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[ המלצות ועדת שמות עבור הרחובות של האזור המערבי והצפוני בשכונת התמר  1]

 410/5/66בהמשך לשינוי שיחול לפי תב"ע 

 אנחנו פותחים את ישיבת המועצה. כן, משה, נושא ראשון.   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

ועדת שמות לשכונת  הצעת  נושא ראשון ועדת שמות, יש לכם פה    משה בן אלישע ]מהנדס המועצה[:

יש לכם את זה גם בכתובים וגם על המצגת.  יחידות דיור החדשות,    200-לשכונה החדשה,  ל  ,התמר

ראות את זה: רחוב בצלאל, מבוא תכלת,  , אפשר ל הרחובותיש לכם את השמות על  בחלק העליון  

   השמות שהציעו.זה מבוא ארגמן, 

 יש שאלות לגבי השמות? כולם רואים את זה?  ביבי ]ראש המועצה[: עודד ר

אריאל במקום המזמור  אותו  לא לשנות את רחוב אריאל אלא להשאיר    צורי דותן ]חבר מועצה[:

 כמו שרצו. 

 להשאיר אותו אריאל?   תמר עמר ]חברת מועצה[:

 להשאיר אותו אריאל.   צורי דותן ]חבר מועצה[:

 למה?   מועצה[:תמר עמר ]חברת 

 התייעצות שעשיתי ושאלות ששאלתי אנשים המזמור פחות קליט.  צורי דותן ]חבר מועצה[:

 אני יש לי שאלה. היום לכאורה זה מופיע כרחוב הדביר?   תמר עמר ]חברת מועצה[:

אריאל בכביש הישן שהיה. הכביש גישה פחות או יותר באותו    משה בן אלישע ]מהנדס המועצה[:

 קצת שינה צורה וכולי.תוואי 

 לא יפריע שיש בית ספר אריאל?  אורית סמואלס ]חברת מועצה[:

 בסוף זה בית ספר וזה רחוב.   צורי דותן ]חבר מועצה[:
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 כרגע זה רחוב אריאל?   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כרגע זה רחוב אריאל.   צורי דותן ]חבר מועצה[:

המועצה[: ]ראש  רביבי  השינוי    עודד  מלבד  לרחוב  אז  שמו  ישנה  ולא  שיישאר  אריאל  רחוב  של 

 המזמור, יש עוד הערות? מי בעד לאשר את השמות? כולם בעד, אף אחד לא נגד. תודה רבה.  

 

 [ המלצות ועדת שמות עבור הרחובות של המורדות המזרחיים של גבעת הזית 2]

 יש עוד משהו?   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

ניסו לשמר את השם של רחוב שלמה המלך,  כן, מורדות הזית.   משה בן אלישע ]מהנדס המועצה[:

זה הרחוב הראשי של הכניסה לשכונה,  בגדול   מיקום אבל  קצת  שינה  הוא  שם שגם הופיע במקור,  זה  

,  שעולה גם לכיוון האיתם  ציר הכחולזה ה , במקביל אליו את הציר האדום ברחוב שיר השירים 

רחוב    זה  חובות קטנים, רחוב קהלתיש עוד ר  .במקביל אליו ממערב, הרחוב הצהוב רחוב בת שבע

לא רחובוהמתנ"ס,    שמזין את בתי הספר ואת  ללא מוצא זה  נעמה למעשה  , הם טעו אבל  רחוב 

נמצא בתוך מגרש ליד דיור מוגן, למעשה זה לא רחוב, זה שטח    זה  כנראה שהם לא יכלו לתת אחרת,

 פרטי. ויש לנו עוד אחד, רחוב ידידיה. 

אז לרחוב הפרטי אני מבקש לא לתת שם, גם כדי שלא יהיה תקדים    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

מנורה.  בלבולים כמו מורית ומוריה והלנו  יהיו    ךכר  יותר מדי דומה לרחוב נעמי, ואחנעמה זה  וגם  

 מי בעד לאשר את כל השמות למעט רחוב נעמה?  

 מה עם שדרות שלמה המלך ושדרות דוד המלך?  ]חברת מועצה[:אורית סמואלס

 שני מלכים שונים.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

אישרה את המלצת ועדת שמות עבור הרחובות של האזור המערבי  מליאת המועצה  החלטה:  

רט לרחוב אריאל ששמו  , פ410/5/66והצפוני בשכונת התמר בהמשך לשינוי שיחול לפי תב"ע  

 ייוותר על כנו.  

