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   ריכוז החלטות 

   69ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 26/10/2022התשפ״ג,  בתשרי׳ ל, שלישימיום 

 

 ראש המועצה  -   ניר ברטל  -  :נוכחים

 מועצה  חבר -   וילד   אודי -  

 חבר מועצה  -   אלעד כהן  -

 חבר מועצה  -   בועז בגריש  -

 חבר מועצה  -   דורון טישלר  -

 חברת מועצה  -   אורנה רייטר  -

 חבר מועצה  -   ליאת ינובסקי  -

 

 חברת מועצה  -   תמר צדוק  -  נעדרו:

 חבר מועצה  -    דוד כץ  -  

 חבר מועצה  -   אלי הוך  -  

 

 מנכ"ל המועצה  -   שלמה אפרתי  - :מוזמנים

 יועמ"ש  -   אמיר גופר  -
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בנושא תמיכות בתנועות הנוער והספורט ובנושא  הצעה לסדר של חבר המועצה אלעד כהן  

 גני משחקים 

 

 החלטה:

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות כי בתוך שבעה ימים ראש המועצה יציג סקירה אודות מצב גני  

המשחקים והגינות הציבוריות מבחינת התקנים והבטיחות. של בודק מוסמך ותוצג תכנית מיידית  

מידה בתקני הבדיקות, בסוגריים, ככל שיתבררו כאלה. הסקירה  לתיקון כל ליקויי הבטיחות והע

 והאישורים יועברו לחברי המועצה תוך שבעה ימים והמשך דיון בנושא יערך בישיבת המועצה הבאה.  

 

 ברוב קולותאושר 

 בועז, אורנה, דורון ואלעד.  -בעד 

 אודי, ניר.  –נגד 

 איילת  -נמנעת  

 

 צה המועכממלאת מקום מהנדסת  לומלסקי  הסמכת אדריכלית נדין [ 1]

 החלטה:  

 .המועצה מהנדסת מקום כממלאת לומלסקי נדין אדריכלית של הסמכתה מאשרת המועצה

 אושר פה אחד. 
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  ₪100%  מקור:    30,000פתיחת תב"ר לתיקון צינור ברחוב הארז סך התב"ר המאושר:  [  2]

 קרנות המועצה  

 החלטה:  

₪    30,000סך התב"ר המאושר: . פתיחת תב"ר לתיקון צינור ברחוב הארזמליאת המועצה מאשרת את 

 .קרנות המועצה 100%: תקציבי מקור

 אושר פה אחד 

 

 אישור עבודה נוספת למנהל מחלקת החינוך.  [ 3]

 החלטה:  

הוועדה עד הצגת ההחלטה בנושא אישור עבודה נוספת למנהל מחלקת החינוך נדחתה על ידי חברי 

 הנתונים המבוקשים. 

 

 

 _______ ________  _________________ 

 ניר ברטל

 ראש המועצה

 שלמה אפרתי

 מנכ"ל המועצה

  


