 20פברואר 2018
ה' אדר תשע"ח
פרוטוקול ישיבת מליאה ,מן המניין ,מספר  ,2-18מתאריך 19.2.18
נוכחים:
מר יצחק קשת -ראש המועצה
מר שלמה קליין -חבר מועצה
מר אדוארד שפירו – חבר מועצה
גב' לריסה מישייב – חברת מועצה
גב' נאוה לב רן – חברת מועצה
מר רחמים ידיגרוב -חבר מועצה
איחרו:
מר רמי אלבז ,חבר מועצה
מזומנים:
רו"ח עבד בקלי ,מבקר פנים
מר ישראל בן ישראל -מהנדס המועצה
מר עודד סלע-מנהל אגף ת"ל
מר שלמה אפרתי -עוזר מנכ"ל
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  1-18מיום 5.2.18
אישור מרכז הבניה הישראלי להפקת אירוע מיתוג לחריש.
אישור תברים.
שונות.

 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  1-18מיום 5.2.18
יצחק קשת -בעד ,שלמה קליין -בעד ,אדוארד שפירו -בעד ,לריסה מישייב -בעד ,נאוה לברן -בעד,
רחמים ידיגרוב -נמנע )לא נכח(
החלטה :מאושר ברוב של חמישה ,אחד נמנע
 .2אישור העלאת תבר  438שלא צורף לזימון

החלטה :מאושר פה אחד
 .3אישור תברים:
תקציב
מתבקש
מספר
תב"ר

שם התב"ר

סך הכל
סכום

גורם מממן

החלטה

436

גינון כיכרות

קרן עבודות
פיתוח

450,000
₪

450,000
₪

מאושר ברוב של חמישה
חברים.
יצחק קשת -בעד ,נאווה
לברן -בעד ,אדוארד שפירא-
בעד ,לריסה מישייב -בעד,
שלמה קליין -בעד ,רחמים
ידיגרוב -נגד ,רמי אלבז-
נמנע

437

שיפוץ מקוואות

קרן עבודות
פיתוח

350,000
₪

350,000
₪

מאושר פה אחד

438

השמשת מבנה
יביל לבית כנסת

קרן עבודות
פיתוח

280,000
₪

280,000
₪

מאושר פה אחד

 .4אישור מרכז הבניה הישראלי להפקת אירוע מיתוג לחריש
דיון:
ע.מנכ"ל המועצה הציג את חשיבותו של אירוע האכלוס כחלק מתהליך המיתוג והסביר
שהגוף שהמועצה מעונינת שיפיק את האירוע הוא מרכז הבניה הישראלי שכן זהו הגוף
היחיד במדינת ישראל שהוא בר סמכא בתחום הנדל"ן ושמאגד מתחתיו שורה של מובילי
דיעה בענף הנדל"ן .המועצה מעונינת במרכז הבניה הישראלי שימליץ ,על סמך המוניטין
הייחודי שלו ,להמוני בית ישראל לבוא לגור בחריש  .מצ"ב חוות דעת ספק יחיד מיועמ"ש
המועצה ,ממרכז הבניה הישראלי ומע.מנכ"ל המועצה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מרכז הבניה הישראלי בפטור ממכרז כספק יחיד לביצוע אירוע
אכלוס לחריש בעלות של  ₪ 340,000בתוספת מע"מ.
מאושר פה אחד

על החתום:
יעקב נתניהו

יצחק קשת

מנכ"ל המועצה

ראש המועצה

____________

_______________

