
         

 

 

 

 

 2019דצמבר  30שני  יום

        28890-2019 

 29/12/19מיום  91/31מס' ישיבת המועצה פרוטוקול  

 
 : משתתפים

ראש המועצה מר שלמה אלימלך, משה מאיר, יעקב כהן, שייקה בילו, נועם אוקס, נועם  :חברי המועצה

 טמנוביץ, איציק סמינה ,איתן חן,ישפר, רפי כהן, גוסטבו ל

 : שמואל קלמי, יוסי ג'ברי, אריאל עשירי, עמיר שקרוב , רן פרקר, הדר לוי.נעדרו

 : גזברית המועצה, מבקרת המועצה, רו"ח דוידוב.נוכחים

 

 :  על סדר היום 

 החלפת רכב ראש הרשות. .1

 .תב"ר  אוטובוס .2

 .אישור העברת נתונים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה .3

 
 .11/19ו  10/19מס'  : מבקש לאשר פרוטוקוליםראש המועצה

 לא התקבלו הערות, יש למישהו הערות?

 אושרו פה אחד. 11/9 -ו 10/19מליאת המועצה  מס'  םפרוטוקולי

 

 ₪  215,000רכב ראש המועצה בסך החלפת תב"ר  .1

 

ראש המועצה מבקש להחליף את  רכב שבשימושו ע"פ הנחיות משרד הפנים , התקציב לרכישת רכב  

 הרכב הוא בין שלוש וחצי שנים ובשנה האחרונה התגלו בו ליקויים רבים.  ₪ . 215,000עומד על 

חברי  המליאה ממליצים  על רכב מסוג גי'פ מאחר וראש המועצה מסתובב גם בשדות  ,נערך דיון בנושא

 המועצה .

 להחלפת רכב ראש המועצה אושר פה אחד.₪  215,000תב"ר בסך החלטה: 

 

המועצה בעלות האוטובוס להסעת  השתתפות 0₪400,00תב"ר רכישת אוטובוס בסך  .2

 .למידיםת

 

 בנושא: מסביר לחברי המועצה כי בזמן האחרון יש ביטולים רבים מצד רשויות אחרות ראש המועצה

רכש ירכישת האוטובוסים וזאת עקב קשיים כספיים. מבקש לאשר תב"ר מותנה שבמידה ויתאפשר י

 אוטובוס  חדש .

 :  זה אוטובוס  נוסף או החלפת אוטובוס סמינה יצחק

שמצבו לא טוב במידה ונרכוש אוטובוס חדש הוא יחליף    2006: יש לנו אוטובוס מודל ראש המועצה

 אוטובוס זה.

 : זה אותו אוטובוס כמו שהזמנו  עם יותר מקומות ישיבה נועם אוקס

 : כןראש המועצה

 : מדובר על וולוו ?שייקה בילו

 . : כןראש המועצה

 .אושר פה אחד לרכישת אוטובוס חדש₪  400,000תב"ר מותנה בסך החלטה: 

 



 

 

 

 

 

 העברת נתונים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה .3

 

 הלמ"ס מבקש מאיתנו נתונים שהם מגדר חדירה לתחום  הפרט.: אוהר אידה

  .נערך דיון בנושא

את כל הנתונים הנדרשים ע"פ חוק בלבד וזאת  בהתייעצות עם   מציע להעביר ללמ"ס :ראש המועצה

 יוע"ש המועצה.

 .אושר פה אחד :החלטה

 

 

 

 

 

     

 בכבוד רב        

 שלמה אלימלך        

 ראש המועצה        

      


