלומה״ וחברת הורים הנהגת עם ביחד מקדמת והעירייה לסדר ההצעה לפני כאמור נבחנה הצהרונים העברת. 3
 במיוחד קשות בשנתיים בעיקר לייצר ידעה ״אלומה״ שחברת והגמישות ההטבות את שישמר מכרז לכתיבת אפשרויות

 .עולמי בריאות משבר של

 

 .הקרוב בזמן להסתיים צפוי ותוצאותיו הבחינה הליך. 4

 

 :20.3.2022 מיום גלבוע אלון המועצה חבר של שאילתה

  ?תושבים 67,000 נהמו בעיר- פורים בחג מבקרים 2,999 -למקסימום שיועד  אירוע הפיקה השרון הוד עיריית  מדוע

 

 :תשובה

 תושבות 67,000 של בעיר אנשים 200 של לאירועים גם רישוי ומוציאה מפיקה והעיריה מאחר ברורה לא השאלה

 אלפי לעשרות בילוי אפשרויות נתנו שביחד שונים מאפיינים בעלי רבים אירועים התקיימו פורים חג במהלך. ותושבים

 מול ואל עברו משנים השתתפות ונתוני מצב להערכות בהתאם התקיים הזה האירוע. הגילאים בכל ותושבים תושבות

 אנו. העיר לשאר הפרעה לצמצום לאירוע שתוחם השטח מתא כנגזרת גם כמו האחרונה בעת לאירועים הגעה נתוני

 ירועהא במהלך נכחו המשטרה לנתוני ובהתאם בעדלאידע להשתתף והרצון הגדולה הציבורית ההיענות על שמחים
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 מודים, שעה כחצי למשך השערים סגירת בשל שנוצרה הנפש עוגמת על מצטערים אנו. ומשתתפים משתתפות 9,000

 לקהל להתכונן הצורך במידת הקרובים באירועים ונשמח סבא כפר משטרת ובהם האירוע להצלחת שפעלו הגופים לכלל

 .יותר רב
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 2022 תקציב לסעיף מסעיף העברות .ב

 :הצבעה

  ,ברמוחה עדי ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: בעד 11

  גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל, שאבי חיים

 חנוכה משהו גלבוע אלון :נמנע 2

 

 : 11/22' מס החלטה

 . 2022 לתקציב 1' מס עדכון את מאשרת העיר מועצת

 ₪  593,493,000 סך על ועומדת משתנה התקציב מסגרת

   .משרות 1,644.3 -ל משתנה המשרות מספר

 

  ₪ 8,000,000 ס"ע הדר נוה כדורגל מגרש שדרוג – 1500' מס ר"תב מימון מקורות לעדכון בקשה .ג

 פיתוח קרן במקום₪  900,000 סך והספורט התרבות המדע משרד:  מימון מקורות עדכון

 :עדכון לאחר ןמימו מקורות

 ₪. 7,100,000 - פיתוח קרן

 ₪  900,000 - והספורט התרבות המדע משרד

 :הצבעה 

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 31

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל, שאבי חיים ,ברמוחה עדי

 

 :12/22' מס החלטה

 הדר נוה כדורגל מגרש שדרוג – 1500' מס ר"תב של המימון מקורות לעדכון הבקשה את מאשרת העיר מועצת

   ₪ 8,000,000 ס"ע

 

   ספורט ומועדוני אולמות שדרוג – 1501' מס ר"תב - מימון מקורות לעדכון בקשה .ד

  ₪ 8,000,000 ס"ע

 פיתוח קרן במקום₪  600,000 סך והספורט התרבות המדע משרד:  מימון מקורות עדכון

 :עדכון לאחר מימון מקורות

 ₪. 7,400,000 - פיתוח קרן

 ₪  600,000 - והספורט התרבות המדע משרד

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 31
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 החנוכ משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל ,שאבי חיים ,ברמוחה עדי

 

 :22/31' מס החלטה

   ספורט ומועדוני אולמות שדרוג – 1501' מס ר"תב של המימון מקורות לעדכון הבקשה את מאשרת העיר מועצת

 ₪ 8,000,000 ס"ע

 

