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 11/2022אתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין  -יצחק רביץ
 
 פתיחת תב"ר לתכנון הרחבת כביש גישה מוסדות חינוך. .1

גדולה מאוד,    -יצחק רביץ על אישור התקציב  זוהי בשורה  אנו שמחים מאוד לקבל את הבשורה 
הכביש   ,מדובר בבשורה של ממש עבור התושבים,  מוסדות החינוך בקרית יעריםלתכנון כביש עוקף  

  . שביל  הירידה למח' שפ"עבתוואי המקביל ליסייע בגישה לכל מוסדות החינוך, מדובר 

בסך   תב"ר  לפתיחת  המועצה  חברי  אישור  את  כאשר    360,554אבקש  משרד   ₪90%  במימון 
  ₪   36,055.4 –רנות רשות במימון ק 10%ו₪   324,498.6  בסךהתחבורה 

 

 החלטה 
לתכנון הרחבת כביש גישה מוסדות   ₪    360,554חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר בסך  

 . חינוך

 .פתיחת תב"ר לגרור תאורה .2
רביץ הפנים  -יצחק  עבור  50,000בסך    התקבל תקציב ממשרד  יש   .גרור תאורה  רכישת    ₪  כיום 

 ₪ מקרנות רשות.  5,575 יש צורך בגרור תאורה. ישן ולכן גנרטור 
 ₪    55,575אבקש את אישור חברי המועצה לפתיחת תב"ר בסך 

 החלטה 
 ₪ עבור גרור תאורה.  55,575חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר בסך 

 
 פתיחת תב"ר אולמי כינוסים .3

, אבי רוטנברגו   ובעיקר שמואל רוטנברגבס"ד ולאחר מאמצים כבירים של צוות המועצה,   -יצחק רביץ
 נוסף   מימוןו₪   1,551,138ברוך ה' נתבשרנו שזכינו בסך של    זכינו בקול קורא תחרותי של משרד הפנים.

 ₪. ₪1,723,487 כך שעלות הפרויקט על סך   172,349מקורות עצמאיים בסך  מ



 

 אבקש את אישור חברי המועצה לפתיחת תב"ר.

 החלטה 
 ₪  1,723,487חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר עבור אולמי כינוסים בסך  

 סל רשות עבור ביצוע קולות קוראים פתיחת תב"ר  .4
סל ביצוע רשותי  ₪ עבור    272,600אבקש את אישור חברי המועצה לפתיחת תב"ר בסף    -יצחק רביץ

 ב הכלה, מתקני כושר וגן חדשני. חמר של משרד החינוך לצורך הקמת 
 

 החלטה 
 י של משרד החינוך. סל רשות₪ עבור  272,600חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר בסך 

 
 פתיחת תב"ר מתקני ספורט קהילתיים .5

 יקהילת ספורט מתחם הקמתהתרבות והספורט עבור  התקבל אישור תקציב ממשרד -יצחק רביץ 
₪   399,305מתוך עלות הפרויקט בסך ₪  350,000התקציב שאושר ע"י המשרד הוא   ברחוב התמר.

 מקרנות הרשות.  49,305המועצה תשתתף בסך של 

 החלטה 
 להקמת מתחם ספורט קהילתי.   ₪ 399,305חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר בסך 

 3202-2019הפיס לשנים  אישור תכנית חומש מפעל  .6
, אנו 2023עד שנת   2019מונחת לפניכם טבלה המסכת את סכומי תכנית חומש משנת   –יצחק רביץ 

אלש"ח עבור  450 –אלמנטים סביבתיים ו  -מלש"ח עבר פרויקט שערי שלם 2,076מייעדים 
 מלש"ח  2,526פרויקטים בתחום הרווחה, כך שהסכום הכולל של תכנית חומש עומד על 

 לטה הח

בהתאם לטבלה  2023את הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס עד שנת  פה אחד המועצה מאשרת
 ב "המצ

 "פתיחת תב"ר פרויקט "שערי שלם .7
 

במסגרת הליך פטור ממכרז  המועצה פנתה לאמן לב אברמזון  -פרויקט שערי שלם -יצחק רביץ
בארבעה נקודות ברחבי היישוב, מוצגת לפניכם מצגת המפרטת את   ימוקמושמייצגים להכנת 

 וסקיצות לתכנון.  שעומד מאחורי כל מייצג ומייצג הרעיוןהפרויקט ו

אבקש את אישור חברי המועצה להשתמש בכספי אמות מידה של מפעל הפיס לצורך ביצוע  
   מלש"ח 2,076ם, על סדר היו 6לכך כפי שדובר בסעיף  ₪. המימון 2,076,000הפרויקט בסך 
 מתכנית חומש.

 

 החלטה 
₪   2,076,000חברי המועצה מאשרים פה אחד מימוש כספי אמות מידה ממפעל הפיס בסך 

 מתכנית חומש עבור ביצוע פרויקט שערי שלם. 

 פתיחת תב"ר התקנת מתקני כושר מונגשים .8
בס"ד התקבל תקציב ממשרד התרבות והספורט עבור התקנת מתקני כושר מונגשים   -יצחק רביץ

מאצ'ינג על פי הוראות הקול קורא, כך שהתב"ר יעמוד   ₪20%, לתקציב יתווסף עוד    56,453בסך  
 ₪ .  70,566בסך 

 
  



 

 החלטה 
 להתקנת מתקני כושר מונגשים. ₪  70,566חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר בסך 

 
 שינוי הרכב ועדות  .9

  הרב אני מציע להרחיב את הרכב חברי ועדת ביקורת ולהוסיף את חברי המועצה -יצחק רביץ
 צבי רענן בנוסף לחברים הקיימים. הרב יטש וושוקי ד

 החלטה 
טש וישוקי דחברי המועצה מאשרים פה אחד את שינוי הרכב וועדת ביקורת כך שחברי המועצה 

אברהם ו ישראל פרומרחברים: ישראל נדר, יו"ר   -וצבי רענן יתווספו להרכב הוועדה הקיים
 וינטרוב. 

 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


