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 משתתפים 

 אבי רוטנברג מזכיר המועצה 
 
 

 הבריאות אנו מקיימים את הישיבה בפורמט זה. ד  בשל הוראות משר  -יצחק רביץ

 המועצה. הפניה נעשתה באמצעות דוא''ל לכל חברי  

 כל חברי המועצה אישרו בדוא''ל חוזר את אופן הפניה ופתיחת תברי''ם. 

 

 פתיחת תב''ר לרכישת מרכיבי ביטחון למרכז הפעלה לשעת חירום  .1

לרכישת מרכיבי בטחון למרכז ההפעלה לשעת חירום   23,000סך  ב משרד הפנים אישר תקציב   -יצחק רביץ

 ש''ח מתוכם. 5,750כאשר המועצה נדרשת להשתתף בעלות של  

 החלטה 

ש''ח לצורך רכישת מרכיבי ביטחון למרכז  23,000פתיחת תב''ר עס''    פה אחד  חברי המועצה מאשרים 

 הפעלה לשעת חירום.

 

 פתיחת תב''ר ''ישן מול חדש'' .2

, ייבנו יח''ד ויוקמו מבני ציבור. 152-041-3054תכנית בינוי מתחם הכרם שמספרה  במסגרת   -יצחק רביץ

של מועצת מקרקעי ישראל בפרויקט של מחיר למשתכן, רמ''י תפריש  1444ה מס'  בהתאם להחלט

ונות ותיקות הסמוכות כמהתקבולים בגין שיווק הקרקעות לבניה, תקציב לצורך שדרוג תשתיות בש 

 ש''ח.  499,788. במקרה דנן הוקצה לנו סכום של  31.12.2004לפרוייקט שהוקמו לפני  

 לכך. לאור הנחייתם יש לפתוח תב''ר  

 החלטה 

רוג תשתיות ברחובות מעלות ד ש''ח לצורך ש 499,788פתיחת תב''ר ע''ס    פה אחד  חברי המועצה מאשרים 

 קדושי טלז, אוזניים לתורה ובלוך.

 

 פתיחת תב''ר ''מוסדות ציבור'' .3

ציבור. , ייבנו יח''ד ויוקמו מבני  152-0413054במסגרת תכנית בינוי מתחם הכרם שמספרה   -יצחק רביץ

יקט של מחיר למשתכן רמ''י תפריש ושל מועצת מקרקעי ישראל, בפר 1544-1434בהתאם להחלטת מס'  

מהתקבולים בגין שיווק הקרקעות לבניה, תקציב לצורך בניית מבני ציבור שישמשו במישרין או בעקיפין 

 ש''ח.  965,895גם את השכונה החדשה. במקרה דנן הוקצב לנו סכום של 



 

 

 

 תב''ר לכך.   פתוח יתם יש ללאור הנחי

 החלטה 

ך הקמת מבני ציבור וחינוך במתחם ורש''ח לצ 965,895פתיחת תב''ר ע''ס    פה אחד  חברי המועצה מאשרים 

 הכרם ע''פ פרוגרמה מאושרת. 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


