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 ראש המועצה -  מר שמעון סוסן   משתתפים:

 חבר מועצה -  מר בן שחר יוסי
 חבר מועצה -   מר פרץ יוסי

 חבר מועצה  -  מר עמנואל יוסי
 חבר מועצה -  מר בן אברהם דב

 חברת מועצה  -  גב' הלל כוכבה
 חבר מועצה  -  מר אברהם אליהו

 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה

יוני  חבר מועצה -  מר ריינהורן 
 חברת מועצה -   גב' ורד לוי

 חבר מועצה   -  מר שוורץ שלומי
 חבר מועצה  -  מר בנצקי אליהו 

 חבר מועצה -  מר אמיתי יוסף
 חבר מועצה  -  מר חיון יהודה

 חבר מועצה - מר קופרשטיין אילן
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה  -  מר ראובני רפאל

 
 חבר מועצה -  מר עובד שטח  :חסרים

 חבר מועצה -  מר אהרון שמעון
 חבר מועצה  -  מר זכריה משה
 חבר מועצה  -  מר הלל אלישע

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

 עצהחבר מו -   מר כהן דן
 חבר מועצה -  מר אברהם אליהו

 חבר מועצה -  מר ברנרד טימי
 חברת מועצה -  גב' סילבר נחמה
 חבר מועצה  -  מר שטרית מאיר

 חבר מועצה -  מר שפר בנציון
 

 מנכ"ל המועצה -  מר יוסי אלימלך   נוכחים:
 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך

 גזבר המועצה -  מר שלמה כפרי
  

 



 

 

 

   סדר היום:על       

 אישור הנושאים שעל סדר היום ]התווסף לסדר היום[ *

 .77.7.10, מיום 75אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 ( בישובי המועצה. LEDלביצוע עב' לאספקת והתקנת מסכי תצוגת הודעות ) – 1107310אישור מכרז  (7

 .7310מרץ -דוח ביצוע תקציב רגיל ינואר (0

 אישור מורשי חתימה בי"ס בן שמן. (7

 אישור תקציב והיטלי מיסים בישובים שונים.       (7

 הצגת פרויקט הגישור במועצה ]בוטל[       (6

 דיווחי ראש המועצה.  (5

 רשימת רשות שמירה לברקת. ]התווסף לסדר היום[ (8



 

 

 קובץ החלטות
 202.6.2.מיום   74ישיבת מליאה מס' 

 
 ם ]התווסף לסדר היום[אישור הנושאים שעל סדר היו *
 

 הנושאים שעל סדר היום ולהוסיף נושא:  אישור רשות שמירה בברקת2הוחלט לאשר פה אחד את  : החלטה

 

 .77.7.7310, מיום 75אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 1272.6.22. , מיום74פרוטוקול ישיבת מליאה מס' הוחלט לאשר פה אחד את  : החלטה

 

 ( LEDלביצוע עב' לאספקת והתקנת מסכי תצוגת הודעות ) – 1107310אישור מכרז  (7
 בישובי המועצה             

 

    לביצוע עב' לאספקת והתקנת מסכי תצוגת הודעות  – 2.6.2..הוחלט לאשר פה אחד את מכרז  : החלטה

                (LEDבישובי המועצה,  ע"י חב' טופ )- 1,177,081מרקט מדיה בע"מ בסך של ₪. 

 

 אישור מורשי חתימה בי"ס בן שמן.  ( 7
 

 הוחלט לאשר פה אחד את הוספת מר איציק משיח כמורשה חתימה בבי"ס בן שמן2  : החלטה

 
 אישור תקציב והיטלי מיסים בישובים שונים  ( 7
 

 למטר מגורים .224.הוחלט לאשר פה אחד תקציב היטל מיסים של מושב גינתון לפי   :החלטה
 2 .2.,436 –למטר עסקים2 סה"כ תקציב  4224-ו                

 

 למטר מגורים 20..הוחלט לאשר פה אחד תקציב היטל מיסים של מושב חדיד לפי  : החלטה
 2 070,061 –למטר עסקים2 סה"כ תקציב  12.4-ו                

 

 רשימת רשות שמירה לברקת ]התווסף לסדר היום[.  (8
 

 ה אחד את יוסי סעדה, טל אפרתי ומשה מעטוף כרשות השמירה בברקת2 הוחלט לאשר פ : החלטה

 

 
 
 
 


