
 

 39/16פרוטוקול ישיבת מועצה 

 2021 ליולי 27מיום 

 

 ראש המועצה  –אבי הררי  נוכחים:

 סגן ראש המועצה –דרור ריבובסקי             

 סגנית ראש המועצה  –לימור גיל שני             

 חברת המועצה  –הילה קולט             

 חבר המועצה  –יוסי אלבז             

 חבר המועצה  –זוהר אברמוב             

 

 חברת מועצה  –: שיר אידלסון חסרים

 חברת המועצה  –מיגל אבינועם             

 חברת המועצה  –זיו קמיני             

 חבר המועצה  –משומר לוי             

 חברת המועצה  –יוכי פרי             

 

 גזבר המועצה  –: אשר שמע משתתפים

 מנכ"ל המועצה  –אלי גטר                  

 יועמ"ש  –עו"ד קרן קדמי                  

 

 על סדר היום: 

 שיפוץ קיץ גני ילדים  1540עדכון תב"ר מס'  .1

 

 עיצוב והצטיידות מועדון "סביום" ברחוב המחתרת  1545אישור תב"ר מס'  .2

 

                גינת כלבים ברחוב ההדרים  1546אישור תב"ר מס'  .3

 

  2021פעילות בנושאי בטיחות בדרכים  1547תב"ר מס'  .4

 

 ריהוט והצטיידות מוסדות חינוך  1548עדכון תב"ר מס'  .5
 

 שתי כיתות אקוסטיות ב"ראשונים" ו"בכר"  1549תב"ר מס'  .6

 

                                                                          

 

 



 

 

 

                                                                                           

 על סדר היום: 

 שיפוץ קיץ גני ילדים  1540עדכון תב"ר מס' . 1

 

 תוספת/הפחתה      תקציב מעודכן        תקציב מאושר                                      

 

 תקבולים: 

  ₪ 210,000           ₪ 960,000            ₪ 750,000היטל השבחה                  

  ₪ 210,000            ₪ 960,000           ₪ 750,000סה"כ                              

 

 תשלומים: 

  ₪   70,000            ₪ 730,000             ₪ 660,000עבודות קבלניות              

  ----             ₪  90,000              ₪  90,000       תכנון ופיקוח            

  ₪ 140,000            ₪  140,000                           0ציוד                               

  ₪ 210,000             ₪ 960,000            ₪ 750,000סה"כ                             

 

  ₪ 210,000ת לתב"ר קיים שיפוצי קיץ גני ילדים, תוספת של : תוספאבי הררי

 

 שיפוץ גני ילדים  ₪ 70,000

 ריהוט  –הצטיידות בגני ילדים   ₪ 80,000

 מחשבים  –הצטיידות בגני ילדים   ₪ 60,000

 

 וזאת בשל פתיחת גן נוסף ורכישת ציוד לגנים ותיקים

 

 תב"רה אתלאשר : ת החלטההצע

 

  הצבעה פה אחד

 

 עיצוב והצטיידות מועדון "סביום" ברחוב המחתרת  1545ור תב"ר מס' איש .2

 

  תקבולים:

  ₪ 60,000היטל השבחה           

  ₪ 60,000סה"כ                      

 

 תשלומים:

  ₪ 55,000עבודות קבלניות       

  ₪   5,000תכנון ופיקוח            

      ₪ 60,000סה"כ                      

 

 

: במועדון הסביום מתקיימת פעילות מועשרת. הפעילות התרחבה ויש צורך אבי הררי

 ברכישת אמצעים נוספים לרווחת הפעילות )מערכת קול, וילונות, תנור וכו'(. 

 

 : לאשר את התב"ר הצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד 

 



 

 

 

 

 גינת כלבים ברחוב ההדרים  1546אישור תב"ר מס'  .3

                  

 תקבולים:

  ₪ 60,000היטל השבחה          

  ₪ 60,000סה"כ                      

 

 תשלומים:

  ₪ 55,000עבודות קבלניות       

   ₪   5,000תכנון ופיקוח            

  ₪ 60,000סה"כ                      

 

 הדרים. קיים צורך לגינת כלבים נוספת בצד המזרחי של הישוב על רחוב ה אבי הררי:

 

 לאשר את התב"ר  הצעת החלטה:

 

  הצבעה פה אחד

 

  2021פעילות בנושאי בטיחות בדרכים  1547תב"ר מס'  .4

 

 תקבולים: 

  ₪ 18,000משרד התחבורה     

  ₪ 12,000היטל השבחה         

  ₪ 30,000סה"כ                     

 

 תשלומים:

  ₪ 30,000עבודות קבלניות      

  ₪ 30,000           סה"כ          

 

: מדובר באישור תקציבי של משרד התחבורה ושל המועצה לפעילות בנושא אבי הררי

 הספר. -בטיחות בדרכים בבתי

 

 : לאשר את התב"ר הצעת החלטה

 

  הצבעה פה אחד

 

 

 ריהוט והצטיידות מוסדות חינוך  1548עדכון תב"ר מס'  .5

  תוספת/הפחתה         תקציב מעודכן      תקציב מאושר                           

 

  תקבולים:

  ₪ 15,000              ₪ 165,000          ₪ 150,000היטל השבחה        

  ₪ 15,000              ₪ 165,000          ₪ 150,000סה"כ                    

 

 תשלומים: 

  ₪ 15,000              ₪ 165,000         ₪ 150,000רכישת ציוד וריהוט  
  ₪ 15,000              ₪ 165,000         ₪ 150,000סה"כ                    

 



  ₪ 15,000הספר ע"ס -: מבוקש לאשר הגדלה לרכישת ריהוט לבתיאבי הררי             

 

 : לאשר את התב"ר הצעת החלטה              

 

  הצבעה פה אחד              

                                                                          

 

 שתי כיתות אקוסטיות ב"ראשונים" ו"בכר"  1549תב"ר מס'  .6

 

 תקבולים: 

  ₪ 70,000היטל השבחה               

  ₪ 70,000סה"כ                           

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 65,000עבודות קבלניות            

  ₪  5,000ן ופיקוח                 תכנו

  ₪ 70,000סה"כ                          

 

 

 

 הספר "בכר" ו"הראשונים".-כיתות אקוסטיות בבתי 2: אנו נדרשים להנגיש אבי הררי

 

 : לאשר את התב"ר הצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 אלי גטר                                                                 אבי הררי                

 מנכ"ל המועצה                                                         ראש המועצה               

 

 

 