 אושר פה אחד 
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 רחוב שלמה המלך יוצא מהמלך דוד, זה דווקא מתאים.   משה בן אלישע ]מהנדס המועצה[:

 מי בעד לאשר את כל השמות למעט רחוב נעמה?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 לי קצת מפריע הבת שבע.   אפרת גנטק ]חברת מועצה[: 

 כמו שהפריע לי שלומציון?  תמר עמר ]חברת מועצה[:

 . לנשיםנחנו בעד שמות גם  א עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 אני שמחה שיש את ידידיה אחרי שיש בת שבע ונעמה.  אפרת גנטק ]חברת מועצה[: 

 תודה רבה.   אפרת נמנעת, כל היתר בעד,  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 נמנעת רק על בת שבע.  אפרת גנטק ]חברת מועצה[: 

 

 2022לשנת   עצהו[ אישור מועדי ישיבות מ3]

  2022תאריכים לישיבות מועצה אני מקווה ששלחו לכם מועדים, שנת    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

  ליוני,   13  -למאי, ב  9  -לאפריל, ב   4  -למרץ, ב  7  -לפברואר, ב  7  -לינואר, ב   24  -ישיבות המועצה יהיו ב 

לדצמבר, ישיבת תכנון ובנייה    12 -לנובמבר, ב  14  -לאוקטובר, ב 10 -לספטמבר, ב  5 - ליולי, ב 11 -ב

מי    .אם יהיו שינויים נבקש אישורכם מראש  .תתקיים בשעה שבע, ישיבת מועצה בשעה שבע וחצי

 אף אחד לא נגד, תודה רבה.   , השעות? כולם בעדאת בעד לאשר את המועדים ו

 

 מינוי חבר המועצה אבי חדידה כחבר בוועדת הביקורת במקום אברהם בן צבי [ 4]

רדות  אישרה את המלצות המלצת ועדת שמות עבור הרחובות של המומליאת המועצה  החלטה:  

 המזרחיים של גבעת הזית.  

 אושר ברוב קולות

 .   2022אישרה את מועדי ישיבות המועצה לשנת  מליאת המועצה החלטה: 

 אחדאושר פה 



 
   15.11.21מליאה מן המניין 

 14מתוך  6עמוד 
 נוצר על ידי  

 

כידוע לכם, חבר המועצה אברהם בן צבי    .לנושא הבאאנחנו עוברים    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

התפטר מחברותו מועדת הביקורת ככה שאנחנו נמצאים שם בחבר מועצה אחד חסר ולכן על היושב  

. מי  אני מבקש להוסיף את אבי חדידהסמואלס  רשינסקי וחברת המועצה אורית  ג  שזה זאב   ,ראש

 נמנעת? אפרת? נגד?  ?ועדת ביקורתבוכחבר מועצה  בעד לאשר את אבי

 נגד.  ק ]חברת מועצה[: טאפרת גנ

 נגד.  נאוה כץ ]חברת מועצה[:

 תודה רבה.   .ל היתר בעדנגד. וכאפרת ונאוה  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 

 [ מינוי רויטל קולין ליועצת לקידום מעמד האישה5]

אנחנו מחויבים למנות מתוך עובדות המועצה יועצת לקידום מעמד    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

אני מבקש לקבל את אישורכם לכך שרויטל קולין תכהן גם    . רויטל קולין הסכימה ונבחרה  . האישה

 אף אחד לא נגד, תודה רבה.    ,לאשר? כולם בעד כיועצת לקידום מעמד האישה מי בעד 

 

 [ מינוי שירה ספירו לחברה בהנהלת המתנ"ס6]

מנהל המתנ"ס, אנחנו בהנהלת המתנ"ס  לבדנר  עם בחירתו של יצחק    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

תושבת שכונת    ,ביקשנו מעובדת המועצה שירה ספירואנחנו    .נציג חסר של עובדי המועצהבנמצאים  

אף אחד  כולם בעד,  היא הסכימה, מי בעד לאשר אותה?    ,הרימון, להיות חברה בהנהלת המתנ"ס

 . לא נגד, תודה רבה. ועדת ביקורת גם עשינו

מ  מליאת המועצההחלטה:   לאשר את  בוועדת  החליטה  כחבר  אבי חדידה  ינוי חבר המועצה 

