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 08-9726143פקס:    08-9726090טל': 

  פרוטוקול
  05.2022ישיבת מועצה שמן המנין 

  11.5.2022 מתאריך
  

  נוכחים:
 חיים ביבס -
 מויש לוי -
 אלי סבח -
 שמעון גואטה -
 אלעד שמעונוביץ -
 אור גרינפלד -
 יוסי אביבי -
 רן שגב -
 אבי אלבז -
 גבי אדרי -
 עמיחי זליג -
 און-מישחר  -
 איתי אלמוג בר -
 גילעד ביהרי -
 הילה בן אליעזר -
 נגה רפפורט -

  
  חסרים:

 אילן בן סעדון -
 עמיעד טאוב -
 שלמה פסי -

  
  משתתפים:

 יורם כרמון -
 עו"ד זאב גבאי -
 יניב עמוס -
 בתיה שוכן -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  הנושאים שנדונו:

 מצ"ב -עדכון ראש העיר  .1
 אבי אלבז צורפה לזימון –שאילתה  .2

  הוקראה ע"י ראש העיר וחולקה לחברי המועצה (מצורפת)תשובת ראש העיר 

  על סדר היום: .3

הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא הנחות ללא התניות בתשלומי ארנונה לכל   .א
 האזרחים הוותיקים בעיר.

  בעד לדון בנושא: אבי אלבז, איתי אלמוג בר, גילעד ביהרי 
              אלי סבח, נגה רפפורט, אור גרינפלד, שמעון חיים ביבס, מסדר היום:  להסירבעד                     

  לוי, עמיחי זליג, אלעד שמעונוביץ, רן שגב,  גואטה, מויש                                                            
  .אדרי, הילה בן אליעזראון, יוסי אביבי, גבי -שחר מי                                                            

 הצעתו של איתי אלמוג בנושא הקמת מרכז גישור  .ב
על שולחן העבודה של  מויש לוי הציע להסיר הנושא מסדר היום מאחר שנמצא

 העירייה.
  בעד לדון בהצעה: אבי אלבז, גילעד ביהרי, איתי אלמוג בר

                             מויש לוי, אלי סבח, שמעון גואטה, אלעד חיים ביבס, מסדר היום:  להסירבעד 
  אור גרינפלד, יוסי אביבי, רן שגב, גבי אדרי, שמעונוביץ,                                         
  און, הילה בן אליעזר, נגה רפפורט-עמיחי זליג, שחר מי                                        

  כספיים: דוחות  .ג

 פה אחד –ברלינסקי ושות' -ורך מאושר כולל הרו"ח  –סחלבים  )1
 פה אחד -ברלינסקי ושות' -ןרך מאושר כולל הרו"ח   - עירוני מודיעין )2
 פה אחד –ססובר ושות'  מאושר כולל הרו"ח  –מופעים  )3
 פה אחד-ליאון, אורליצקי ושות'   מאושר כולל הרו"ח  –מינהלת אופק  )4
 פה אחד –ליאון, אורליצקי ושות'  כולל הרו"ח מאושר  –החכ"ל  )5

 הוצג – 2021  4רבעון  : דוח רבעוני .4
 מצורף –אישור תב"רים  .5
 אושר –חתימה  בי"ס כרמים  מורשה אישור .6
 במע"ר 220הוצג פרוייקט הקמת מרכז ירידים וחניון תת קרקעי במגרש  .7
 כמגרש חנייה ציבורי 203אושר פה אחד מתן צו לשימוש חלק ממגרש  .8
 5.4.2022אושר פה אחד פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  .9

 בעד: חיים ביבס, מויש לוי, אלי סבח, שמעון  -הגדלת שטח הקצאת עמותת לב אחים . 10
  גואטה, אלעד שמעונוביץ, אור גרינפלד, יוסי                                                                                

     אביבי, רן שגב, גבי אדרי, עמיחי זליג, שחר                                                                                
  און, הילה בן אליעזר, נגה רפפורט-מי                                                                               

  נגד: אבי אלבז, איתי אלמוג בר, גילעד ביהרי                                                                       

 , אלי סבח, שמעון גואטה, בעד: חיים ביבס, מויש לוי –עמותת קול יעקב  -הסכם הקצאה  . 11
   ונוביץ, אור גרינפלד, יוסי אביבי, רן אלעד שמע                                                                          
  און, הילה -שגב, גבי אדרי, עמיחי זליג, שחר מי                                                                          
  בן אליעזר, נגה רפפורט                                                                          

  נגד: אבי אלבז, איתי אלמוג בר, גילעד ביהרי                                                                  

  פה אחד אושר -  18:00לשעה  1.6.2022 -שינוי שעת מועצה שתתקיים ב . 12

  
  
  

  


