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     25מס' מליאה  פרוטוקול

 16:30בשעה:  14/03/2021אשר התקיימה ביום ראשון 

 במועצה 

 

 : משתתפים 

 חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 

 הגיע/ה יישוב   חבר/ה מליאה 

 - אודים  תמנה שמאלי 

 + ארסוף קדם   מנהיים דני 

 + ארסוף  רליך שוקי א 

 + בית יהושע  לע י סציל

 + בני ציון   אורלי עמיר 

 + בצרה מירב קורן  

 + תל יצחק פבלו לם 

 + געש ברק בן אריה 

  + חרוצים  אנדי וולף
  יקום 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 + רשפון  גילי בן יקר 

 - גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה 
 צהאורלי רזניקוב, מבקרת המוע

 המועצה  מהנדס  –גבי פל 
 מהנדס המועצה סגנית   –אילת שחר יפרח 

    ירדן ערמון
 לא הגיעו:  

 יועמ"ש המועצה  -לוי -עו"ד עדי סדינסקי
 ועצה  המ  , גזבריתסששקי אולגה

 
 על סדר היום: 

 
 אשרור חתימה על אמנת האקלים .1

 תב״רים .2

 ות עם א.ב מתכנניםרהגדלת הסכם התקש .3

 24,  23מס׳ אישור פרוטוקולי מליאה  .4

 העזר לשמירהאורכה לחוק  .5

 עדכונים  .6

 עדכונים   .7
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 . לאותממון, מהנדס המועצה שיצא לגהמליאה נפרדה מירדן ער

 

 :  אשרור חתימה על אמנת האקלים .1

 אושרת האקלים, ועדת איכות הסביבה על הצטרפות המועצה לרשויות החותמות על אמנ להמלצתמשך בה

 שרור. בא כעת לאלפונית ומובעה טהנושא בהצ

 

 טה: הצעת החל

 תימה על אמנת האקלים אשרור ח

 הצבעה:  

   11 –בעד 

 0 -נגד

 1 -נמנע

 

 :  תב"רים .2

  מדי תבצעותשמבדיקות וללים בין היתר: שכ צי מוסדות חינוךפו: שימזכ"לית המועצה הציגה את התב"רים

 שיפוץ מאסיבי של ישנוכן, כמו  כיבוי אש,  בדיקות קרינה, גיזום אגרונום, בדיקות  בטיחותבדיקות  -כמו שנה

נגישות היועץ  הסדרת ליקויים שהעלו, שירותיםה פוץ שלהכוללים שיבגני ילדים בכפר נטר  ₪ אלף   70בערך 

 במהלך פתיחת שנה"ל, ויש להשלימם.  בטיחותהץ עויו

ליישם ויש להשלימן והבדיקות חלק מהשנה  לכן בוצעולניהול המועצה יחסית מהר, כפר נטר עברו דוע, גני כי

 . את כל הממצאים

 ם.  מדי מספר שניותחזוקה ץ , דורש שיפובבית יהושע, השייך למועצהספורט ץ אולם השיפו

ות המורים שגדלה עם  כמן מענה לנותאינו : חדר המורים בבית הספר ץ חדר המורים בויצמןפושיתכנון 

, קונסטרוקטור, יועצי  מתכנן התכנון כוללות בין היתר,  עלויותלא מצליח להכיל את כולם. נים, וכעת הש

 כו'.  בטיחות ונגישות ו
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 : ות עם א.ב מתכנניםר הגדלת הסכם התקש  .3

  6-פני כ. המועצה התקשרה עם החברה לחברת א.ב. מתכנניםדיל את ההתקשרות עם המועצה מבקשת להג

אך  ן, בזמנו נעשתה התוכנית על ידי המתכנגעש. -שפיים –תב"ע לדרך המזרחית כנון שנים לטובת ת

ות שהמועצה לא עמדה בעקבות דרישות נוספ ובניה ברמלה ןוזית לתכנועל ידי הוועדה המחקט נעצר הפרוי

 בהן. 

זית ולא  ף שנדרשו על ידי הועדה המחולעמוד בתנאי הסת, אך על מנת , הוכנה מחדש התוכניכןלאחר מ

ר שוהנושא עולה לאיהתנועה.  עצי נים ויוא.ב. מתכנרת חבפיעו בבקשה המקורית, נדרשה עבודה נוספת מהו

מסך ההתקשרות ובסמכות המועצה לאשר הגדלה של  25%מליאת המועצה מאחר ובוצעה כבר הגדלה של 

 המקורית.  רות מהיקף ההתקש 50%ד ע

 

 : הצעת החלטה

   גדלת ההתקשרות עם חברת א.ב. מתכנניםאת ה לאשר

 הצבעה:  

 פה אחד  

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 

 :םעדכוני.4

, לבחינת נושאי מדיניות המועצה  העובדה שעברה מחצית הקדנציהביקשה לנהל דיון לאור  מירב קורן

 נושא נמצא באחריות חברי המליאה. הונים. תחומים שב

 

 

   עות חזן רשמה: ר

 18:00ימה בשעה:  הישיבה הסתי

 אלי ברכה,

 עצהראש המו 


