
 

 5.2019מליאה פרוטוקול ישיבת 

 16.4.2019התשע"ט   ניסןב י"אהתקיימה ביום 

 

 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

 חבר מליאה -כהן מוסא 

 חבר מליאה -סלע קובי 

 חבר מליאה -לואיס גלעד 

 חברת מליאה  -גבעון שרה 

 חבר מליאה -פרויליך יאיר 

  חברת מליאה -הרוש אבלין 

 

 חסרים:

 חברת מליאה -רבקה יפה 

 חבר מליאה -סילברשטיין חיים 

 

 : משתתפים

 מנכ"לית המועצה -שירה ליבמן 

 היועץ המשפטי – יזהר דגני

 גזבר המועצה –ליאור בן טריה 

 

 על סדר היום:

 מענה לשאילתות 

 תברי"ם 

 מינוי וועדת מכרזים 
 הצעות מחיר לרכבי מועצה 

 למינוי וועדת רכש פנים מועצתית 
 

  15:12הישיבה תחילת 



 

 אישור תברי"ם

 מצורף נספח תברי"ם חדשים ועדכון תברי"ם 

קניית טרקטור. המצב של הטרקטור היום הוא שהוא לא מתפקד כמו  – 7315תב"ר ליאור: 

 .₪ 175,000שצריך והעלויות של התיקונים יקרות מאוד. סדר הגודל של העלות הוא 

של מחלקת ביטחון שהמימון על ידי משרד הביטחון  . זה תב"רגדר בטחון ותאורה – 7316תב"ר 

אלף שקלים והרשות עשרים אלף שקלים. זה לגדר המערבית  55מאה אלף שקלים, פיקוד העורף 

 שבת מעל לשלושים שנה והיא כבר קרסה לגמרי.

המעלית לאולפנת רעיה ביקשנו הגדלה של מימון המעלית וקיבלנו אותה  – 7275תב"ר עדכון 

 אש"ח. 244וך של עוד ממשרד החינ

אושרה פה אחד, יאיר פרייליך  7275אושרו פה אחד. תב"ר  73167315+תבר"ים החלטה:  

 לא נכח.

 לאשר שליחת הצעות מחיר לרכבי מועצה מינוי וועדת מכרזים

 אנחנו רוצים במקום מכרז לפנות לקבל הצעות מחיר.ליאור: 

רכבי היברידי במקום ליסינג. ראינו שעלות : ביקשתי לבדוק כלכלית אם עדיף שלכולם יהיה שרה

 הליסינג יקרה יותר אבל חיסכון הדלק משתווה אז אין הפרש.

 .אושר פה אחד מינוי וועדת מכרזים לאשר שליחת הצעות מחיר לרכבי מועצההחלטה:  

 אישור למינוי וועדת רכש פנים מועצתית

עפרונות, רכש של דברים קטנים כמו דיו,  אנחנו רוצים להצביע על הרכב חדש לועדת: אוריל

טונרים וכו'. ההרכב המועצה הוא: ליאור בן טריה, שירה ליבמן, עודד ספיר ורותם יפה או ממלא 

 מקומה.

 אבלין הרוש הגיעה.

  .אושר פה אחד אישור למינוי וועדת רכש פנים מועצתיתהחלטה:  

  



 

 

 20195.סיכום החלטות מליאה 

 16.4.2019מתאריך 

 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 
 אושר 0 0 6 7315תב"ר    

 אושר 0 0 6 7316תב"ר   .2

 אושר 0 0 5 7275עדכון תב"ר     .3

4.  
 מינוי וועדת מכרזים לאשר שליחת 

 הצעות מחיר לרכבי מועצה
 אושר 0 0 6

 אושר 0 0 7 אישור למינוי וועדת רכש פנים מועצתית      .5

 

 

 21:40הישיבה הסתיימה בשעה: 

 :  עוזיאל סבתורשם

 

 

     ____________                                                        ____________ 

 שי אלון                                                                   שירה ליבמן        

 ראש המועצה                                                           מנכ"לית המועצה        

 


