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 2102אוגוסט 

 93 -מליאה 
 

  93 מס' פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין
 21.2.2.12 ,ע"בתשג' אלול , שלישימיום 

 
 יו"ר המועצה  -  מר שמעון סוסן  משתתפים:

 חבר מועצה  -   מר פרץ יוסי  
 חבר מועצה  -  מר עמנואל יוסי  
 חברת מועצה  -   גב' כוכבה הלל  
  בר מועצהח  -  מר זכריה אבנר  
 חבר מועצה  -   מר עובד שטח  
 חברת מועצה  -  גב' נחמה סילבר  
 חבר מועצה  -  מר יוסף אמיתי  

 חבר מועצה  -  מר ראובני רפאל 
 חבר מועצה  -  מר זכריה משה  
 חבר מועצה  -  מר יוני ריינהורן 
 חבר מועצה  -   מר כהן דני 

 חבר מועצה  -  מר  אהרון שמעון   
 חבר מועצה  -  ופרשטיין אילןמר ק

 חבר מועצה  -  מר מאיר שטרית
 חבר מועצה -  מר בן שחר יוסי 
 חבר מועצה  -  מר דב בן אברהם 
 חבר מועצה  -   מר יהודה חיון 

 
 

 חבר מועצה  -   מר דישיק אבי  :חסרים
 חבר מועצה  -   מר עידן ניסים   
 חבר מועצה  -   מר גל אהרון   

 חבר מועצה  -  אליהומר אברהם   
 חבר מועצה  -  מר אבנר אבולש   
 חבר מועצה -   הלל אלישע   

 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה  -  מר טימי ברנרד   

 חברת מועצה  -   גב' ורד לוי
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ
 חבר מועצה  -  מר בן ציון שפר

 חבר מועצה -   אלי בנצקי                     מר 
 

      

 מנכ"ל המועצה  -  מר יוסי אלימלך  :נוכחים
 גזבר המועצה -  מר שלמה כפרי

 דובר המועצה -  מר אייל אריאל   
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 על סדר היום:
 

 .02.7.02מיום  93אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .0

 :אישור מכרזים .2

 עלית בישיבת נחלים. לאספקת והתקנת מ - 0902102מכרז זוטא מס'  -
 קבלת הרשאה לתפעול ולתחזוקת מזנון בחט"ב "נחשון" . -          01-2102מכרז מס'  -
 מכירת רכב ראש מועצה. -          01-2102מכרז מס'  -

 .    היערכות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ג.9
 .2102יוני  -.     דוח ביצוע תקציב רגיל ינואר4
 ותקציב בישובים..     אישור היטלי מיסים 1
 אישור תב"רים:.     1

 )משרד התחבורה(.₪   770103סימון כבישים והתקני בטיחות בסך     -        
 )משרד החינוך(.₪   3930119בניית גן ילדים מזור בסך     -        
 ₪. 110111ביצוע פסטיבל שבועות )עמותת התיירות( בסך     -        

 .   דיווחי ראש המועצה.7
 

 אושרו כל הנושאים לדיון במליאה.
 

 :  אושר הוספת נושא לסדר היום 

שרותי הסעות לתלמידים ו0או עובדי הוראה במוסדות חינוך מיוחד  - 2102.12אישור מכרז 
 והסעות אקראיות ומיוחדות.

 
 12.7.12מיום  92.     אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1

 

 החלטה:   אושר פה אחד
 

 
 :ור מכרזיםאיש.    2

 

 לאספקת והתקנת מעלית בישיבת נחלים - 1902.12מכרז זוטא מס'  -
 

לאספקת והתקנת מעלית בישיבת  - 1902.12מכרז זוטא מס' הוחלט לאשר פה אחד את :  החלטה
 ₪ . ..131,4, הזוכה חב' טיסנקרופ בע"מ בסך נחלים

 

 קבלת הרשאה לתפעול ולתחזוקת מזנון בחט"ב "נחשון" -    11-2.12מכרז מס'    -
 

קבלת הרשאה לתפעול ולתחזוקת מזנון  - 11-2.12מכרז מס' :  הוחלט לאשר פה אחד את החלטה
 ₪  9,711, הזוכה חב' סקול קפה בע"מ בסך  בחט"ב "נחשון"

 

 מכירת רכב ראש מועצה -          11-2.12מכרז מס'  -
 

 מכירת רכב ראש מועצה,  - 11-2.12 מכרז מס'את אחד :  הוחלט לאשר פה החלטה
 ₪ ...,44הזוכה משה מעטוף בסך 

 

 שרותי הסעות לתלמידים ו0או עובדי הוראה במוסדות חינוך מיוחד  -  21-2.12מכרז מס'  -
 והסעות אקראיות ומיוחדות.       

 

דים ו0או עובדי הוראה שרותי הסעות לתלמי - 21-2.12מכרז מס' :   הוחלט לאשר פה אחד את החלטה
 והסעות אקראיות ומיוחדות, בהתאם להחלטת ועדת מכרזיםבמוסדות חינוך מיוחד 
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 אישור תב"רים:.     1
 

 )משרד התחבורה(₪   13.,77סימון כבישים והתקני בטיחות בסך     - 
 

)משרד ₪   13.,77:  הוחלט לאשר פה אחד תב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות בסך  החלטה
 התחבורה(

 
 )משרד החינוך(₪   9..,292ך  סבניית גן ילדים מזור להגדלת תקציב    - 
 

 ₪ 9..,292סך  גדלת תקציב בניית גן ילדים מזור ל:   הוחלט לאשר פה אחד תב"ר ההחלטה
 )משרד החינוך(

 
 ₪ ...,.1ת )עמותת התיירות( בסך  ביצוע פסטיבל שבועו   -

 

 ₪ ...,.1אשר פה אחד תב"ר ביצוע פסטיבל שבועות )עמותת התיירות( בסך  :   הוחלט להחלטה
 
 2.12יוני  -.     דוח ביצוע תקציב רגיל ינואר4

 

 .2.12יוני  -:   הוחלט לאשר פה אחד דוח ביצוע תקציב רגיל ינוארהחלטה
 ₪ 77,177סה"כ הכנסות בפועל   
 ₪  74,393סה"כ הוצאות בפועל   

 ₪  2,192סה"כ עודף זמני   

 
 .    היערכות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ג9

 

 נרשם דיווח מנהל אגף חינוך ומנהל אגף מוניציפאלי לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ג
 
 
 
 
 
 

               

 יוסי אלימלך          שמעון סוסן      
 "ל המועצהמנכ        ראש המועצה     

 