 . הביקורת במקום אברהם בן צבי

 ברוב קולותאושר 

 אישרה את מינויה של רויטל קולין ליועצת לקידום מעמד האישה.    מליאת המועצה החלטה: 

 אחדאושר פה 
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 מתן תמיכות תבחינים ל[ אישור 7]

 מתן תמיכות מישהו רוצה להסביר מה הסיפור שם?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

]גזבר המועצה[: יש סעיף תקציב  שרון הורביץ  ורווחת    י בתקציב המועצה  תמיכות לקרן לטובת 

שעושה    . התבחיניםלדבר על התבחינים  את זה אנחנו צריכים  םמיפרסשאנחנו מ לפני    .תושבי אפרת

יועץ משפטי וגזבר. אני קורא את התבחינים לפניכם: הינה עמותה    ,הועדה המקצועית של מנכ"ל

וח ובניית מבני ציבור  גיוס כספים לטובת פיתהם  תיה  יואשר עיקר פעילוותושבי אפרת  המוקמת ל

חברתייםהשומקרקעין   פרויקטים  וכן  ובחזקתה  למועצה  תושבי    .ייכים  הינם  העמותה  חברי 

לפי  וי ספרים וניהול ספקים תקין וכו', במידת הצורך  כ וניתמיכות  היישוב, עמידה בשאר תנאי נוהל  

 ני. להיות עמותה עירונית באופן עקרודרישת המועצה העמותה מביעה נכונות להפוך 

 -זה בעצם עמותה חדשה או שזה  צורי דותן ]חבר מועצה[:

לא, אנחנו לא יודעים מי יהיה. שנה שעברה קיבלה את זה, לפני שנה    שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

 בסוף לא נתנו, העמותה לפיתוח אפרת. כמו כל תמיכה, זה מה שמדובר. 

מי בעד לאשר את התבחינים כפי שהוקראו? כולם בעד, אף אחד לא   עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 נגד, תודה רבה שרון.  

 

 12.7.2021 -וה  13.9.2021 -[ אישור פרוטוקולים מישיבות ה 8]

  12  -לספטמבר והשני מה   13  -שני פרוטוקולים, אחד מההועברו לכם    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 ליולי לאישורכם, מי בעד לאשר אותם? תודה רבה. 

 אישרה את מינוי שירה ספירו לחברה בהנהלת המתנ"ס.    מליאת המועצה החלטה: 

 אחדאושר פה 

 אישרה את התבחינים למתן תמיכות כפי שהוצגו לה.   מליאת המועצה החלטה: 

 אחדאושר פה 
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 תב"רים יש לנו, שרון?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 בטיחות בדרכים, מי שרוצה יש עוד עותקים.  המועצה[:שרון הורביץ ]גזבר 

 [ אישור עבודה נוספת למבקר המועצה תמיר פוגל9]

כידוע לכם, אנחנו פה בנוכחותו של מבקר המועצה, אנחנו הגדלנו את   עודד רביבי ]ראש המועצה[:

דרשים  ו נחנ הנהלים של משרד הפנים אנ  יפל  היקף משרתו מרבע משרה לחצי משרה ויחד עם זאת ע 

מתבקשים  בעצם  היועץ המשפטי אישר את העבודה הנוספת ואנחנו    .לאשר את עבודתו במקום נוסף

המלצה של היועץ המשפטי את ההעסקה של המבקר במקום נוסף, היועץ המשפטי  ה  יפל  רק לאשר ע

מבקר במועצה, הנני מאשר כי אין ניגוד    ,של מר תמיר פוגל  תצהירוכתב: " לאחר שקראתי את  

ידו כמבקר המועצה לבין תפקידו כמבקר המועצה המקומית שוהם, כפי שמצהיר  פקים בין תעניינ

על כן אין לו כל רשימת לקוחות ועל כן ההמלצה היא לאשר את  וי הרשויות  ת שכיר בשוא  מר פוגל ה

שוהם המקומית  במועצה  גם  לך    .העסקתו  שיהיה  נגד,  לא  אחד  אף  בעד,  כולם  לאשר?  בעד  מי 

 . שפעופרנסה ב  בהצלחה

 תודה רבה.   תמיר פוגל ]מבקר המועצה[:

 

 [ אישור תב"רים10]

 תב"רים, בבקשה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 תב"ר בטיחות בדרכים 

 .   12.7.2021  -ומ 13.9.2021 -אישרה את פרוטוקולי הישיבות ממליאת המועצה החלטה: 

 אחדאושר פה 

אישרה עבודה נוספת למבקר המועצה תמיר פוגל במועצה מקומית  מליאת המועצה  החלטה:  

 שוהם.    

