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 2017 מרץ 20 

 ז"תשע אדר ב"כ 

47-17 

 

  2-17פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

  19.3.17 תשע"ז ראשון כא' אדרמיום 

 

 ראש המועצה –משתתפים: אברהמי יוסי 

 מנכ"לית המועצה  –שופן דניאלה                

 

 חברי מועצה:

 מ"מ וסגן ראש המועצה –בן חמו אלי 

 חברת מועצה –דרור אילנה 

  חבר מועצה –משה  כהן

 חבר מועצה –כהן יריב 

 חבר מועצה  –מזרחי רפאל 

 חבר מועצה  –מועלם יוסי 

 חבר מועצה  –אמיר רחמני 

 

 מוזמנים:

 גזבר המועצה –דובדבני אבנר 

 מהנדס המועצה –פאר אריה 

 יועמ"ש המועצה  –אבלין בתיה 

 מנהלת חשבונות ראשית –אביטל חבצלת 

 המועצהכלכלנית  –מניס בתיה 

 

 נעדרו:

 חבר מועצה –בריזל שלמה 

 סגנית ראש המועצה –כרמלי ענבל 

 חבר מועצה –זאדה נחשון 

 

 על סדר היום: 

 

 . 30.1.17אישור פרוטוקולים   מיום  .1

 -ב 1,450,000קומה ב' לספריה , מתקציב של  - 375הקטנת תב"ר מס'  .2

 ₪. 1,310,000ל ₪,  140,000
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₪,                 280,000הר שמואל ע"ס  –מיניפיץ  -  555פתיחת תב"ר מס'  .3

 ₪,                                                           200,000טוטו   -מקור מימון: ווינר 

 ₪. 80,000וקרן עודפי תב"רים 

₪,  273,767מטבח טיפולי בית ספר "שבילים" ע"ס  – 556פתיחת תב"ר מס'  .4

₪                                                     219,014מקור מימון: בטוח לאומי 

 ₪. 54,753וקרן עודפי תב"רים  

 מינוי יו"ר ועדת ערר. .5

 אישור תוספת להסכם סלקום. .6

 .4/16אישור דו"ח רבעוני  .7

 ועצה שהתפטרה.מינוי חבר מועצה במקום חברת מ .8

 שונות. .9

מברך את חבר המועצה הנכנס מר אמיר רחמני פותח את ישיבת המועצה  -יוסי אברהמי  

 מאחל לו הצלחה בתפקיד .

 רד הביטחון.שתחום תקשורת מחשבים מול מבאני תושב גבעת זאב עובד  –אמיר רחמני 

 אישור פרוטוקולים. – 1סעיף  -מעלה להצבעה  –יוסי אברהמי 

 החלטה:

 

  30.1.17המועצה מאשרת את הפרוטוקולים מיום 

 מאושר פה אחד.

 הקטנת תב"ר. – 2סעיף  -מעלה להצבעה  –יוסי אברהמי  

 החלטה:

 

 1,450,000קומה ב' לספריה , מתקציב של  - 375הקטנת תב"ר מס' המועצה מאשרת 

 ₪. 1,310,000ל ₪,  140,000 -ב

 מאושר פה אחד.

 .555פתיחת תב"ר  – 3סעיף  –מעלה להצבעה  –יוסי אברהמי 

 החלטה:

 

₪,                 280,000הר שמואל ע"ס  –מיניפיץ  -  555המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מס' 

 ₪,                                                           200,000טוטו   -מקור מימון: ווינר 

 ₪. 80,000וקרן עודפי תב"רים 

 מאושר פה אחד.
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 .556פתיחת תב"ר  – 4סעיף  –מעלה להצבעה  –יוסי אברהמי 

 החלטה:

 

מטבח טיפולי בית ספר "שבילים" ע"ס  – 556המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מס' 

₪                                                     219,014מקור מימון: בטוח לאומי ₪,  273,767

 ₪. 54,753  וקרן עודפי תב"רים

 מאושר פה אחד.

 יורד מסדר היום. - 5סעיף  –יוסי אברהמי 

 

יורד מסדר היום. )מבקש מאלי, אבנר, ויריב  לבדוק בדיקה  – 6סעיף  –יוסי אברהמי 

 (.נוספת 

 

 .4/16אישור דו"ח רבעוני  – 7 סעיף –מעלה להצבעה  –יוסי אברהמי 

הצפי  אלש"ח גרעון. הדו"ח אינו מבוקר. 700 -נסתיימה ב 2016שנת  –אבנר דובדבני 

( אך בשל גידול בהכנסות והוצאות רבות מותנות מיליון 2.7היה לגרעון גדול יותר )

 הגרעון קטן מהצפי.

בתוכנית ההתייעלות אושרה לנו הלוואה עדיין לא ניצלנו את הלוואה  –יוסי אברהמי 

 ₪. 700,000וסימנו בגרעון של 

. כל רבעון ישחרר תינתן לפי אבני דרך₪  2,700,000ההלוואה  ע"ס  –אבנר דובדבני 

 זה יעזור בתזרים מזומנים. חלק.

 החלטה:

 

 .4/16המועצה מאשרת את הדו"ח הרבעוני 

 מאושר פה אחד.

 מינוי חבר מועצה. –7סעיף  –יוסי אברהמי 

 החלטה:

 

 גולדשטיין שהתפטרה.מינוי חבר מועצה אמיר רחמני במקום חברת המועצה הגב' אילנה 

 מאושר פה אחד. 
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 שונות. – 8סעיף  

 .פתיחת חשבון למענקי מפעל הפיס –מעלה להצבעה  –יוסי אברהמי 

 החלטה:

 

 2017 -18המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים 

 לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.

 יה ישראל.סייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקיובהר כי לכל פרויקט כאמור 

 מאושר פה אחד.

 

 

 

 

 

 .הישיבה ננעלה

 

 

 

 

 

 רשמה: לוי סמדר

 מנהלת לשכת ראש המועצה 


