
 15/61מן המניין מס' פרוטוקול ישיבת מועצה 

 27.2.18מיום 

 

 ראש המועצה    –אבי הררי  משתתפים: 

 סגן ראש המועצה   – דרור ריבובסקי                  

 המועצה  ראש סגנית  – קמיני   זיו                 

 המועצה  חבר  –  עמר  דודו                 

 המועצה  חבר   – כהן  עוז                 

 חברת מועצה   – יפה עובדיה                  

 חבר המועצה   –יוסי אלבז                  

 משנה לראש המועצה   – ערן אליאס                  

 המועצה חבר –  פלד עמרי                  

 

 יועמ"ש   –עו"ד קרן קדמי  משתתפים: 

 מבקרת המועצה   – גלית פלג                  

 גזבר המועצה   – אשר שמע                  

 מהנדסת המועצה    –אינה קיסילנקו                  

 מהנדס המועצה החדש   –ויקטור אבקסיס                   

 

 

 

 סדר היום:  על 

 אישור תב"רים: 

 שלב א'   151תכנון ופיתוח ה.צ  1324מס'  עדכון תב"ר  .1
 

פרוייקטים עירוניים: ליווי תכנון וניהול   –ליווי וייעוץ תכנון אורבני   1448אישור תב"ר מס'  .2

 הפרוייקטים הבאים: תכנון רח' המייסדים , מבנה מועצה חדש וייעוץ בנושא פינוי/בינוי 

 

 

 2018שיפוצי קיץ גנ"י  1449אישור תב"ר מס'  .3
 

 2018שיפוצי קיץ בתי ספר יסודיים  1450ב"ר מסק אישור ת  .4

 

 

 



 אישור תב"רים:  .1

 שלב א'  151תכנון ופיתוח ה.צ  1324עדכון תב"ר מס'  .א

 תוספת עבור העתקת תשתיות עפ"י אומדן מהנדסת 

 

 תב"ר לאישור                     תב"ר מאושר                                

 

 תקבולים: 

       ₪  4,820,000                  ₪  4,420,000                   ה. כבישים

 ₪  975,000                      ₪  975,000                     ה. שצ"פ

                   ₪ 1,105,000                    ₪ 1,105,000                     ק. תיעול

       ₪  6,900,000                   ₪  6,500,000                          סה"כ

 

 

 תשלומים: 

 ₪ 894,000                   ₪ 894,000תכנון ופיקוח                    

 ₪ 0006,006,               ₪  0005,606,עב' קבלניות                     

 ₪ 6,900,000                ₪  6,500,000סה"כ                              

 

 לאשר את התב"ר  הצעת החלטה:

 הצבעה פה אחד 

 

 

 פרויקטים עירוניים:   –וייעוץ תכנון אורבני ליווי  1448אישור תב"ר מס'  .ב

חדש וייעוץ ליווי תכנון וניהול הפרויקטים הבאים: תכנון רח' המייסדים, מבנה מועצה 

 בנושא פינוי/בינוי 

 

 תקבולים: 

 ₪  450,000ה. השבחה                   

 ₪  450,000סה"כ                         

 

 תשלומים: 

 ₪  450,000תכנון ופיקוח              

 ₪  450,000סה"כ                        

 

 

 הליווי לא מוגבל.  ערן אליאס:

 הוא ילווה עד לסוף התכנון ייאשר וייתן המלצות. :אינס קיסילנקו

 

 לאשר את התב"ר  הצעת החלטה:

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 



  2018שיפוצי קיץ גנ"י  1449אישור תב"ר מס'  .ג

 

 תקבולים: 

 ₪  1,000,000ה. השבחה        –קרנות הרשות 

 ₪  1,000,000סה"כ                                    

 

 

 תשלומים: 

 ₪  900,000עב' קבלניות           

 ₪  100,000תכנון ופיקוח          

 ₪  1,000,000סה"כ                    

 

 

 לאשר את התב"ר  הצעת החלטה:

 הצבעה פה אחד 

 

  2018ספר יסודיים -שיפוצי קיץ בתי 1450מס'  אישור תב"ר .ד

 

 תקבולים: 

 ₪  1,000,000ה. השבחה          -קרנות הרשות 

 ₪  1,000,000סה"כ                                      

 

 תשלומים: 

 ₪  900,000עב' קבלניות           

 ₪  100,000תכנון ופיקוח          

 ₪  1,000,000סה"כ                    

 

 לאשר את התב"ר  הצעת החלטה:

 הצבעה פה אחד 

 

 אישור מינוי ויקטור אבקסיס למהנדס המועצה .2

אבקסיס לתפקיד מהנדס המועצה. ויקטור ייכנס לתפקידו   ועדת הבחינה בחרה פה אחד בויקטור

מסיימת את תפקידה. מתחייבת לבוא יום וחצי לאבן יהודה עד  8.3.18אחרי פסח. אינה בתאריך 

 שויקטור יכנס לעניינים ותלווה את המהנדס.

 

 הצבעה פה אחד 

 

 85%שכר בכירים למהנדס המועצה בהיקף של  .3

 

 שור משרד הפנים. השכר נקבע בהתאם לאי אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 

 

 אלי גטר                                                        אבי הררי                            

 מזכיר המועצה                                                  ראש המועצה                                       


