
 

 

 

 

 03/03/2021רביעי,  יום        

        2021 - 31086  

 

 2021/32/מיום  2/2021פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  

 

שלמה אלימלך ראש המועצה, משה מאיר , יעקב כהן, שייקה בילו , נעם אוקס,  השתתפו:

 פרקר, רפי כהן , יצחק סמינה, הדר איתן חן . אריאל עשירי, עמיר שקרוב,רןנועם שפר, 

  .מבקרת המועצה, לאה מימון אידה אוהר גזברית המועצה נוכחים :

 .גוסטבו ליטמנוביץ,   יוסי ג'ברי, שמוליק קלמי נעדרו:

 

  :על סדר היום

 

) הגדלה  72,054,705.32 -ל 71,998,538 -פיתוח אירוס מ 395הגדלת תב"ר  .1

 (.56,167.32של 

 4,117,444.97 -ל ₪ 4,100,000 -הגדלה מ –בניית שני גני ילדים  470 תב"ר .2

 . ₪ 17,444.97הגדלה של  ₪

 ₪ 7,839 -ל ₪ 8,000 -מערכת התרעה רעידת אדמה להקטין מ 497תב"ר  .3

 ולסגור 

 ₪ 7,839 -ל ₪ 8,000 -מערכת התרעה רעידת אדמה להקטין מ 498תב"ר   .4

 ולסגור

 ₪ 298,982.5 -ל ₪ 300,000 -הקטין מל -שיפוצי קיץ במוס"ח 557תב"ר  .5

 ( ולסגור את התב"ר .₪ 1,017.50)

 -ל ₪ 208,500 -רכישת אוטובוסים להסעות תלמידים להקטין מ 538תב"ר  .6

 ולסגור את התב"ר . ₪ 170הקטנה של  ₪ 208,330

 -הממונה על השכר שינה את אחוזי השכר של המהנדסים יש לתקן ולהתחיל מ .7

 אבקש את אישורכם. 85%

  .המועצה לישראל יפה –תחרות שנתית בישובים  .8

  .אישור התקשרות עם חברות הביטוח .9

  .אישור מינוי מיטל אוחיון בועדות במקום פלורה לוי שפרשה לגימלאות .10

 

 ם.מיקוד יםפרוטוקולפותח את הישיבה ומבקש לאשר  ראש המועצה :

 

 לא התקבלו הערות.

 

 .יםם מאושרמיקוד יםפרוטוקול

 



 

 

 

 

) הגדלה  72,054,705.32 -ל 71,998,538 -פיתוח אירוס מ 395תב"ר הגדלת  .1

 (.56,167.32של 

 מבקש לאשר ראש המועצה:

 למה צריך להביא לאישור מליאה את ההגדלות או הקטנות? איתן חן:

 התב"רים . לעדכן אתחייבים  ראש המועצה:

 

 .אושר

  

 ₪ 4,117,444.97 -ל ₪ 4,100,000 -בניית שני גני ילדים  הגדלה מ 470 תב"ר .2

 . ₪ 17,444.97הגדלה של 

 הביצוע?איפה אנחנו בשלב של  איתן חן:

 נשארו כמה דברים קטנים כמו בזק : אידה אוהר

 אם לא סוגרים את התב"ר למה צריך לאשר ? משה מאיר:

 כפי שכבר אמרתי צריך לעדכן. ראש המועצה:

 

  .אושר

 

 ₪ 7,839 -ל ₪ 8,000 -מערכת התרעה רעידת אדמה להקטין מ 497תב"ר  .3

 ולסגור 

 

  .אושר

 

 ₪ 7,839 -ל ₪ 8,000 -מערכת התרעה רעידת אדמה להקטין מ 498תב"ר  .4

 ולסגור

 אני רואה שתי מערכות התראה ? רפי כהן:

 הכסף לא מעניין חשוב מאד שיהיו המערכות בעת רעידת אדמה  שייקה בילו :

 מבקש לאשר  ראש המוצעה:

 

  .אושר

 ₪ 298,982.5 -ל ₪ 300,000 -להקטין מ -שיפוצי קיץ במוס"ח 557תב"ר  .5

 ( ולסגור את התב"ר .₪ 1,017.50)

