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 25/25פרוטוקול 

 מישיבת מועצה מהמניין אשר התקיימה ביום

  3103בדצמבר  32ראשון י' בטבת תשע"ג 

 

 

 אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, יעקב פרידמן, אריאל ויסוול נוכחים:

 יוסף מגנזי, משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק.           

 

 לורזדהאוריאל תנעמי, אליהו פי  חסרים:

 

 04:91הישיבה התחילה בשעה 

 31:11הסתיימה בשעה 

 

 

 

 על סדר היום:   

 11/03 94/03אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה קודמות:  .0

 רונית שיתיאת. -אישור שכר בכירים לראש רשות הרישוי  .3

  3102אישור מסגרת התמיכות לגופים הנתמכים ע"י המועצה לשנת  .2

 כמפורט:₪  033,111בסך 

 ₪ 341,111 - ת ספורטפעילו .א

 ₪ 055,111 -  תנועות נוער .ב

  ₪   99,111 - בתי מדרש וכוללים .ג

 ₪   00,111 -  קהילה ורווחה .ד

 ₪   21,111 - תרבות תורנית .ה

 ₪     1,111 -  רזרבה .ו

 

  התקנת מתקני מיחזור על פי חוק  - 103אישור תב"ר מספר  .9

 ₪ 211,111בסך 

 מתאגיד המיחזור תמיר.₪  311,111 .א

 מקרן השבחה.₪  011,111 .ב

תשתית בפטור אישור מסירת העבודה ברחוב משה שרת לביצוע עבודות  .1

)בהמשך למכתב הסבר בנושא וחוות דעת היועץ המשפטי למועצה ממכרז 

 שנשלחה לכל חברי המועצה(.

 שדרוג מרכז ההפעלה. -₪  05,121ע"ס  102אישור תב"ר  .0

 ₪ 01,111 -משרד הפנים 

 ₪ 5,121 -מקרן היטל השבחה
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 אריה פכטר:

 94/03,11/03אישור פרוטוקולים מישיבת מועצה קודמת  -סעיף ראשון 

 

 מחליטים:    

 הפרוטוקולים מאושרים ברוב קולות   

  בעד -  1   

 שה רוטברטמ-נמנע - 0   

 

 ית שיתיאתנרו -: אישור שכר בכירים לראש רשות הרשוי סעיף שני

לל ומי שאומר את זה אלו אנשי משרד רונית מבצעת את עבודתה בצורה יוצאת מהכ

לה ושכרה ממש מגוחך כיום. אפשר לעזור לה רק על ידי אישור שכר והפנים שעובדים מ

 שכר בכירים מותנה בכל מקרה באישור משרד הפנים.מ 91%כונה עד הבכירים ו

 

 מחליטים:    

 המועצה מאשרת פה אחד לשלם שכר בכירים   

 לרונית שיתיאת.   

 

 3102אישור מסגרת התמיכות לגופים הנתמכים ע"י המועצה לשנת  סעיף שלוש:

 ₪ 033,111בסך                  

 

 מחליטים:    

 לגופים הנתמכים על ידי₪  033,111מסגרת התמיכות בסך    

 המועצה מאושרת פה אחד   

 

 ₪ 211,111התקנת מתקני מיחזור בסך  - 103: אישור תב"ר מספר סעיף רביעי

 

 מחליטים:    

 התב"ר מאושר פה אחד   

 

 : אישור מסירת העבודה ברחוב משה שרת לביצוע עבודות תשתיתסעיף חמישי

 בפטור ממכרז                  

תראו, שלחנו לכם את המכתב של היועץ המשפטי בענין ומכתב הסבר. מדובר בכך 

ול וביוב. זה יהיה שתאגיד המים אמור לפתח את רחוב משה שרת ולבצע עבודות תיע

מצחיק אם אחרי שהם יסיימו אנחנו ניקח קבלן אחר ונשפץ את כל הרחוב, לכן ההצעה 

היא שאותו קבלן שקשור עם תאגיד המים ואמור לבצע את עבודות המים והביוב יעשה 

גם את הפיקוח ובמחירים שהוא עובד מול תאגיד המים. אחרי שנאשר את זה כאן, נעביר 

הפנים ואני מאוד מקוה שיאשרו לנו את הסידור שהוא נוח יותר וזול את החומר למשרד 

 יותר.
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 מחליטים:    

 המועצה מאשרת פה אחד מסירת העבודה כולה ברחוב   

 משה שרת לקבלן של תאגיד המים.   

 

 לשידרוג מרכז ההפעלה₪  05,121ע"ס  102: אישור תב"ר סעיף ששי

 

 מחליטים:    

 אחד.התב"ר מאושר פה     

 

 

 תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 אריה   פכטר      משה       חכים

 

  ראש המועצה      מנכ"ל   המועצה

  


