
 

 
 228.פרוטוקול ישיבת מליאה 

 30/8/2022התשפ"ב  אלולב ג'התקיימה ביום שלישי,   
 

 :  נוכחים
 ראש המועצה -אלון שי 

 חבר מליאה -סלע קובי 
  חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 חבר מליאה -קרפין משה 
 חבר מליאה -מתניה שנרב 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 
 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 
 :חסרים

 חברת מליאה  -הרוש אבלין 
 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 
 : משתתפים

 מנכ"ל המועצה - חיים מרגוליס
 גזבר המועצה -ינון שב ציון 
 קב"ט המועצה - מוטי מנשה
 עוזר מנכ"ל –רף ויוסי קרנסד

 
 על סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול קודם 

 אישור פתיחת, עדכון וסגירת תב"רים 

  היכרות עם מנהל מחלקת חירום וביטחון )הקב"ט החדש( וסקירה כללית על
 מחלקת הביטחון

  המלצת ועדת שמות והנצחה למס' רחובות בבית אלאישור 

 עדכונים שוטפים ושונות 
 
 

 20:20תחילת הישיבה: 
 

  



 

 

 227.אישור פרוטוקול קודם 

 .7.22הצבעה על אישור פרוטוקול 

 .227.אישור פרוטוקול הצבעה: 

 אושר פה אחד. 227.החלטה: פרוטוקול 

 

 

היכרות עם מנהל מחלקת חירום וביטחון )הקב"ט החדש( וסקירה כללית 

 על מחלקת הביטחון

 .ומספר על הפעילות של המחלקה שלו מוטי מציג את עצמו

תוך הצגת תמונות ופעולות שנעשות על מנת מוטי מרחיב על נושא גניבת הרכבים, 

 לטפל בנושא.

 

 

 אישור פתיחת, עדכון וסגירת תב"רים

 ינון מציג את התברי"ם.

, מקורות משרד ₪ 652,000מרכיבי ביטחון ואדי דורא,  – 7378יש תב"ר ינון: 

 הביטחון ועצמיים.

את הכספים . אנחנו מנסים לגייס ₪ 300,000על סך  7379תכנון מקווה חדש, תב"ר 

 ממשרד הדתות. כרגע הכל עצמיות.

, תקציב שאנחנו מקבלים ₪ 86,000רפורמה ברישוי עסקים בסך  7380עוד תב"ר 

  .רישוי עסקיםעבור ממשרד הפנים 

 7348, ₪ 250,000שיקום דרך ביטחון  7360 –אנחנו סוגרים שלושה תברי"ם 

 .₪ 82,300מתחם מתקני כושר גופני על סך  7353, ₪ 150,000אנדרטה 

 

 



 

 מצורף נספח תב"ר חדש וסגירת תב"ר קיים.

 

וסגירת תברי"ם  7380, 7379, 7378תברי"ם חדשים הצבעה: אישור 

 .7353, 7348, 7360קיימים 

, 7360וסגירת תברי"ם קיימים  7380, 7379, 7378תברי"ם חדשים החלטה: 

 פה אחד.אושרו  7353, 7348

 

 

 

 300בשכונת האישור שם לרחוב המעגלי הפנימי 

התכנסנו קודם כל לגבי קריאת שם לרחוב של הבריכה, מאפיית הרבי וכו', מתניה: 

 וחשבנו על השם 'אדיר זיק' על שם איש התקשורת הימני.

 הצעתי את השם הזה בגלל העשייה של אדיר. קובי: 

 לרחוב הראשי בשכונה החדשה השם יהיה כ' חשוון.

הרחוב המעגלי בשכונה החדשה חשבנו על שם הרב אברהם אלקנה שפירא מתניה: 

 .זצ"ל יח"ד שייבנו חשבנו על שם הרב מרדכי אליהו 350והרחוב השלישי בזצ"ל 

 שם לשכונה צריך לחשוב על זה טוב. אולי להתייעץ עם משרד פרסום.לגבי שי: 

 

 הצטרף למליאה חיים סילברשטיין.

 

 ות החדשותבריכה 'אדיר זיק' ורחובות השכונהשם רחוב הצבעה: אישור 

 'הרב אברהם אלקנה שפירא' ו'הרב מרדכי אליהו'.

'הרב  ות החדשותשמות רחוב הבריכה 'אדיר זיק' ורחובות השכונהחלטה: 

 פה אחד.אברהם אלקנה שפירא' ו'הרב מרדכי אליהו' אושרו 

  



 

 

 

 228.סיכום החלטות ישיבת מליאה 

 30/8/2022התשפ"ב  אלולב מתאריך ג' 

 

 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

 אושר 0 0 7 7.22אישור פרוטוקול   .1

2.  

 :אישור תברי"ם חדשים

 7378 ,7379 ,7380  

 :וסגירת תברי"ם קיימים

 7360 ,7348 ,7353 

 אושר 0 0 7

3.  

  ע"ש ותרחובהקריאת אישור 

הרב אברהם אלקנה אדיר זיק, 

 הרב מרדכי אליהוו שפירא

 אושר 0 0 8

 

 21:30הישיבה הסתיימה בשעה: 

 

 :  עוזיאל סבתורשם

 

 

                             ____________                            ____________ 

 שי אלון                                                            חיים מרגוליס           

 ראש המועצה                                                     מנכ"ל המועצה        


