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 יו"ר המועצה  -  מר שמעון סוסן משתתפים:
 חבר מועצה  -  מר עידן ניסים  
 חבר מועצה  -  מר פרץ יוסי  
 חבר מועצה  -  מר גל אהרון  
 חבר מועצה  - מר דב בן אברהם  
 חברת מועצה  -  גב' כוכבה הלל  
 חבר מועצה  - מר אברהם אליהו  
 חבר מועצה  -  מר אבנר אבולש  
  חבר מועצה  -  מר זכריה אבנר  
 חבר מועצה  - מר הרצל אברהם  
 ר מועצהחב  -  מר עובד שטח  
 חברת מועצה  -  גב' ורד לוי  
 חברת מועצה  -  גב' נחמה סילבר  
 חבר מועצה  - מר קופרשטיין אילן  

 חבר מועצה  -  מר יוסף אמיתי
 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי

 חבר מועצה  - מר  אהרון שמעון
 חבר מועצה  -  מר בן ציון שפר

 

 חבר מועצה  -  מר יהודה חיון  :חסרים
 חבר מועצה  -  מר טימי ברנרד   

 חבר מועצה  - מר מאיר שטרית
 חבר מועצה  -  מר דישיק אבי

 חבר מועצה -  מר בן שחר יוסי
 חבר מועצה  -  מר עמנואל יוסי  

 חבר מועצה  -  מר כהן דני
 חבר מועצה  -  מר אלישע הלל  

 חבר מועצה  -  מר זכריה משה 
 חבר מועצה  -  מר יוני ריינהורן

 חבר מועצה  - מר שלומי שוורץ  
 חבר מועצה  - מר ראובני רפאל

 

 מנכ"ל המועצה  -  מר יוסי אלימלך   :נוכחים
 גזבר המועצה -  מר כפרי שלמה   
 דובר המועצה -  מר אייל אריאל   
   יועץ משפטי -  מר חן סומך   

   על סדר היום:

 4.1.14444מיום  14אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  41

 אישור מכרזים: 41

 תחזוקת תחנות שאיבה וקווי סניקה1 - 4104444מכרז מס'  -
 ביצוע עב'' בינוי ותשתית למעלית בישיבת נחלים - 4104444מכרז מס'  -

 סלילת כביש וכיכר בישוב בית עריף1  - 4.04444מכרז  -
 בי"ס יסודי בן שמן1 -אישור מורשי חתימה  1.

)גידול בסך ₪  7,414,411לסכום של ₪ מיליון  111כום של מועדון לפיד, מס - 44.הגדלת תב"ר מס'  11
 מתקציב פיתוח(₪1  114,411

 אישור המלצת וועדת הקצאות למקרקעין1 71

 דיווחי ראש המועצה1  61
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 קובץ החלטות 
 104404444מיום   14ישיבת מליאה מס' 

 

 .70.2.7347מיום  13אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .4
 

 4.1.14444 מיום 14ישיבת מליאה מס'  פרוטוקול פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 
 מכרזים:אישור  .7
 תחזוקת תחנות שאיבה וקווי סניקה -7507347מכרז מס'    -
 

 ,תחזוקת תחנות שאיבה וקווי סניקה - 4104444את מכרז מס'  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 1₪ 416,..ים הנדסה בע"מ, על סך  חברת מים אדיר

 
 ביצוע עב' בינוי ותשתית למעלית בישיבת נחלים - 7107347' מכרז מס -
 

 ביצוע עב'' בינוי ותשתית למעלית בישיבת - 4104444מכרז מס' את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 ₪ 011,550בע"מ  על סך ניר קהלני חברת נחלים,  

 

 
 סלילת כביש וכיכר בישוב בית עריף  - 7207347מכרז  -
 

 ,סלילת כביש וכיכר בישוב בית עריף  - 4.04444מכרז  -את  פה אחד הוחלט לאשר: החלטה
 1₪ .44,.4,44חברת ערן לבני בע"מ, על סך                 

 
 בי"ס יסודי בן שמן. -אישור מורשי חתימה  .0
 

 אחד את מורשות החתימה בבית ספר בן שמן, מנהלת בית הספרפה הוחלט לאשר : החלטה
 1ןעליזה בית אווסגניתה  רונית בר אל 

 
 ₪ 7,717,755לסכום של ₪ מיליון  1.1מועדון לפיד, מסכום של  - 244הגדלת תב"ר מס'  .1
 מתקציב פיתוח(.₪  117,755)גידול בסך  
 

₪ מיליון  111מועדון לפיד, מסכום של  - 44.הגדלת תב"ר מס' את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 1מתקציב פיתוח(₪  114,411)גידול בסך ₪  7,414,411לסכום של 

 
 אישור המלצת וועדת הקצאות למקרקעין .7
 

 הקצאת קרקעותל המלצת וועדת הקצאות למקרקעיןאת  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 1בית הספר האנתרופוסופיל 


