
 

 

 

 7/2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 

 2021ביוני  24יד' תמוז תשפ"א חמישי בות במועצה ביום ישהתקיימה בחדר היש 

 
 

 נוכחים:
 יצחק רביץ ראש המועצה 

 zoom,באמצעות  סגן ראש המועצה -אחיעזר פרקש 
 סגן ראש המועצה  - משה מילר

 סגן ראש המועצה  -ישראל איפרגן
 חבר המועצה -אברהם וינטרוב

 חבר המועצה  -צבי רענן
 חבר מועצה  -יהושע דויטש

 zoomחבר המועצה, באמצעות  -ישראל נדר 
 

 משתתפים:
 מנכ"ל המועצה -אבי רוטנברג

 zoomגזבר המועצה, באמצעות  -שמואל רוטנברג
 zoomיועמ"ש המועצה, באמצעות  -עו"ד אביבה לוי

 
 נעדר:

 חבר המועצה  -ישראל פרומר
 

 . 7/2021אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין   -יצחק רביץ
 

 2020,2021  סגירת תבר"ים לשנת

 :יש תב"רים שהסתיימו באיזון וצריך לסגור אותם - שמואל רוטנברג

 :2020שנת 

 הלוואה לכיסוי גרעון מצטבר  - 235תב"ר  •

 98הנחת קוי ביוב גורדון   - 204תב"ר  •
 הסבת מבנה מעון יום  - 217תב"ר  •
 הנגשת כיתות לליקויי שמיעה  - 215תב"ר  •

 סקר גינון בישוב  - 169תב"ר  •
 

 :2021שנת 

 מרכז הפעלה  -מרכיבי בטחון  רכישת   - 239תב"ר  •
 אוזניים לתורה רח'  תכנון הסדרי תנועה בקרבת מוס"ח  - 233תב"ר  •

 שיפוץ וציוד במבנה המועצה  - 250תב"ר  •
 

 החלטה 
 . 2021, 2020המפורטים לשנים  את סגירת התב"רים  חברי המועצה מאשרים פה אחד

 
 שיפוץ והתאמת מעון יום -139תב"ר ב מיון פנימי 

ששייכות    -רוטנברג שמואל   הוצאות  עוד  שיש  וכיוון  הרווחה  ממשרד  תשלום  עוד  שקבלנו  כיוון 
, יש לפתוח את התב"ר על מנת להכניס אליו את התקבול ממשרד  184ר  "ר הזה ונמצאות בתב"לתב

 תואמת ולכן צריך    בצורה לאתב"ר שנסגר  וזה , 184הרווחה וכן את ההוצאות השייכות מתב"ר 



 

 

 

ר הזה ולאחר  ות לתב"סלהעביר את ההכנבתב"ר אחר ורשומות  הלפתוח ולהתאים את ההוצאות  
 מיון פנימי.  , זהולסגור מחדשמכן, 

 החלטה 
שיפוץ והתאמת מעון יום על  -  139תב"ר    לבצע מיון פנימי בתקציב  חברי המועצה מאשרים פה אחד  

 מנת להתאימו .  
 

 אולם ספורט – 189עדכון תב"ר 
קרן המתקנים ועוד  ₪ מ  5,795,800-₪ שמורכב מ  6,145,800ר מעודכן ע"ס  "התבכיום    -יצחק רביץ   

ולכן   ₪    6,427,600ע"ס קרן המתקנים  הרשאה מעודכנת יותר מקיימת   תרשוהקרנות מ₪    350,000
ר כולו  "₪ כך שהתב  350,000ר בהתאם להרשאה ולהשאיר קרנות רשות ע"ס  "יש להגדיל את התב 

 ₪   6,777,600יעמוד על 
 

 החלטה 
₪ הכולל הרשאה מהטוטו על סך    6,777,600חברי המועצה מאשרים פה אחד עדכון תב"ר על סך  

6,427,600   ₪ 
 

 ביה"ס אוהל חסיה. – 187עדכון תב"ר 
רביץ   בסך    -יצחק  תב"ר  להגדיל  המעודכנ  422,036  יש  החינוך  משרד  הרשאת  סך  ע"פ  על  ת 
11,972,036   ₪ 

 
 החלטה 

תב"ר   הגדלת  אחד  פה  מאשרים  המועצה  על    422,036בסך  חברי  יעמוד  התב"ר  שסך  כך   ₪
14,972,036   ₪ 

 
  ה ממשרד הפנים לצורך פרויקט הנגשת בנין במועצההנגשתקציב  פתיחת תב"ר עבור הסבה

ממשרד הפנים אישור להסב את  בתקציב הנגשת המועצה, ביקשנו  היה חוסר      -שמואל רוטנברג  
 .ין המועצהי מייעודו המקורי במועדון פיס לנוער לבנ התקציב

 
 החלטה 

 .  חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר עבור הנגשת בנין המועצה
 

 שונות

ה  וחנוכת האגף החדש במקו אני מתכבד להזמין את כל חברי המועצה הנכבדים לאירוע    -יצחק רביץ
 . 10:30בשעה ביוני  25טו' תמוז תשפ"א יום שישי מחר שיתקיים אי"ה   3ברח' בלוך 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