 אחדאושר פה 
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משרד התחבורה  שיש כאמור כרגיל  בטיחות בדרכים, תב"ר חדש,    שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

 מועצה, מי בעד?  של ה  4,000 -של המשרד ו  16, קלאלף ש  20 זה matchingעם 

 , אתם בעד, כן? אפרת מנחם,  .אף אחד לא נגד. כולם בעד עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כן. ק ]חברת מועצה[: טאפרת גנ

 

 תקציבי פיתוח לתב"ר עבודות פיתוח תרבות וספורט העברה מתב"ר 

היו מיליון  עכשיו אני מסביר משהו שהוא מאוד קל אבל תקשיבו.    שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

לפני כמה שנים היינו צריכים מהרגע    .משרד הפניםמ  פיתוחאש המועצה השיג תקציב  שר  קלוחצי ש

כל דבר, לכמה וכמה, אי אפשר    ופיתוח יש ללמשרד הפנים    .להרגע לתת סעיף שעומד בתמיכות

לפני הזריחה נתנו את הדבר  ערב,  והיינו צריכים שלא י   חוסר בפיתוח דרכים לנו  שיהיה    חשבנו אז

האלה    קלכבר כמה שנים אנחנו מנסים להעביר את המיליון וחצי ש קל.קיבלנו מיליון וחצי שהזה, 

בתוך מסגרת התקציב שנאמרה במועצה בעבר, רק עכשיו קיבלנו אישור לדבר,  זה לטובת הבריכה, 

ומעבירים לתב"ר    1,482,000משם אנחנו גורעים  שקראנו לו תקציבי פיתוח,  אז למעשה היה תב"ר  

שעדיין לא הגיעו למועצה ממשרד    קלזה מיליון וחצי ש  להכך  ת פיתוח תרבות וספורט, סשל עבודו

ייעודם את  משנים  אנחנו  תב"רמדובר    .הפנים,  על  שגורע690,  שגורע  פה  וחצי,    ,  מיליון  כמעט 

 ? מי בעד. 1,482,000ו ותב"ר של מרכז ספורט והבריכה שנוספים ל, 1,482,000

 כולם בעד, אף אחד לא נגד.  בעד לאשר?  מי עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 

 מעבר מסולר לחשמל 

אלף    16אלף ₪.    20אישרה פתיחת תב"ר בטיחות בדרכים על סך  מליאת המועצה  החלטה:  

 מכספי הרשות.    4,000 -ממשרד התחבורה ו 

 אחדאושר פה 

₪ מתב"ר תקציבי פיתוח לתב"ר עבודות    1,482,000העברת  אישרה  מליאת המועצה  החלטה:  

 .   פיתוח תרבות וספורט

 אחדאושר פה 
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אנחנו ציפינו לקבל מבתי הספר השתתפות,    .מעבר מסולר לחשמל  שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

אלף שקלים    37תב"ר הזה, מוסיפים  השאנחנו גורעים משקל  אלף    87כולם, מדובר על    תקיבלנו א

להזכירכם, כבר כמה שנים  .  2,837,000מקרנות הרשות, סך הכל התב"ר עומד כמעט אותו דבר על  

ולר ומחממים במזגן ובזכות זה הם  חדלו מלחמם בס  עשה חיל אורות עציון ו בתי הספר הוותיקים  

 גם זוכים למיזוג אוויר בקיץ, חימום זול בחורף ומיזוג אוויר בקיץ.  

