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 13/17מן המניין  לא פרוטוקול ישיבה

 

 25תשע"ח,   בטבת ז'שהתקיימה ביום שני, פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, 
 במועצה המקומית בבנימינה. ,2017 בדצמבר 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג  משתתפים: 

                       

 , אפרת מזרחי רן,, יוסי אבידר  סתוית הדר ארי, זיו רכלבסקי,-בן ניבה בגין             חברי המועצה: 

  , רותי לפידות., אבירם שהרבניחנוך אילוזעופר צדקה,                                    

 

 , רם פיין שלמי סלמה       נעדרו:                    

 

 מנכ"לית המועצה -ניצן גרמן   צוות מקצועי: 

 גזבר -צור אוריון

 מהנדס המועצה  -דיויד ברייטבורד

 אגף חק"רמנהלת  -מוניק וקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה –אלמגורהילה אטיאס 

 מנהל אגף שפ"מ -בן סיון

 דוברת המועצה -גלית פלג

 

 
 

 על סדר היום:
 

 אישור תבר"ים .1

 

 

 

 

 

 

 

 
 ,בברכה

 איתי ויסברג                                                                                                                                                         

 ראש המועצה
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 דיון והחלטות

 

 

 אישור תב"רים – 1סעיף מספר 

 

 
מקורות מימון מגוונים  , "התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות" – 894תב"ר  צור אוריון:

וכולל החלפת גופי תאורה, שיקום והחלפת מרכזיות וכן עבודות שיקום נדרשות 
 בתשתיות. 

חיסכון שיושג בעלויות החשמל. , בהפרויקט ישולם לספק בפריסה למספר שנים 
ת, העלויות יועבר חומר מקצועי נוסף בהמשך. מסגרת התקציבית אינה סופי

 בפועל יקבעו במכרז. 
 200אש"ח במימון משרד החינוך,  300עיצוב חזות בית ספר גבע,  – 895תב"ר 

 אש"ח. 500אש"ח מקרנות הרשות, סה"כ 
הכוללת ביצוע תכנית שהוגשה  1.11.2017מיום  2017/14/007הרשאה מס' 

 אחוז של משרד החינוך. 60למשרד החינוך במימון 
 האם יש שאלות? :איתי ויסברג

 

 

 הצבעה:

 10 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 
  -17החלטה מספר 

 מליאת המועצה מאשרת תב"רים

 

 
 

 בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

 

 איתי ויסברג                                                                                                       ניצן גרמן   

 ראש המועצה                                                                                                           מנכ"לית המועצה   


