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 מקומית אפרת מועצה  

 מן המניין    ישיבת מליאה 
 7.2.2022,  ב תשפ"   ו' אדר א' מיום שני,  

 
 ראש המועצה  -     עודד רביבי מר    משתתפים: 

 חבר מועצה    -   מר זאב גרשינסקי 
 חבר מועצה  -    צורי דותן מר  

 חבר מועצה  -   מר דובי שפלר 
 חבר מועצה    -   מר אברהם בן צבי 

 חברת מועצה  -   אורית סמואלס גב'  
 מועצה   ת חבר  -    גב' תמר עמר 

 חבר מועצה  -   מר אבי חדידה 
 חברת מועצה  -   גב' אפרת גנטק 

 חבר מועצה  -   מר מנחם שפיץ    
 חבר מועצה    -   וולפה מר חנוך  

 
 
 

 מנכ"ל המועצה  -     גר י יהודה שווי מר    נוכחים: 
 מהנדס המועצה   -  משה בן אלישע מר    
 יועץ משפטי  -  עו"ד עקיבא סילבצקי    
 גזבר  -  מר שרון הורוביץ    
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 - פ ר ו ט ו ק ו ל  -
 [ אישור פרוטוקולים קודמים1]

 15.11.2021אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 

אז כמו שנשלח לכם יש לנו פרוטוקולים של שלוש ישיבות שצריכים    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

כם, התקבלו הערות ותוקנו, מי בעד  ילא, הוא עבר  2021בנובמבר    15לאשר אותם, פרוטוקול של  

 , ישיבה מן המניין?  2021בנובמבר   15את הפרוטוקול של לאשר 

ביקשו ישיבה שלא מן המניין  שבתחילת הישיבה אתה אומר ששני חברים    דובי שפלר ]חבר מועצה[:

   לא טרחו להגיע, ואתה יודע היטב שהגענו לישיבה מן המניין. 

העובדה שטרחת לעדכן אותי זה נכון, העובדה שבכל אופן חתמת על    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 - של ה הסכמה לישיבה 

   על הישיבה מן המניין.לא, אני מדבר  דובי שפלר ]חבר מועצה[:

בסדר, ישיבה של המניין לא היית צריך לעדכן אותי, אז ההערה הייתה    אש המועצה[:עודד רביבי ]ר

 על הישיבה שלא מן המניין.  

   מה כתוב.תסתכל  דובי שפלר ]חבר מועצה[:

  15- אני אסתכל, אין שום בעיה. מי בעד לאשר את הפרוטוקול של ה  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

ד, אורית בעד, מנחם בעד, צורי בעד, זאב לא היה, אברהם  לנובמבר? אבי בעד, תמר בעד, אפרת בע

 נגד, דובי נמנע כי לא היית. עודד בעד.  

 :  החלטה
מן המניין מיום    מועצהפרוטוקול ישיבת  את מליאת המועצה מאשרת 

15.11.2021 
 אושר ברוב קולות

 אבי, תמר, אפרת, אורית, מנחם, צורי, עודד.  בעד:
 אברהם בן צבי  נגד:

 זאב, דובי  נמנע:

 15.11.2021אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 

 לנובמבר.    15בסדר, ישיבה שלא מן המניין  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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אבל אני מתנגד מכיוון שהתקבלו    ,אני רוצה לציין שלא הייתי בישיבה  :]חבר מועצה[   אברהם בן צבי 

להתקבל פה אחד של כלל חברי מועצה, היות שרשומים בפרוטוקול    ותהחלטות שם בישיבה שאמור 

 שהיו צריכים להתקבל פה אחד.  בישיבה הזו יש החלטות כי שהחלטות התקבלו, אני מתנגד לזה 

ההערה שלך נרשמה. מי בעד לאשרר את הפרוטוקול של ישיבת  טוב,    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

אבי לא היית, דובי לא היה, אפרת נמנעת, תמר לא   ?לנובמבר, ישיבה שלא מן המניין  15המועצה,  

לשעה   שנקבעה  מן המניין  של  מועצה  ישיבת  הייתה  זאת  ישיבת המועצה    10היית,  בלילה אחרי 

ערב רווי דרמות שכולנו נזכור עד סוף הקדנציה. מי    הרגילה. עכשיו אחרי שהזכרתי לכם את אותו

לנובמבר? אפרת בעד, תמר נמנעת, אורית בעד, מנחם בעד, עודד    15-בעד לאשר את הפרוטוקול של ה

 בעד, צורי בעד, זאב לא היית, חנוך לא היה, אברהם נגד. מי נמנע? דובי נמנע.  