  מי בעד לאשר? עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 איזה קרן זאת?   צורי דותן ]חבר מועצה[:

 זה לא קרן. רוב הכסף הוא מהלוואה ייעודית.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

מיליון.    2  -חוץ מה  .של עודפים שיש לנו בתב"ר  לעבודות פיתוחקרן    ]גזבר המועצה[:שרון הורביץ  

 אלף שקל קרן לעבודות פיתוח.   37 - מיליון לא נגענו בו, שהיה לנו מלוות פעם. ה 2

 רשום פה מבני ציבור או עבודות פיתוח.   צורי דותן ]חבר מועצה[:

 אחר כך, מתחת.   לא רשום מבני ציבור, עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 בהערות.   צורי דותן ]חבר מועצה[:

 בהערות, כן. שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

 כולם בעד, אף אחד לא נגד.  ?מי בעד לאשר עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 

 שיפוץ מתנ"ס 

עכשיו הופך  אלף שקל לתב"ר,    164שיפוץ מתנ"ס, אנחנו מוסיפים עוד    שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

 שקלים.   1,718,000להיות 

 בגפן?  אורית סמואלס ]חברת מועצה[:

המועצה  החלטה:   גריעת   מליאת  והוספת    87אישרה  מהתב"ר   ₪ מקרנות  א   37אלף   ₪ לף 

 הרשות.    

 אחדאושר פה 
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 בגפן. עשינו דברים.   שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

 אלף שקל.    164  -עשו עבודות שנוספו ב עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 התב"ר עוד לא סגור.   שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

 שאלתי.   אורית סמואלס ]חברת מועצה[:

 זו שאלה מצוינת. זה ממבני ציבור. זה אסלי מבני ציבור. שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

 .  דאף אחד לא נג .מי בעד לאשר? כולם בעד עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 זה היה צריך לקחת מתקציב המתנ"ס.   :]מנכ"ל המועצה[ יהודה שוויגר

 לא, רגע, זה לא השיפוץ האחד שהיה, זה שיפוץ לאורך תקופה.  צורי דותן ]חבר מועצה[:

 השיפוץ של השנתיים האחרונות.   שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

   דברים שנוספו ונוספו.שיפוץ, פירוק תקרה, היו פה  צורי דותן ]חבר מועצה[:

 : החריגה, אני אדבר איתך בנפרד, היינו צריכים ]...[ המתנ"ס.  ]מנכ"ל המועצה[ יהודה שוויגר

 

 העתקת מצלמות ותשתיות 

   .הלאה, תב"ר הבא עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

ממני    יותר טובלכם  יהודה יכול להסביר  העתקת מצלמות ותשתיות.    שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

שקל    1,370,000זה    ל הכך  סאלף שקל שם.    70שים עוד  יכול להסביר שאנחנו צריכים ל  רקאני  על זה.  

 לדבר הזה.  

 אלף ₪ לתב"ר שיפוץ מתנ"ס ממבני ציבור.     164אישרה תוספת של מליאת המועצה החלטה: 

 אחדאושר פה 
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העבודות בתמר ובדגן, היה תב"ר ייעודי  כשהתחילו לעשות את  :  יהודה שוויגר ]מנכ"ל המועצה[

שעשו  ני דברים אחרים  יבעיקר תשתיות של קרוונים או של מצלמות, או של כל מ זה  עתקות,  הלכל ה

 אותם.  

 מה שמשרד השיכון לא יכול לעשות.   שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

שנתן את הכסף   משרד השיכון הוא זה  . למעשהתשתיות זמניותב: יהודה שוויגר ]מנכ"ל המועצה[

 לטובת העתקה של כל הדברים האלה.  ייעודית לקרן

 זה מה שנקרא קרן מגרשים?   צורי דותן ]חבר מועצה[:

 כן.  : יהודה שוויגר ]מנכ"ל המועצה[

 . אף אחד לא נגד. כן, שרון ,מי בעד לאשר? כולם בעד עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 

 מרכז הפעלה 

  ל הכך  מרכז הפעלה, משרד הפנים והמועצה זה תב"ר חדש ס]...[     שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

 ש"ח.   112,500

לכם  שלח  נלא  הוא  נוסף למרות שהזה  וסיף הערה שהתב"ר  אני פה מ  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

   .הגיע רק עכשיו ודחוף לנו לאשר אותווהוא מאחר  ,עשרה ימים לפני הישיבה

 כדי לסיים את העבודה שם. שרון הורביץ ]גזבר המועצה[:

המועצה[: ]ראש  רביבי  מרכז    עודד  שיפוץ  של  מתקדמות  מאוד  בעבודות  למטה  נמצאים  אנחנו 

