
 

 
 4/2019פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 

 2019בדצמבר  31שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי  ג' טבת תש"פ 
 

 
 משתתפים: 

 הרב יצחק רביץ ראש המועצה
 הרב יוסף טייב סגן ראש המועצה 

 הרב אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה 
 המועצה הרב משה מילר סגן ראש 

 הרב אברהם וינטרוב חבר המועצה 
 הרב צבי רענן חבר המועצה 

 הרב יהושע דויטש חבר המועצה
 הרב ישראל איפרגן חבר המועצה 
 הרב ישראל פרומר חבר המועצה 

 
 נוכחים: 

 גזבר המועצה -שמואל רוטנברג
 מבקרת המועצה -דלייה קליימן 
 מזכיר המועצה - אבי רוטנברג

 יועמ"ש  –עו"ד שחר בן עמי  
 
 

רביץ מועצה   -יצחק  ישיבת  את  פותחים  אנו  המניין    ברשותכם  מן  בתקציב   4/2019  שלא  לדיון 
 . 2020המועצה לשנת 

 התקציב נשלח לחברי המועצה לפני עשרה ימים.

דבר ראשון אני רוצה לפתוח בדברי תודה לגזבר המועצה על המאמצים הכבירים שעשה בשבועות 
 . םדיביע דולעמו  קציבהאחרונים כדי להכין את הת

 . ת גירעונועם תקציב מאוזן ללא    2019אנחנו רוצים לבשר לכל התושבים שבס"ד סיימנו את שנת  
יודע לקחת אחריות ובגרות ולעמוד   דלות,  הכנסותעם  ב שיש בכך קידוש ה' שיישוב קטן  ושאני ח

לצוות, לחברי המועצה  על התמיכה והסיוע לכל אורך השנה   ,דה לכולם. תותגירעונובלי    ביעדים
הזה.  נו  שגשה היעד  מהיעדי  זו  מבחינתיאת  ואחד  חשובה  דרך  בתחילת   םאבן  לעצמנו  שהצבנו 

אי"ה   ,הצלחנו בשנה הראשונהשובעזרת ה' לגמור כל שנה עם תקציב מאוזן, ברוך ה'    ,הקדנציה
רה הימים האחרונים עברו על תקציב שאני רוצה להודות לחברי המועצה שבע  ,נמשיך הלאה. בנוסף

כל זאת   .מרבית  ת לבמהעירו את הערותיהם בעיון רב ותוך תשוהצוות המקצועי ו ישבו עם  ,  המועצה 
אחריות ציבורית שכל החברים נטלו על עצמם כדי להגיע למטרה החשובה שזה לתת שירות מתוך  

 ד ביעד.טוב לתושבים וכמובן לעמו

 .₪  37,831,000 עומד על סך לפניכםמונח כאמור, התקציב ה

טייב רבי  -יוסף  שהרב  ואומר  מוסיף  המועצה    ץהייתי  עובדי  וכל  ביחד  שמואל  עם  השקיעו יחד 
אני חושב   .מאמצים כבירים בשביל להוסיף בסעיפים מסוימים, אם זה בתמיכות, בתרבות, ברווחה

בצורה הטובה   התושביםניסינו לייצג את    ,חברי המועצה ם  פעל בשיתוף פעולה עשראש המועצה  
 .באיזון 2020גם את שנת  נגמורביותר ובעזרת ה' נתפלל שלא תצא תקלה תחת ידנו וש

למרות שהוא מתפצל   'תמיכה לאזרח'השנה הוספנו בסל  שבהמשך לכך, אני רוצה לציין    -יצחק רביץ
שלמרות הקיצוצים וחוסר ההכנסות אנחנו רוצים   ,וזה חידוש מרענן  ₪    200,000לכמה סעיפים עוד  

שיתוף פעולה התודה לכולם על  לתת לתושבים כמה שיותר והשנה הוא יעבור תחת תקציבי רווחה.
 גם בעניין הזה.  



 

 . 2020אבקש מהחברים להצביע על תקציב המועצה לשנת 

 

 טה החל

 ₪ .  37,831,000על סך  2020חברי המועצה מאשרים פה אחד את תקציב המועצה לשנת 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