 .מבקש לאשר ראש המועצה :

  

 .אושר 

 

 



 

 -ל ₪ 208,500 -רכישת אוטובוסים להסעות תלמידים להקטין מ 538 תב"ר .6

 ולסגור את התב"ר . ₪ 170הקטנה של  ₪ 208,330

 .מבקש לאשר ראש המועצה :     

  

 .אושר

  

 -הממונה על השכר שינה את אחוזי השכר של המהנדסים יש לתקן ולהתחיל מ .7

 אבקש את אישורכם .משכר בכירים  85%

 משרה. %50להזכירכם הנ"ל מועסק ב  ראש המועצה:

 

  .אושר

 המועצה לישראל יפה. –תחרות שנתית בישובים  .8

בה בוחנים מידי  "המועצה לישראל יפה"קיימת תחרות שנתית במסגרת  ראש המועצה:

 .שנה את הישובים שניגשים לתחרות

 אנחנו לא שופטים. ",ישראל יפההמועצה  " הגוף הבוחן הוא 

 כוכבי יופי. 5לישוב שיזכה ב  ₪ 25,000 מציע להעניק פרס של

 האם המושב צריך להירשם ? רפי כהן :

את השיפוט הטוב מבקש מנועם וקיבל כבר הרבה שנים  משתתףנועם  ראש המועצה :

  להסביר.

 מסביר איך זה נעשה . נעם שפר :

המועצה ומניח שכולם ירצו לזכות זה מביא כבוד  כל ישוב יכול לגשת אני מכיר את ישובי

 למועצה אין פרסים 

 זה.תעודת הוקרה על  לישובכפר הנער עיינות זוכה כבר כמה שנים מגיע  שייקה בילו :

 זה סגן שר הפנים  התעודהמי שמחלק את  נעם שפר :

מציע כפר הנער עיינות זוכה כבר כמה שנים אני  ,שייקה העלה פה הצעה : ראש המועצה

  להעניק לו פרס שהוצא על ידי כבר השנה.

את נושא הפרס לישובים שיגשו לתחרות  ופרס לעיינות על מבקש לאשר  ראש המועצה :

 זכייתם השנה.

 ואם כל הישובים יזכו? משה מאיר:

 אז כל הישובים יקבלו. ראש המועצה:

 יש לפרסם לא רק בפרוטוקול  :שקרובעמיר 

 בישיבת מליאה הבאה נכריז על זה. שייקה בילו:

 

כוכבי יופי וכן לתת פרס עוד השנה  5לכל ישוב שיקבל  ₪ 25,000פרס של  אושר

 כוכבי יופי. 5לעיינות שזכתה ב 

 

 

 

 



 אישור התקשרות עם חברות הביטוח  .9

 

אף אחד לא ניגש ולאור חוות דעת המועצה פרסמה מכרז לביטוחי המועצה :ראש המועצה 

 להמשפטית מכרז נוסף לא יביא תועלת מבקש להסמיך את יועץ הביטוח ששל היועצת 

ות חברות לקבל הצע 3לנהל משא ומתן עם  את אידה אוהר ואריאל עשירי  המועצה

  ח חקלאי.וטין ובוולבחור את ההצעה הטובה ביותר החברות הן פניקס, אייל

היא תביעת הצפה , התביעה הגדולה שאנו מולה כרגע יש תביעות רבות כנגד המועצה

 בכפר הנגיד.

 

 והמושב.רשות הניקוז המועצה,תובע אישית את התובע אידה אוהר: 

 

 מינוי מיטל אוחיון בועדות במקום פלורה לוי  .10

 

פלורה פרשה לגימלאות , המועצה פרסמה מכרז , נבחרה מיטל אוחיון  ראש המועצה :

 : בהםמיטל אוחיון תהיה נציגה בהם מבקש לאשר שבכל הועדות שפלורה היתה 

 .וכדומהמיגור נגע בסמים לועדה הועדת הנחות, כמו למשל 

 

 אושר . 

 

 הישיבה ננעלה .

 

 

 בכבוד רב       

 ך לשלמה אלימ       

 ראש המועצה 

 

 

 

 