מי בעד?    .ההתראה הקצרה, לאשר את התב"ר הזהההפעלה ולכן אני מבקש באופן חריג, למרות  

 תודה רבה.    .אף אחד לא נגד ,כולם בעד

 ₪ לתב"ר העתקת מצלמות ותשתיות.    70,000אישרה תוספת של מליאת המועצה החלטה: 

 אחדאושר פה 
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ידי ארבעה חברי מליאה  על  רבותיי אנחנו באירוע חריג, הוגשה בקשה    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

בכל מקרה,   .הערב  פהבת מועצה שלא מן המניין, שניים מהם בכלל לא טרחו להגיע ללקיים ישי

לשעה   נקבעה  המניין  מן  שלא  המועצה  המשפטי    .22:00ישיבת  היועץ  עם  להתייעצות  יוצא  אני 

  22:00לראות מה אני עושה עם הדבר הזה, בכל מקרה כרגע ישיבת המועצה הבאה קבועה לשעה  

 תודה רבה וערב טוב.   .ם הנושאים והזימון שקיבלת  יפל  ישיבה שלא מן המניין ע

  

 בברכה,

__________________________                            _______________ ___________ 

 מנכ"ל המועצה יהודה שוויגר,מר  ראש המועצה, עודד רביבימר 

 

  

 ₪.     112,500אישרה פתיחת תב"ר מרכז הפעלה על סך מליאת המועצה החלטה: 

 אחדאושר פה 
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 ריכוז החלטות 

 הצבעה תיאור החלטה  #

1 
מליאת המועצה אישרה את המלצת ועדת שמות עבור הרחובות של  
לפי   שיחול  לשינוי  בהמשך  התמר  בשכונת  והצפוני  המערבי  האזור 

  , פרט לרחוב אריאל ששמו ייוותר על כנו.  410/5/66תב"ע 
 אושר פה אחד 

עבור   2 שמות  ועדת  המלצת  המלצות  את  אישרה  המועצה  מליאת 
   של גבעת הזית. הרחובות של המורדות המזרחיים 

אושר ברוב 
 קולות

 אושר פה אחד  . 2022מליאת המועצה אישרה את מועדי ישיבות המועצה לשנת  3

מליאת המועצה החליטה לאשר את מינוי חבר המועצה אבי חדידה   4
 כחבר בוועדת הביקורת במקום אברהם בן צבי. 

אושר ברוב 
 קולות

רויטל קולין ליועצת לקידום  מליאת המועצה אישרה את מינויה של   5
 אושר פה אחד  מעמד האישה. 

בהנהלת   6 לחברה  ספירו  שירה  מינוי  את  אישרה  המועצה  מליאת 
 אושר פה אחד  המתנ"ס. 

 אושר פה אחד  אישרה את התבחינים למתן תמיכות כפי שהוצגו לה.   מליאת המועצה   7

  - ומ  13.9.2021  - מליאת המועצה אישרה את פרוטוקולי הישיבות מ 8
 אושר פה אחד  .   12.7.2021

פוגל   9 תמיר  המועצה  למבקר  נוספת  עבודה  אישרה  המועצה  מליאת 
 אושר פה אחד  במועצה מקומית שוהם.    

אלף    20מליאת המועצה אישרה פתיחת תב"ר בטיחות בדרכים על סך   10
 אושר פה אחד  מכספי הרשות.  4,000 -אלף ממשרד התחבורה ו ₪16. 

₪ מתב"ר תקציבי פיתוח    1,482,000המועצה אישרה העברת  מליאת   11
 אושר פה אחד  לתב"ר עבודות פיתוח תרבות וספורט. 

לף  א  37אלף ₪ מהתב"ר והוספת    87מליאת המועצה אישרה גריעת    12
 אושר פה אחד  ₪ מקרנות הרשות.   

אלף ₪ לתב"ר שיפוץ מתנ"ס   164אישרה תוספת של מליאת המועצה  13
 אושר פה אחד  ממבני ציבור.   

המועצה   14 של  מליאת  תוספת  העתקת    70,000אישרה  לתב"ר   ₪
 אושר פה אחד  מצלמות ותשתיות.   

  112,500אישרה פתיחת תב"ר מרכז הפעלה על סך  מליאת המועצה   15
 אושר פה אחד  ₪.   

 

 

                           

          

 

       

  ראש המועצה, עודד רביבימר 

 


