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  ב"ה

  

  07/07/2020תאריך: 

  

יין ישיבת מליאת המועצהסיכום    מן המ

  2020-05מס' 

  

  וכחים:

י    אליהו גפ

  אליהו טובול

שטיין   יעקב רוז

  יחיאל כהן

  יצחק חודרה

 אופיר שמחי

בך   משה אייז

  

וספים:   וכחים 

כ"ל –דיין  יוסף   מ

  מבקרת המועצה –הילה כהן 

 

 – תב"רים . 1

במימון משרד ₪  25,000 ע"ס  -2מס' תב"ר לרכישת ציוד לצוות צח"י  פתיחת אישור  .א

  .הביטחון

  אושר פה אחדלהצבעה: 

  

₪  46,000 מאושר ע"ס תב"רקיים  -לרכישת גרור לכיבוי אש 253 תב"ר הגדלת  אישור  .ב

ים ע"ס  ₪  18,000 משרד הבטחון ע"ס  מימוןב ים. 28,000ובמימון משרד הפ  הפ

 . לתקציב הג"א שוטף חזרהמהתב"ר ₪  7,000 מבקשים להחזיר את סך 

  אושר פה אחדלהצבעה: 

 

יית מחסן חירום  252תב"ר הגדלת אישור   .ג ₪  32,000 מאושר ע"ס ב"ר קיים ת –לב

ים ע"ס₪   16,000 משרד הביטחון ע"ס  מימוןב  ₪  16,000 - ובמימון משרד הפ

 . לתקציב הג"א שוטףחזרה  ₪  4,000 -יר את סך חזמבקשים לה

  .אושר פה אחדלהצבעה: 
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  בס"ד

  

  

 

 ₪  1,270,000 - ויעמוד על סך 202יאוחד עם תב"ר  201תב"ר  –איחוד תב"רים   .ד

  במימון משרד הבטחון .

  .אושר פה אחדלהצבעה: 

 

ת טיאוט 236 –מס' תב"ר  ביטול   .ה פיתוח  199 והחזרה לתב"ר₪  500,000בסך  – מכו

 .כללי 

  אושר פה אחדלהצבעה: 

 

 פיתוח כללי. 199 מתב"ר₪  350,000בסך  –פחי אשפה לרכישת תב"ר אישור פתיחת   .ו

  אושר פה אחדלהצבעה: 

 

ועות בתב"ר שאושרו לעיל יתרת התב"ר  –מלוות  199עדכון יתרת תב"ר   .ז לאחר הת

 .₪  355,000תעמוד על סך 

  אושר פה אחדלהצבעה: 

 

 ₪  1,573,934 ע"ס הלוואה מפעל הפיס לסולארי  254 תב"ר  .ח

 אושר פה אחדלהצבעה: 

  
 

ת יועמ"ש למתןל העלאה . 2 דבי זק"א והצלה בחי ת פטור משמירה למת . תגובש הצעה לבחי

 .יועמ"ש ע"י אופיר שימחי ואלדד טובול

תית למועצה ת ההצעה היא . )₪ 20,000-כ (משמעות כספית ש ת  2021לש במידה  2020או לש

ושא.   וימצא סעיף תקציבי למימון ה

  אושר פה אחדלהצבעה: 

תה. סות והוצאות של שמירה לבחי י הכ תו   המועצה מבקשת לקבל לישיבה הבאה 

 

י ציבור  . 3 וי שיטת החישוב כך שתתחלק החוק עדכון –חוק עזר אגרת מב וי ו גם (שי גם על על בי

וי לעשטח המגרש ולא רק  ים. פי בי יים לפי דרישת משרד הפ ויים טכ  )וכן שי

  אושר פה אחדלהצבעה: 

 

ויים בהרכבי וועדות  . 4 וסף לוועדת מכרזים –שי וי מ.מ.  וי יחיאל יו"ר ועדת תחבורה + מי  – מי

וריאן וי יחיאל כהן כמ.מ. בוועדת ביטחון דוד    .+ מי

 אושר פה אחדלהצבעה: 

  

ושא הגבלת ק"מ לרכבי המועצה. יש לישיבה הבאה . 5  להעלות 

 