 :  החלטה
מן המניין מיום  שלא  מועצהפרוטוקול ישיבת  את מליאת המועצה מאשרת 

15.11.2021 
 אושר ברוב קולות

 אבי, אפרת, אורית, מנחם, צורי, עודד.  בעד:
 אברהם נגד:

 תמר   זאב, דובי, נמנע:

 2021בדצמבר  20- פרוטוקול ישיבת מועצה של המניין מהאישור 

, מי  0212בדצמבר    20- יופי, פרוטוקול ישיבת מועצה של המניין מה  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

בעד לאשר את הפרוטוקול? אבי בעד, דובי בעד, תמר בעד, אורית בעד, מנחם בעד, עודד בעד, צורי  

 וזאב בעד, אברהם נמנע, ואפרת ישבת שבעה באותה ישיבה, משתתפים בצערך פעם נוספת.  

 :  החלטה
  20-פרוטוקול ישיבת מועצה של המניין מה את מליאת המועצה מאשרת 

 2021בדצמבר 
 אושר ברוב קולות

 אבי, דובי, תמר, אורית, מנחם, עודד, צורי, זאב  בעד:
 אפרת  אברהם, נמנע:

 ירד מסדר היום  –[ אישור תב"רים  2]

 כן אדוני הגזבר לא דיברת הרבה הערב, תב"רים בבקשה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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 החלטנו להוריד את זה, אין צורך.   שרון הורוביץ ]גזבר[:

 . אין צורך בתב"רים? נושא הבא עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 [ החלפת מינויים בוועדות3]

כידוע לכם חברת המועצה נאוה כץ התפטרה, נאוה כץ שימשה כיו"ר    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

במאבק   חברה  הסביבה,  איכות  ועדת  ראש  יושבת  בדרכים,  בטיחות  וועדת  ועדת  הסמים  בנגע 

 ? נכנס בנעליה בכל הוועדות האלהשאתה מבין  אנימכרזים. חנוך 

 . כך אומרים חנוך:

דין הסיעה קבעה. מי בעד לאשר את חנוך לכל הועדות האלה שמניתי?    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

יופי.  אבי בעד, דובי בעד, תמר בעד, אורית בעד, אפרת בעד, מנחם בעד. פה אחד? כולם פה אחד,  

 תודה רבה, שיהיה בהצלחה.  

 :  החלטה
כיו"ר ועדת   וולפה  את מינוי חבר המועצה חנוךמליאת המועצה מאשרת 

איכות הסביבה, חבר ועדת מאבק בנגע הסמים וחבר ועדת מכרזים במקום  
 חברת המועצה היוצאת נאווה כץ. 

 אושר פה אחד 

אני רק מבקש, עקיבא האם מבחינה ראסמית, אנחנו חייבים לאשר    :]חבר מועצה[   אברהם בן צבי

 זה.  , צריך לבדוק אתועדות שהיא רוצה להישארוב  כחברה תושבתאת נאוה 

 אני צריך לבדוק את העניין.   ש[:"עקיבא סילבצקי ]יועמ

 תודה.   :]חבר מועצה[  אברהם בן צבי

 שאלות נוספות רבותיי? תודה רבה, ערב טוב שיהיה בהצלחה לכולם.   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 שמעתי שגם ועדת ביקורת התפטר.  דובי שפלר ]חבר מועצה[:

אני עוד לא קיבלתי על כך הודעה, כשאני אקבל אני אראה ואני אדע    המועצה[: עודד רביבי ]ראש  

 ואני אעלה את זה לסדר היום, תודה רבה.  

 -תם הדיון-
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 בברכה,

__________________________                            _______________ ___________ 

 מנכ"ל המועצה ,שווייגריהודה מר  ראש המועצה, עודד רביבימר 
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 ריכוז החלטות 

 הצבעה תיאור החלטה  #

ישיבת    אתמליאת המועצה מאשרת   6 מן   מועצהפרוטוקול 
 15.11.2021המניין מיום 

 אושר ברוב קולות 

שלא  מועצהפרוטוקול ישיבת  אתמליאת המועצה מאשרת   
 אושר ברוב קולות  15.11.2021מן המניין מיום 

פרוטוקול ישיבת מועצה של   אתמליאת המועצה מאשרת   7
 2021בדצמבר  20-המניין מה

 אושר ברוב קולות 

8 

 וולפה את מינוי חבר המועצה חנוך  מליאת המועצה מאשרת  
כיו"ר ועדת איכות הסביבה, חבר ועדת מאבק בנגע הסמים 
וחבר ועדת מכרזים במקום חברת המועצה היוצאת נאווה  

 כץ.

 אושר פה אחד 

 

 משימות למעקב: 

 לא נרשמו משימות למעקב. .1

 בברכה,

 

 

  ראש המועצהמר עודד רביבי, 

 


