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    מספרנו                

296315 

 

 

 פרוטוקול החלטות 

 1/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 26.01.2022מיום רביעי, כ"ד בשבט תשפ"ב, 

         

 

 :חברים

 העירייה ראש -   כוכבי אמיר

 העירייה ראש סגנית  - כהן אלישע כנרת

 העירייה ראש סגן -   שירי נאור

 מועצה חבר -  יקיר רן

 מועצה חברת -  שבתאי רינה

 מועצה חבר -   דואני נדב

 מועצה חבר -  שמעון יגאל

 מועצה חברת - גוטרמן אביבה

  מועצה חבר -  גלבוע אלון

 מועצה חבר          -             שאבי יוסי

 מועצה חבר -    שאבי חיים

 

 :חסרים

 העירייה ראש מ"ומ סגנית - ברזילי עבוד יעל

 מועצה חבר -  חלוואני מאיר

 מועצה חבר -   מרדכי בן רפי

 מועצה חבר -   חנוכה משה

 מועצה חברת -  ברמוחה עדי

 מועצה חברת - אנקורי פרילינג עדי
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 :סגל

 העירייה ל"מנכ -  היילפרן רן

 העירייה גזבר -  זיני בנימין

 העירייה ש"יועמ  -   ויניק רונן

 העירייה מבקר          -  שטיגליץ משה

  העיר מהנדס -  וולינסקי יו'סרג

  גבייה אגף מנהל -  מנדלמן זאב

 אכיפה ויחידת גבייה מחלקת מנהל. ס -  צברי סמדר

 ומקרקעין ב"לתו ש"היועמ סגנית -  לוי אווה

 נכסים מחלקת מנהלת - מילאנו - לרר איילת

 ותכנון מתאר תוכניות מחלקת מנהלת - אליקים פרידמן ורד

 מועצה ישיבות ומרכזת ובקרה תיאום מחלקת מנהלת - ברייטברט אתי

 

 26.1.2022 מיום 22-1  המניין מן מועצה מישיבת החלטות פרוטוקול

 

  שאילתות .א

 ?החומות שומר במבצע כשנה לפני העיר ראש התחייב עליהם דים"ממ /המיגוניות הוצבו ילדים גני באילו

 

 :תשובה

 

 .הנוכחית השנה במהלך גנים 5 בעוד לביצוע נערכת העירייה. דים"ממ הותקנו' כלנית'ו' רקפת', 'חצב' הילדים בגני

 

-423' מס תכנית[ חדש נוסח] העיריות לפקודת 188 סעיף לפי במקרקעין עשייה אישור .ב

 (הבבלי פ"שצ) 0593061

 :הצבעה

 נדב, שמעון יגאל, שאבי חיים, כהן אלישע כנרת, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כוכבי אמיר -(11) אחד פה בעד

 גלבוע אלון, גוטרמן אביבה, שאבי יוסי, דואני

 

 :1/22' מס החלטה
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' מס תכנית בענין המועצה חברי בפני שהוצגו הדעת וחוות[ חדש נוסח] העיריות לפקודת 188 לסעיף בהתאם

, 6443 בגוש 168 ח"וח 261, 172-173 כחלקות הידועים במקרקעין"( הבבלי פ"שצ" יתתכנ) 423-0593061

 ושטח למגורים המיועד פרטי שטח בין שטחים חילופי שעניינה במקרקעין עשייה העירייה מועצת מאשרת

 .  התכנית הוראות לפי הכל, בשטח הקיים למצב בהתאם ציבורי

 

  פשרה הסכמי או/ו חובות מחיקת אישור .ג

 :בעההצ

 אביבה, דואני נדב, שמעון יגאל,  כהן אלישע כנרת, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כוכבי אמיר -(9) אחד פה בעד

 גלבוע אלון, גוטרמן

 בהצבעה נכחו לא שאבי ויוסי שאבי חיים*

 

 :2/22' מס החלטה

  : הפשרה הסכמיו החובות למחיקת שהוגשו הבקשות את מאשרת העירייה מועצת

 ₪  620,654₪ -כ מחיקה שווי=  למחיקה בקשות 22

 ₪  1,176,931- כ מחיקה שווי=  לפשרות בקשות  9

 ₪  628,761 המועצה לאישור המובאות הבקשות בגין התקבולים סך

 

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

 (שלמה בר גליה. )ש.ב.ג -ל

 :צבעהה

 אביבה, דואני נדב, שמעון יגאל,  כהן אלישע כנרת, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כוכבי אמיר -(9) אחד פה עדב

 גלבוע אלון, גוטרמן

 בהצבעה נכחו לא שאבי ויוסי שאבי חיים*

 

 :3/22' מס החלטה

  . ספר לקבל מנת על גם חוץ בעבודת לעסוק .ש.ב.ג של הבקשה את מאשרת העירייה מועצת

 25.1.2023 לתאריך עד בתוקף יהיה זה היתר אישור
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  לסדר הצעות .ה

 (מטרה במחיר דיור) השגה בר דיור: הנושא .1

 :ההצעה הסרת בעד מי הצבעה

 , שמעון יגאל, כהן אלישע כנרת, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כוכבי אמיר -(7) ההצעה הסרת עדב

 דואני נדב

 גלבוע אלון, גוטרמן אביבה -(2) ההצעה הסרת נגד

  בהצבעה נכחו לא שאבי ויוסי שאבי חיים*

 :4/22' מס החלטה

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

 (2)-ו( 1) 3 סעיף לפי בנייה אתרי שילוט:  הנושא. 2

 :ההצעה הסרת בעד מי הצבעה

 , שמעון יגאל, כהן אלישע כנרת, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, כוכבי אמיר -(7) ההצעה הסרת עדב

 דואני נדב

 גלבוע אלון, גוטרמן אביבה -(2) ההצעה הסרת נגד

  בהצבעה נכחו לא שאבי ויוסי שאבי חיים*

 

 :5/22' מס החלטה

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

 

  השרון בהוד הפיס מפעל דוכני ביטול:  הנושא. 3

 

 הצבעה נערכה ולא בנושא דיון נערך . 

 הבאים הנושאים יבדקו להחלטה בשלה לא וההצבעה מאחר, סיכם העיר ראש: 

  השרון הוד של הציבוריים בשטחים המוצבים הפיס מפעל דוכני של משמעויות הגזבר מול ייבדק .1

  השרון הוד לעיריית משלמים הדוכנים האם .2

 לביטול ערכית לאמירה השפעה ישנה והאם לפיצוציות בהשוואה בדוכנים הפעילות נפח ייבחן .3
  הדוכנים

 למועצה ויביא הנושאים את יבדוק ההצעה מגיש .4

 

 

  הדרכים בתאונות למאבק עירונית לתכנית תקציב : הנושא .4
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 ההצעה מגיש לבקשת הוסרה ההצעה. 

 

 

 

 ברייטברט אתי        כוכבי אמיר
 המועצה ישיבות רכזת     העירייה ראש  

 

 

    __________________         ____________________ 

 

    

         


