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 1\19פרוטוקול ישיבת מועצה  

  19.12.18 -שהתקיימה ביום שלישי  בתאריך , ט' בשבט תשע"ט
 בבניין המועצה המקומית 19:00בשעה 

 
 נוכחים :

 ראש המועצה -מר שניר אריש            
 חבר מועצה -מר חליווה שחף          
 חבר מועצה -מר בן צבי רחמים       

 חבר מועצה -     מר גיסין משה       
 חבר מועצה -מר כהן משה              
 חבר מועצה -מר גלעד קרמר           
 חבר מועצה -מר קריטי ארז            
 חבר מועצה -מר סיאני יוני              
 חבר מועצה -מר כהן עזר                 
 חבר מועצה -מר סולימן משה          

 
 בהשתתפות:

 מנכ"ל–נבעה יוסי 
 רו"ח  –ניר נחמני 

 גזברית המועצה –דיצה צעירי 
 

 

 על סדר היום

 משרד התחבורה. -. מקור מימון₪ 1,408,383מעגל תנועה ביה"ס ברסלב:בסך של  – 724הגדלת תב"ר מס'  .1

כנציג הרשות המקומית בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה גליל  -אישור מינוי שניר אריש, ראש המועצה .2

 מזרחי.

 שונות  .3

---- 

 

 

מקור מימון משרד  - ₪ 1,408,383מעגל תנועה ביה"ס ברסלב:בסך של  – 724הגדלת תב"ר מס'  .1

 התחבורה:

ביצוע מעגל -724שניר : מציג לחברים את ההרשאה של משרד התחבורה שנשלחה לחברים, בדבר הגדלת תב"ר 

 ון כאמור משרד התחבורה.. מקור המימ ₪ 1,408,383תנועה ביה"ס ברסלב. ההגדלה היא בסך של 

 

 החלטה:

 מעגל תנועה ביה"ס ברסלב. -724מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר 
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 כנציג המועצה, בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה גליל מזרחי:  -אישור מינוי שניר אריש,ראש המועצה  .2

 

 החלטה:

כנציג המועצה בוועדה המרחבית לתכנון  –המועצה מאשרת פה אחד את מינוי שניר אריש,ראש המועצה מליאת 

 ובנייה גליל מזרחי.

 

 שונות :  .3

 :הסדרים בטיחותיים 

יוסי : יש הרשאות ממשרד התחבורה ששניר שיחרר ,של שנים עברו. סכומים קטנים שאנו רוצים לנצלם למטרת 

 הסדרים בטיחותיים .

 החלטה:

 ביצוע הסדרים בטיחותיים, מקור מימון משרד התחבורה. -יאת המועצה מאשרת פה אחדמל

 

 

 :אישור טלפוני 

 יוסי : מעוניין לקבל מכם אישור טלפוני למקרים יוצאים מן הכלל .

 החלטה:

 אישור טלפוני במקרים הנדרשים. -מליאת המועצה מאשרת פה אחד

 

 

 : ועדה לבדיקת שימוש בשטחי ציבור 

אני מעוניין להקים וועדה ברשותו של ארז קריטי, לבדיקת חלוקת שטחי ציבור ושימושם ולהביא את שניר : 

 הנתונים למליאת המועצה להמשך דרכי פעולה .

 ארז קריטי  –יו"ר 

 עזר כהן  -חבר

 בן צבי רחמים  –חבר 

 החלטה:

 בור.את מינוי חברי הועדה לבדיקת שימוש בשטחי צי –מליאת המועצה מאשרת פה אחד 

 

 

 הישיבה ננעלה 

----------------- 
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_________________    _____________ 
 שניר אריש דיצה צעירי                                                       

 ראש המועצה   גזברית  המועצה                                  
 
 
 
 
 
 