  ₪ 1,500,000 ס"ע רשויות מסלול – גוריון בן מתחם – 1530' מס ר"תב -חדש לתבר בקשה .ה

 :  מימון מקורות

 ₪  1,500,000 – עירונית להתחדשות הממשלתית הרשות - והשיכון הבינוי משרד

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 31

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל, שאבי חיים ,ברמוחה עדי

 

 :22/41' מס החלטה

  ₪ 1,500,000 ס"ע רשויות מסלול – גוריון בן מתחם 1530' מס חדש ר"לתב הבקשה את מאשרת העיר מועצת

 

 

  השקעות ועדת פעילות .ו
 .זו בישיבה המועצה לחברי הוצגה ההשקעות ועדת פעילות – הצבעה אין

 

 2021  ספטמבר -ינואר 3 רבעון כספי דוח .ז

 .זו בישיבה המועצה לחברי הוצג הכספי הדוח - הצבעה אין

 

 מחדש הסמכה ואישור באינטרנט הדואר בנק של החדשים הבנקאות לשירותי העירייה של מחדש רישום .ח

 .העירייה של המקוון בחשבון חתימה כמורשית הקופות מנהלת של

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 31

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל, שאבי חיים ,ברמוחה עדי

 

 :22/51' מס החלטה

, הדואר בנק של המקוונים הבנקאות לשירותי העירייה של מחדש הצטרפותה את בזאת מאשרת העיר מועצת

 012062691. ז.ת חכימי בלוריה הגברת, הקופות מנהלת את מטעמה חתימה ורשיתכמ ומסמיכה
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  4/2006 הפנים משרד ל"מנכ לחוזר 13.9 לסעיף בהתאם ציבור למוסדות מקדמות תשלום .ט

 .התמיכות ועדת המלצת י"ועפ

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 11

 חנוכה משהו גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, שאבי חיים ,ברמוחה עדי

 בהצבעה נכחו לא גלבוע ואלון שאבי יוסי*

 

 :22/61' מס החלטה

  4/2006 הפנים משרד ל"מנכ לחוזר 13.9 לסעיף בהתאם ציבור למוסדות מקדמות מאשרת העירייה עצתומ

 .בנספח למפורט ובהתאם

 

 קיימא בר לפיתוח ם"האו יעדי לקידום רשויות ראשי לכנס העירייה ראש נסיעת אישור .י

 :הצבעה

  ,ברמוחה עדי ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל: (אחד פה) בעד 21

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל, שאבי חיים

  בהצבעה השתתף לא כוכבי אמיר*

 

 :22/71' מס החלטה

 ברשויות הציבור לנבחרי שירות ותנאי שכר) 4/2017 הפנים משרד ל"מנכ לחוזר 17.2 סעיף להוראות בהתאם

 לפורום העירייה ראש של נסיעתו במימון אין לפיה לעירייה המשפטי היועץ של דעתו חוות ולאור( המקומיות

 מאשרת, תקין מנהל וסדרי המידות בטוהר פגיעה או עניינים ניגוד משום המקומי השלטון מרכז י"ע הערים ראשי

 והשהות הטיסות עלויות כאשר ההסבר בדברי כאמור הערים יראש לפורום העירייה ראש של נסיעתו את המועצה

 .המקומי השלטון מרכז על יחולו

 

 נבחרי מקרב כדירקטור נוספת לכהונה 040837973. ז.ת דואני נדב מר המועצה חבר של מינויו הארכת .יא

 (.לשעבר השרון הוד מי) "מ"בע השרון הוד של המים – מיה" בתאגיד הציבור

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 31

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל, שאבי חיים ,ברמוחה עדי

 

 

 :22/81' מס החלטה
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 חבר של מינויו את העירייה מועצת מאשרת ,2001-א"תשס, וביוב מים תאגידי לחוק( א)61 בסעיף לקבוע בהתאם

 -  מיה" בתאגיד הציבור נבחרי מקרב כדירקטור נוספת לכהונה 040837973. ז.ת, דואני נדב מר, העיריה מועצת

 (.לשעבר השרון הוד מי" )מ"בע השרון הוד של המים

 ממשלתיות החברות לחוק( ב)18 סעיף לפי שהוקמה מינויים לבדיקת הועדה לאישור כפוף המינוי כי, מובהר

-א"תשס, וביוב מים תאגידי לחוק 60 בסעיף כאמור, הכשירות בתנאי ל"הנ הדירקטור ולעמידת 1975-ה"תשל

2001. 

