
 

 

 

 

 

 19/10/2022, רביעי יום        
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 21/09/2022מיום  6/2022פרוטוקול מליאה מס 

 

 
שלמה אלימלך ראש המועצה , שייקה בילו , נועם אוקס, יוסי ג'יברי,  נעם שפר  :נוכחים 

 ,איתי ארזי, ניר דיין , אריאל עשירי  , מירה בן ארי , יצחק סמינה , איתן חן , הדר לוי 
 

 אמיר שקרוב.גוסטבו ליטמנוביץ,משה מאיר, יעקב כהן , שמוליק קלמי , נעדרו :
 

יועמ"ש, אידה אוהר גזברית המועצה , לאה מימון מבקרת  –רונית עובדיה  : השתתפו
 המועצה

 
 על סדר היום: 

 
 פתיחת חשבון בנק לגפן. .1

השתתפות המועצה   ₪ 410,000 -רכישת אוטובוס להסעת תלמידים מ 583הגדלת תב"ר   .2

מ.  ₪ 367,452.65והשתתפות מועצה   ₪ 634,816השתתפות משרד החינוך   ₪ 1,002,268.60ל

 367,452.65 –ל  ₪ 410,00החינוך מתקצב חלק מהעלות ובעקבות התקצוב הזה חלק המועצה קטן מ 

₪  

  ₪ 60,000  ארכיב  תב"ר סידור .3

 ₪ 10,000 2021חוף ים  –תב"ר משרד הפנים סככות צל  .4

  ₪ 15,687 2021חוף ים  –תב"ר משרד הפנים ציוד הצלה ובטיחות  .5

  ₪ 12,842 2020תב"ר משרד הפנים ציוד הצלה ובטיחות לפיתוח חוף רחצה  .6

  ₪ 3,200תב"ר משרד הפנים מגברים למערכת כריזה  .7

  ₪ 1,402 2018ציוד הצלה ובטיחות תב"ר משרד הפנים הקצאת מענק ל .8

  ₪ 70,000רכישת שרת חדש  –תב"ר מחשוב מועצה  .9

 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה. .10

 

 : פותח את הישיבה  ראש המועצה
 

 האם יש הערות לפרוטוקולים קודמים .
 

 הפרוטוקולים הקודמים אושרו פה אחד.
 
 
 
 



 
 
 

 היום סעיף תב"ר החלפת שעוני מים באירוס. ר: מבקש להוסיף לסדראש המועצה
 

 אין התנגדות להוספת הסעיף.
 

 נערך דיון בנושא
 

 החלפת שעוני מים באירוס   ₪ 50,000הוחלט לאשר את תב"ר בסך של 
 
 

 פתיחת חשבון בנק לגפן. .1

 

בהתאם להנחיות משרד  : מסביר על הצורך לפתוח חשבון ייעודי לרפורמת גפן ראש המועצה

 החינוך 

 

  .פתיחת חשבון בנק לגפן מאושר

 

השתתפות   ₪ 410,000 -מרכישת אוטובוס להסעת תלמידים  583 הגדלת תב"ר  .2

והשתתפות מועצה   ₪ 634,816תתפות משרד החינוך הש  ₪ 1,002,268.60המועצה ל

מ. החינוך מתקצב חלק מהעלות ובעקבות התקצוב הזה חלק המועצה  ₪ 367,452.65

  ₪ 367,452.65 –ל  ₪ 410,00קטן מ 

 : מסביר את ההעברות הכספים ממשרד החינוך.ראש המועצה

 מאושר. 583תב"ר 

  ₪ 60,000 ארכיב   תב"ר סידור .3

 מבקש לאשר תב"ר ארכיב. :ראש המועצה

 תב"ר סידור ארכיב מאושר.

 ₪ 10,000  - 2021חוף ים  –תב"ר משרד הפנים סככות צל  .4

 ראש המועצה: מבקש לאשר תב"ר

 הפנים סככות צל מאושר.תב"ר משרד 

  ₪ 15,687 - 2021חוף ים  –תב"ר משרד הפנים ציוד הצלה ובטיחות  .5

 ראש המועצה: מבקש לאשר תב"ר

 תב"ר משרד הפנים ציוד והצלה מאושר.

 

 



 

  ₪ 12,842 -2020 תב"ר משרד הפנים ציוד הצלה ובטיחות לפיתוח חוף רחצה  .6

 ראש המועצה: מבקש לאשר תב"ר

 ציוד הצלה ובטיחות לפיתוח חוף רחצה מאושר.תב"ר משרד הפנים 

  ₪ 3,200תב"ר משרד הפנים מגברים למערכת כריזה  .7

 ראש המועצה: מבקש לאשר תב"ר

 תב"ר משרד הפנים מגברים למערכת כריזה מאושר.

  ₪ 1,402 - 2018 תב"ר משרד הפנים הקצאת מענק לציוד הצלה ובטיחות  .8

 ראש המועצה: מבקש לאשר תב"ר

 הפנים הקצאת מענק לציוד הצלה ובטיחות מאושרתב"ר משרד 

  ₪ 70,000רכישת שרת חדש  –תב"ר מחשוב מועצה  .9

 ראש המועצה: מבקש לאשר תב"ר

 תב"ר מחשוב מועצה מאושר.

 .הרמת כוסית לכבוד ראש השנה .10

: מברך את תושבי המועצה את חברי המליאה ובני ביתם בשנה טובה מאושרת ראש המועצה

 ובריאה.

 

 אידה אוהר.נרשם ע"י 

 

 

 

 

 בכבוד רב         

 שלמה אלימלך        

   ראש המועצה         

 

 

 
 
 


