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 2019מרץ,  28

   :משתתפים
 ראש מועצה -קרן גריןגב' 
 סגן, מ.מ ראש המועצה – שביט מסמר 

 סגן -מר שלמה מוכתר 
 חבר -יצחק גולברי מר 
 חבר - אמיר זהבימר 
 חבר – נועם מולהמר 

 חבר –מר צפריר ניסים פדלון 
 חברה – תפארת אסולין משבאוםגב' 

 
 

 חסרים:
 חבר -מר אריה דורון 
 חבר -מר יוסף אדירי 

 חבר –מר מנחם בנימין     
 חברה –גב' תמי רוטמן   

 חבר –מר תומר יעקב 
 
 

 מנכ"ל המועצה  –לוי -מר עמיקם נגר  :מוזמנים
 מ.מ גזבר -איריס וסרברגר

 עוה"ד אהרון שפרבר, עו"ד אבינעם פרץ –היועמ"ש 
 מנהלי ועובדי המועצה

 ציבור התושבים
 
 

 ותתומלל -Facebook live** הישיבה הוקלטה, שודרה ב 
 
 

 4מס' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המנייןתקציר החלטות מ
 בלשכת ראש המועצה :1519בשעה  9.20112.3שהתקיימה ביום 

 
 

 גב' קרן גרין –עדכון ראש המועצה  .1

 קרו מתכבדת לפתיחת הישיבה

 , כולם מוזמניםזהביר ועדת חינוך, אמיר "שובי בהובלת יויי, נקיים פורום חינוכי 27.3ביום רביעי 

 באפריל 5, ביום שישי מסע אופניים אלין נעםמזמינה אתם כולם לקחת חלק ב

   

 אישור יוזמה להכרזה על שמורת טבע .2

 קרן מבקשת מבני אליאסון להציג את הנושא. 

 ם כיום.בני: נושא ה"שמורה" מטופל זה מספר שנים עוד בתקופת שביט מס וג

דונמים( נמצאים בתחום מועצת קדימה צורן, השאר בתחום מועצת אבן יהודה.  34 -משטח ה"שמורה" )כ 66% 

 סטטטורית כלל השטח בתחום אנ"מ )אזור נופש מטרופוליני( אילנות.

 סקרים לאיתור מיני צמחים. 4במקום נערכו 
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קצועית ואקדמית התומכת ברעיון ההכרזה על המקום אנשי רשות הטבע והגנים תומכים ברעיון וכן קיימת חוות דעת מ

 כשמורת טבע.

 הפסולת  כמובן תפונה מהמקום.

 גולברי: אם השטח בבעלות פרטית אנו צפויים לתביעות כספיות.

 בני: השטח רשום ע"ש קק"ל.

 צפריר: האם רט"ג לוקחים על עצמם את האחריות.

 בני: רט"ג לוקחים על עצמם את כל האחריות.

 קברים של מייסדי הדסים 4במקום יש לציין יש 

 קרן: אני מבינה שיש תמיכה ברעיון. האינטרס שלנו לשמר את המקום למען הדורות הבאים ולטובת הציבור בכלל

 כשהנושא "יבשיל" נעלה זאת לדיון נוסף למועצה.

 

 בכיריםמשכר  85%מינוי גזבר ואישור שכר בכירים  .3

 את עצמו.קרן: אני מבקשת שאבישי יציג 

אבישי: אני בוגר כלכלה ומשפטים בעבר שימשתי כמנהל מחלקת גביה בעריית רמלה, כיום אני מנהל מחלקת גביה 

 שנים מתגורר בפתח תקווה ומתנדב בעמותת הטניס של עירית רמלה 4 -בהוד השרון כ

 קרן: אני מעלה את הנושא להצבעה מי בעד?

 שלא נכח בהצבעה(. מאושר פה אחד )למעט שביט מס :החלטה      

 

 תיכון עודד -מנגנון גביה .4

 ע"י היועץ המשפטי. פתרוןהנושא ירד מסדר היום מאחר ונמצא : קרן

 

 

 

 

 - 20:30 הישיבה ננעלה -
 

 