 

 נוספת לכהונה 321166571. ז.ת אנדרייב-זלוטין דנה ד"עו העירייה עובדת של מינויה הארכת .יב

 (.לשעבר השרון הוד מי" )מ"בע השרון הוד של המים – מיה" בתאגיד העירייה עובדי מקרב כדירקטורית

 :הצבעה 

 , שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 31

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל, שאבי חיים, ברמוחה עדי

 

 :19/22' מס החלטה

 של המינוי את העירייה מועצת מאשרת ,2001-א"תשס, וביוב מים תאגידי לחוק( א)61 בסעיף לקבוע בהתאם 

 תאגידב העירייה עובדי מקרב כדירקטורית נוספת לכהונה 321166571. ז.ת, אנדרייב-זלוטין דנה ד"עו העירייה עובדת

 (.לשעבר השרון הוד מי) "מ"בע השרון הוד של המים – המי" –

 ממשלתיות החברות לחוק( ב)18 סעיף לפי שהוקמה מינויים לבדיקת הועדה לאישור כפוף המינוי כי, מובהר

-א"תשס, וביוב מים תאגידי לחוק 60 בסעיף כאמור, הכשירות בתנאי ל"הנ הדירקטורית ולעמידת 1975-ה"תשל

2001. 

 

 מקרב כדירקטור נוספת לכהונה 59832378. ז.ת אלפרט מושיק מר הציבור נציג של מינויו הארכת .יג

 (.לשעבר השרון הוד מי" )מ"בע השרון הוד של המים – מיה" בתאגיד הציבור

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 31

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל, שאבי חיים ,ברמוחה עדי

 

 :22/20' מס החלטה

 נציג של מינויו את העירייה מועצת מאשרת ,2001-א"תשס, וביוב מים תאגידי לחוק( א)61 בסעיף לקבוע בהתאם

  בתאגיד הציבור מקרב כדירקטור נוספת לכהונה 59832378. ז.ת, אלפרט מושיק מר, הציבור

 (.לשעבר השרון הוד מי" )מ"בע השרון הוד של המים - מיה"

 ממשלתיות החברות לחוק( ב)18 סעיף לפי שהוקמה מינויים לבדיקת דההוע לאישור כפוף המינוי כי, מובהר

-א"תשס, וביוב מים תאגידי לחוק 60 בסעיף כאמור, הכשירות בתנאי ל"הנ הדירקטור ולעמידת 1975-ה"תשל

2001. 

 את לאשר המועצה מתבקשת, העיריות בפקודת 162 סעיף לפי , גברי חילופי – העיריה ועדות בהרכבי שינוי .יד
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  :כדלקמן העירייה בוועדות השינויים

 אברמוב ארנון את מחליף ספורט ועדת ר"יו דואני נדב- (רשות) ספורט ועדת*

 :הצבעה

  ,ברמוחה עדי ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: בעד 9

 חנוכה ומשה שאבי יוסי

  גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל :נמנע 3

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים*

 

 :21/22' מס החלטה

  ספורט ועדת ר"יו דואני נדב: עדההוו בהרכב השינוי את מאשרת העירייה מועצת
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 אברמוב ארנון  את מחליף שמות וועדת ר"יו שירי נאור – (רשות) שמות ועדת*

 :הצבעה

  ,ברמוחה עדי ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: בעד 9

 שאבי יוסי, שמעון יגאל

 חנוכה משהו גלבוע אלון :נגד 2

 גוטרמן אביבה :נמנע 1

 בהצבעה נכח לא שאבי חייםו בהצבעה השתתף לא שירי נאור*

 

 :22/22' מס החלטה

 . שמות ועדת ר"יו שירי נאור: ההוועד בהרכב השינוי את מאשרת העירייה מועצת

 

  (רשות) מרקמית להתחדשות הוועדה להקמת בקשה .טו

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 12

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל ,ברמוחה עדי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים*

