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 72מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה  ריכוז החלטות

 14.3.2023התשפ״ג,  כ"ד בטבת, שלישימיום 

 

 ראש המועצה  -   ניר ברטל  -  :נוכחים

 מועצה  חבר -   וילד   אודי -  

 מועצה  תחבר -   ליאת ינובסקי  -

 חבר מועצה  -   אלי הוך  -

 חבר מועצה  -   אלעד כהן עו"ד   -

 חבר מועצה  -   בועז בגריש  -

 חברת מועצה  -   אורנה רייטר  -

 חברת מועצה      תמר צדוק   -

 

 חבר מועצה  -   דורון טישלר  -  נעדרו:

      

   

 המועצה  יתמנכ"ל  -  אופירה מור מזרחי  - :מוזמנים

 גזברית המועצה  -  רו"ח איילת נהרי עובד  -  

 המועצה  יועמ"ש -  אמיר גופר עו"ד   -
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 קו סניקה לביוב   -הצעה לסדר היום 

 החלטה:  

דרכי חיבור, יתרונות חסרונות, ע"י הגורם המקצועי רה ליסקראש המועצה יציג למליאת המועצה 

 שנערכו לבדיקת קיבולת.   םאת כל הבדיקות והניסויי  ציגוכנית. י ושהכין האת הת

 הדיון יעוכבו העבודות.המועצה תקיים דיון אודות המשמעיות הכספיות ואחרות, עד 

 ברוב קולות. אושר

 , בועז בגרישאלי הוך, ליאת ינובסקי, אלעד כהן, אורנה רייטר, תמר צדוק –בעד 

 אודי וילד  -נמנע 

 ניר ברטל  –נגד 

 

 תאורת מגרש הכדורסל המקורה  -הצעה לסדר היום 

 החלטה:  

 . ימים 10תוך תטופל תאורת מגרש הכדורסל המקורה 

 , בועז בגריש הוך, ליאת ינובסקי, אלעד כהן, אורנה רייטר, תמר צדוק, אודי וילדאלי  –בעד 

 ניר ברטל  –נמנע 
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 רכישת מקלט )מרכז הפעלה( 

 החלטה:  

 ₪   1,053,000אישור פתיחת תב"ר לרכישת מקלט על סך: 

 מון.מי 100% מדיסקונט בע" מבנק מרכנתיל מקורות מימון: הלוואה בנקאית

 ברוב קולות. אושר

 , ליאת ינובסקי, אלעד כהן, אודי וילד, בועז בגריש ניר ברטל, אלי הוך –בעד 

 אורנה רייטר, תמר צדוק –נמנעות 

 

 קנת פאנלים סולאריים הת

 החלטה:  

 ₪  1,500,000אישור פתיחת תב"ר להתקנת פאנלים סולאריים על סך: 

 דיסקונט בע"מ  מבנק מרכנתיל ₪  הלוואה בנקאית 500,000מיליון משרד הפנים,  1מקורות מימון: 

 מימון.  100%

 פה אחד.  אושר
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 שיפוץ בי"ס גוונים  

 החלטה:  

 ₪  350,000( שיפוץ בי"ס גוונים על סך: 592הגדלת תב"ר )

 משרד החינוך  100%מקורות מימון: 

 

 פה אחד.  אושר

 

 אישור תרומה 

 החלטה:  

 .מ"ר בבי"ס יובלים ₪185 )שווי כסף(, להקמת מבנה של  740,000אישור תרומה על סך 

 

 פה אחד.  אושר

 

 מוסדות חינוך ליקויי בטיחות 

 החלטה:  

 ₪  80,000פתיחת תב"ר ליקויי בטיחות מוסדות חינוך תקציבי ע"ס של 

 משרד הפנים 100%מקורות מימון: 

 

 פה אחד.  אושר
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 הנחת ארנונה למפקדים המשרתים במילואים 

 החלטה:  

 . מטר, למפקדים המשרתים במילואים 110, עד 25%לאשר הנחה בארנונה בגובה של 

 

 פה אחד.  אושר

 

 

 

 _______________  _________________ 

 ניר ברטל

 ראש המועצה

 אופירה מור מזרחי 

 המועצה  יתמנכ"ל

 


