
 

 

 2022אוגוסט  22

  :חברי המועצה  לכבוד : 

 ראש המועצה –מר ניר ברטל   

 חבר המועצה מ"מ וסגן ר' המועצה  –מר אודי וילד   

 חבר המועצה   –מר אלי הוך 

 חברת המועצה   –גב' אביבית אבורוס 

 חבר המועצה –מר אלעד כהן 

 חבר המועצה –מר דורון טישלר 

 חבר המועצה –בועז בגריש מר 

 חברת המועצה   –גב' תמר צדוק 

 חברת המועצה   –גב' אורנה רייטר 
    

 מוזמנים : 

 
 מבקרת המועצה   –גב' חני בריקמן             

 יועמ"ש  –עו"ד אמיר גופר                         

 

 שלום רב, 

 65הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

 24.8.22 – , ה רביעיביום  שתתקיים 65מספר מן המניין  הנכם מוזמנים לישיבת מועצה

 . במועצה  הישיבות  חדרב 20:45בשעה 

 

 על סדר היום : 

 
 

 מיליון ₪  2.5פתיחת תב"ר ואישור הלוואה בגובה של   –פנאלים סולרים  התקנת .1
 

 ₪  מליון  1.5הלוואה בסך   לקיחת"ר ותב פתיחת  –מועצה  משרדי .2
 

 ים שעוני מים קראמל"ר תב פתיחת .3
 ₪   100,000"ר: התב סך

 ₪   100,000 -הפנים  משרד :מימון מקורות
 

 טכנולוגית   מערכת לרכש"ר תב פתיחת .4
 ₪   400,000"ר: התב סך

 ₪    400,000 - הביטחון  משרד :מימון מקורות
 

 פתיחת תב"ר לרכישת טרקטורון כיבוי אש  .5
 ₪   200,000סך התב"ר: 



 

 

 מקורות מימון: 
 ₪  100,000משרד הביטחון: 
 ₪   100,000קרנות המועצה:  

 
 "ר חידוש מבנה גן חצב תב .6

 ₪  29,400"ר: התב סך
 ₪   29,400 -החינוך  משרד :מימון מקורות

 
 שמירה  אגרת תחשיב אישור .7

 

 ₪(  30,000 -)מ תב"ר לשיפוץ התיכון  הגדלת .8
 ₪    222,000"ר: התב סך

 ₪   36,600 –המועצה   קרנות, ₪ 155,400 -החינוך  משרד :מימון מקורות
 

 תב״ר איטום תרבותא  .9
 ₪   170,000"ר: התב סך

 ₪   170,000 -המועצה   קרנות: מימון מקורות
 

 נוספת   עבודה אישור .10
 

 התאנה   ברחוב ילדים גני לבניית  532"ר תבל תקצוב  מקור שינוי .11
 

 "כ סה הפחתה  הוספה  קיים מימון  מימון  מקור

 ₪   2,413,163 ------------  ₪  381,031 ₪   2,032,132 החינוך  משרד

 ₪   388,453 ₪  381,031 -------------  ₪  769,484 הלוואות 

 ₪  2,801,616   ₪  2,801,616 "כ סה

 מתן חסינות לתביעה  .12
 

 הארכת שירות לסייעות  .13
 

 הקמת שצ"פ ברחוב הארבל  591הגדלת תב"ר  .14
 ₪   407,000סה"כ: 

 מקורות מימון: 
 תקציב מאושר, משרד הפנים  -₪  110,000
 תקציב מאושר, משרד הפנים  -₪  200,000

 קרנות המועצה הגדלת תקציב,   -₪   97,000
 

 

 בכבוד רב,       

 שלמה אפרתי    

 מנכ"ל המועצה   


