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 04/19 שלא מן המנייןפרוטוקול ישיבה 

 

 אדרב אי"שהתקיימה ביום שני, , שלא מן המניין פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2019 מרץב 18, תשע"ט

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

ת אפר, , שחר איתן מנחם ברגב, אביטל תבור, קרן מאיר, שניר שבתאי, חברי המועצה:

 מזרחי, ג'קלין בן עמי, אביב רגב

 שלומי סלמה, אלינור בראל, אהרון שיחי, שלום טרם נעדרו:

 מנכ"לית המועצה -גרמן -ניצן מחנאי צוות מקצועי:

 גזבר -צור אוריון

 מנהלת אגף חק"ר -מוניק ווקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצהמ.מ  -אושרת נגר

 מנהל אגף שפ"ם -ובשלומי גרנ

 

 

 

 על סדר היום:

 

 אישור נספח תב"רים .1

 

 

 

 

 

 בברכה,

                                                                                                                                                         

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 :ותדיון והחלט

 

 נספח תב"ריםאישור  – 1סעיף מספר 

אש"ח המימון  630הנגשת כיתות ליקוי שמיעה, תקציב מאושר  -859תב"ר  צור אוריון:
 .משרד החינוך

 שנים.  3להנגשה אחת ל  זכאיהכיתה מונגשת בהתאם לתבחינים, ילד  

 כיתות. 5עבור  אש"ח 150 של התב"ר בסכוםאנו מבקשים לעדכן את 

מה  לכיתה , ₪ 1,500עלות יועץ אקוסטי הינו  בחלוקה כיתה, לכל ₪אלף  30
כיתות ה. לכיתה ₪ 28,500שנותר עלות ביצוע עבודות הנגשה עומד על סך 

כיתות י' באורט, כיתה א' בית ספר בראשית, כיתה א' בית ספר  2להנגשה הינם 
 אשכולות, גן כלנית )גן חובה(.

   איתי ויסברג:

 הצבעה:

 9 בעד:

 0 נגד:

 0 מנעים:נ

 

 -5החלטה מס'  

 את נספח התב"ריםמליאת המועצה מאשרת 

 
 

 

 

  זאת ננעלת ישיבת המליאה,ב

                                                                                              

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן    

 ראש המועצה                                                                                  לית המועצה             "מנכ   
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 -נספח א'

 

 

 3.2.2019דף פירוט תב"ר נכון לתאריך: 
 

תקציב  שם: מספר תב"ר
 מאושר:

 מקורות מימון:

הנגשת כיתות ללקויי  859
 שמיעה

 משרד החינוך 630,000

 
 סכום ומקור השינוי: עדכון: מהות השינוי

 משרד החינוך   ₪ 150,000  תוספת תקציב/ הקטנת תקציב פתיחה/ עדכון/ סגירה 
 

 תכנית ביצוע )הערכה(:

 
  הנגשת כיתות במוסדות חינוך שונים

 ן בהתבסס על תקציב ההרשאה, יתכנו שנוייםלהלן אמד
עלות ביצוע  עלות דוח יועץ כיתה שם ביה"ס

 עבודת הנגשה
 סה"כ 

 30,000 28,500 1500 י' אורט
 30,000 28,500 1500 י' אורט

 30,000 28,500 1500 א' בראשית
 30,000 28,500 1500 א' אשכולות

 30,000 28,500 1500 גן חובה כלנית
 150,000    סה"כ

 
 


