
 

 

 2021אוקטובר  12
 391/2021מס. הדיון: 

  ישיבת מליאה :סימוכין

 
 
 
 
 

 40פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 40ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
 19:00-21:00יום ב'  2021יולי  12 תאריך:
 אולם ישיבות מיקום:
 ישיבה מליאה - 002 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, ארנון מינס , בני דגמי, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, לביא זמיר,  משתתפים:
נחמיה חסיד, נתנאל יהודה, סיון חרמוני, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , שאול 

 דניאל, שאולי בן דוד
 גלית ברגר, רוני שרפי  חסרו:

 מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד סיוון בצלאל, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 

בשנה הקרובה נעסוק בהכנת תכנית השקעות המועצה והשקעה בישובים. כל הכספים שעתידים להיכנס 
 ממקורות שונים, יהוו את הבסיס לתוכנית ההשקעות. המועצה לא תאשר פדיון השקעות בישובים.

 ספים קיימה דיון בנושא ותשלח המלצותיה לחברי המליאה טרם הדיון ועדת הכ

 . הצגת עמותת דורות2
 

 אסף שולמן הציג מצגת המפרטת את פעילות העמותה והשיב לשאלות החברים.
 ראש המועצה הודה לאסף שולמן על הצגת העמותה ופעילותו בעמותה.

 . אישור תב"רים3
 

 מקרנות הרשות.  ₪ 250,000ש כדורגל אזורי בגאולים, בסכום של כ * ביצוע עבודות פיתוח ושיפוץ מגר
יו"ר ועדת הספורט, מר שאולי בן דוד : לאחר ישיבת ועדת הספורט עם חברי העמותה, הוחלט על קידום  -

 ש"ח(.  500,000הקמת המגרש וגיוס משאבים נוספים ממקורות חיצוניים )אומדן של כ 
 ייחתם הסכם משולש בין הועד המקומי, המועצה והאגודה. סגן ראש המועצה, יצחק יצחק : -
חברי המליאה : מבקשים לראות את המסמך המשפטי טרם תחילת ביצוע העבודות. יש לכלול בהסכם  -

 סעיף ביחס להשבחת המגרש בכספי המועצה.
 .₪ 250,000החלטה : התב"ר מאושר בסך 

 
 מאושר.

 
  ₪ 200,000"ר בסך אושר תב –* הסדרי בטיחות ותקינה בתעבורה 

 
 מאושר 

 
 ש"ח למרכיבי ביטחון ליחידת חילוץ ומתנדבים. 80,000אושר תב"ר בסך  -* מרכיבי ביטחון 

 
 מאושר



 . אישור פרוטוקולים ועדות המועצה4
 

 * פרוטוקול ועדת ספורט 
 מאושר

 * פרוטוקול ועדת כספים )השקעות(
 ידון בישיבה הבאה 
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 .₪ 211,049הערת הגזבר : הרבעון הראשון הסתיים בגירעון של 

 מאושר 

 . פוטוולטאי 6

 
  -נשלחה לחברים רשימת המבנים להתקנה 

אולם הספורט, קריית חינוך  –אולם הספורט )חדרי החוגים(, הדר השרון  –גג עמותת דורות, לב הפרדס 
 אולם הספורט, מבנה אשכול פיס –דרור 
 רמאוש

 . אישור הסכם שיתוף בטאבו7
 

אושרה חתימת הסכם שיתוף בטאבו עם בעלי מקרקעין שרכשו מגרשים בתחום שיפוט תל מונד. למועצה 
 רישום על דרכים ציבוריות בתחום מועצת שיפוט תל מונד.

 מאושר 

 מרכז תשושי נפש -. התחייבות למוסד לביטוח לאומי 8
 

)  30%בות למוסד לביטוח לאומי, השתתפות במייצ'ינג של המליאה מאשרת חתימה על מסמך התחיי
 ( בגין שיפוץ והסבת מבנה דיור מוגן לתשושי נפש.₪ 777,978

 כולל הצטיידות. ₪ 1,815,283נתקבלה התחייבות של משרד הרווחה בסך של 
 המועצה תאשר תב"ר למטרה זו במסגרת תכנית ההשקעות.

 מאושר

 . בית ספר מנגן9
 

כז מדור המוזיקה במועצה הציג את יוזמת המועצה להקמת בית ספר מנגן בבתי הספר עומר אמיתי, ר
היסודיים במועצה. לאחר שליחת קול קורא לכל בתי הספר, שני בתי ספר ביקשו לקדם זאת: לב הפרדס 

 והדר השרון. בהמשך, ככל שיביעו רצון להצטרף בתי ספר נוספים ניתן יהיה לצרפם.
. ההורים ישלמו עבור ₪ 300,000-היא לרכישת כלי הנשיפה בעלות של כ השקעת המועצה הראשונית

 לחודש. ₪ 120ההשתתפות בתכנית 
החברים התעניינו לגבי תלמידים ללא יכולת כלכלית והוחלט על הקצאת קרן מלגות לטובת תלמידים שידם 

 אינה משגת.
 ראש המועצה הודה לעומר אמיתי על הצגת התכנית.

 . שונות10

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אבי אקוקה, אורית אנגל, אייל שלפרוק, איילה יצהרי, אליעזר לנדסמן, אמיר תירוש, אריאלה  מכותבים:

מלאכי, אתי לוי אוסי, גל גרין, דב סבידור, דודו מצליח, יורם יצחקי, ינון עמרם, יריב יוסף, משה מכלין, נפתלי 
 רדי, שי שדה, שלום לידני, שלומי טלמור, שלומי פוקס, שרי שוחטיצהרי, רני חג'ג, שחר ו

 מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 שרי שוחט
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