
 

 1/2022 מועצהפרוטוקול ישיבת 

    zoomבאמצעות  שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה

 2022בינואר   17ביום שני ט"ו בשבט תשפ"ב 

 נוכחים:

 הרב יצחק רביץ ראש המועצה

 הרב משה מילר סגן ראש המועצה

 zoomבאמצעות  -הרב אברהם וינטרוב חבר המועצה

 zoomבאמצעות   - הרב צבי רענן חבר המועצה 

 zoomבאמצעות  -הרב יהושע דויטש חבר המועצה

 zoomבאמצעות  -הרב ישראל פרומר חבר המועצה

 zoomבאמצעות  -הרב ישראל נדר חבר המועצה

 

 משתתפים:

 zoomבאמצעות  -שמואל רוטנברג גזבר המועצה

 zoomבאמצעות  -יועמ"ש המועצה-עו"ד אביבה לוי

 

 דרים:נע

 סגן ראש המועצה -הרב אחיעזר פרקש

 סגן ראש המועצה -הרב ישראל איפרגן

 

 1/2022אתכבד לפתוח את ישיבת מועצה   -יצחק רביץ

 
 ח מלש" 1.4אישור לקיחת הלוואה בסך  

 
רביץ הפנים    ,כמו שהסברנו  -יצחק  ל  בבקשה לקבלת  פנינו למשרד    . הלוואה  קבלאישור 

לא הגיעו והיו כמה הוצאות  בסופו של דבר  הכנסות שה צפי לקבלת  הי  2021מאחר ובמהלך  
   יתר על המידה.

 
ל בהלוואה  של  מדובר  של  עשר  תקופה  בהחזר  עשרכשנים  לחודש.  לא  שלושה  לגבי  ש"ח 

הדבר    נקצץ בסעיף,  זה  2022ההערות שלכם על חריגות בסעיף תרבות, קבענו יחד שבשנת  
בו.   לקצץ  שאפשר  בדברים היחיד  לא  הרחוב  בניקיון  לא  בחשמל,  לא  לקצץ  אפשר  אי 

שלנו.  ,  אלמנטריים שזה הדגל  וישיבות   כוללים  של  בנושא  לא  שוב  וכמובן  ונגיע  במידה 
 . צמצם באירועיםנצטרך ל ,לפינה בנושא תרבות

 
ולא הגיעו וזו בעיה כלל    שורה של תקציבים שהיו אמורים להגיע  ישש   מכךהגירעון נובע  

ותרבות.   בחינוך  בתקציבי  מדובר  בעניין.  פעולות  שעושות  רשויות  של  שורה  יש  ארצית. 
 . אבקש את אישורכם ללקיחת ההלוואה. שלא זכינו בהםקולות קוראים 

 



 

 החלטה 
 מלש"ח. 1.4את לקיחת ההלוואה בסך בהצבעה שמית חברי המועצה מאשרים פה אחד 

 סיריםשאר הסעיפים שרצינו לדבר עליהם, ע"פ המלצת היועמ"ש  אנחנו מ  לגבי  -יצחק רביץ
 מסדר היום. כרגע נדון רק על הדברים הדחופים. 

 
 

 ₪ 600,000פתיחת תב"ר עבור שיפוץ אולם המתמידים בסך 
רביץ    הגענו    -יצחק  שעשינו  מקיפה  עבודה  זקוק  אחרי  במתמידים  שהאולם  למסקנה 

נבנה לפני עשרים שנה  האולם היחיד ביישוב  שנותן מענה לצרכי הקהילה,  הוא    .  לשיפוץ
ולא שופץ מאז. נדרש להחליף בו ריצוף, תקרה, תאורה, מיזוג, וילונות וריהוט. בנוסף יש  

 בנין וגם את מבואת הכניסה מכיוון דלת הפלדלת.  לשפץ את הנוחיות והמבואה ל
העלויות בפועל יהיו  בתקווה ש  לקחי העבר  מתוך גבוה    בסכום  תב"ר  מבקשים לפתוח  אנחנו  

 .נמוכות
ב חמש כתוך  כאמור, על פני הנתונים שבידינו, דמי השימוש שנגבה יחזירו את ההשקעה 

 ₪  600,000פתיחת תב"ר בסך  אבקש את אישורכם ל  שנים.
 
 

 החלטה 
שמית   בהצבעה  אחד  פה  מאשרים  המועצה  תב"רחברי  אולם    פתיחת  שיפוץ  עבור 

 ₪ 600,000המתמידים בסך 
 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