 

 :22/23' מס החלטה

 (.רשות ועדת) מרקמית להתחדשות הוועדה הקמת את מאשרת העירייה מועצת

 

 הוועדה ר"כיו ישמש שאבי יוסי  -(רשות) 'מרקמית התחדשות'ל הוועדה ר"יו מינוי לאישור בקשה*

 .הישיבה במעמד שנבחרה הוועדה והרכב

 

 מרקמית להתחדשות הוועדה הרכב       

 תפקיד שם

 הוועדה ר"יו שאבי יוסי

 בוועדה חברה שבתאי רינה

 בוועדה חברה גוטרמן אביבה

 בוועדה חבר יקיר רן

 בוועדה חבר שמעון יגאל

 

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 11
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 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל ,ברמוחה עדי

 בהצבעה נכח לא שאבי וחיים בהצבעה השתתף לא שאבי יוסי*

 

 :22/24' מס החלטה

 .הוועדה חברי הרכב ואת' מרקמית התחדשות'ל הוועדה ר"יול שאבי יוסי של ומינוי את מאשרת העירייה מועצת

 

 נוסח) העיריות לפקודת( ב( )א) 180 סעיף) מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבודת להיתר בקשה .טז

 (תבור קובי. )ת.ק -ל( חדש

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 12

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל ,ברמוחה עדי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים*

 

 :22/25' מס החלטה

  . ספר לקבל מנת על גם חוץ בעבודת לעסוק .ת.ק של הבקשה את מאשרת העירייה מועצת

  29.3.2023 לתאריך עד בתוקף יהיה זה היתר אישור

 

 נוסח) העיריות לפקודת( ב( )א) 180 סעיף) מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבודת להיתר בקשה .יז

  (מושכל דב זאב) .מ.ד.ז -ל( חדש

 :הצבעה

  ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר: (אחד פה) בעד 12

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, שמעון יגאל ,ברמוחה עדי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים*

 

 :22/26' מס החלטה

  . ספר לקבל מנת על גם חוץ בעבודת לעסוק .מ.ד.ז של הבקשה את מאשרת העירייה מועצת

  3.202329. לתאריך עד בתוקף יהיה זה היתר אישור

 

 לסדר הצעות .יח

 1.2.2022 מיום שמעון יגאל המועצה חבר של לסדר הצעה. 1

 שילוט אגרת :הנושא

 . העיר ראש של הסברו דיון לאחר הבקשה מגיש י"ע הוסרה ההצעה*

 .ע"שפ אגף תלבדיק יועבר הנושא
  הצבעה נערכה לא
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 8.3.2022 מיום גלבוע אלוןו גוטרמן אביבה המועצה יחבר של לסדר הצעה. 2

 ח"ש 40,000,000 בסך הלוואה פירעון: הנושא

 :ההצעה הסרת בעד מי הצבעה

 עדי, אנקורי פרילינג עדי ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר : בעד 10

 שאבי ויוסי שמעון יגאל ,ברמוחה

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה: נגד 3 

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים*

 

 :22/27' מס החלטה

 .היום מסדר לסדר ההצעה את להסיר קולות ברוב אישרה העירייה מועצת

 

 :20.3.2022 מיום גוטרמן אביבה המועצה חברת של לסדר הצעה. 3

 השרון הוד עיריית ידיל גדולים אירועים ניהול החזרת :הנושא

 :ההצעה הסרת בעד מי הצבעה

 עדי, אנקורי פרילינג עדי ,שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כהן ישעאל כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר : בעד 10

 שאבי ויוסי שמעון יגאל ,ברמוחה

 חנוכה משהו גלבוע אלון, גוטרמן אביבה: נגד 3 

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים*

 

 :22/28' מס החלטה

 .היום מסדר לסדר ההצעה את להסיר קולות ברוב אישרה העירייה מועצת

 

 30.03.2022 מיום 3/22 המניין מן המועצה ישיבת בתמלול מופיעים וההחלטות בנושאים הדיון 

 

 

 
 ברייטברט אתי                כוכבי אמיר     
 המועצה ישיבות רכזת     העירייה ראש           

 

 

__________________         ____________________ 


