
 

 2/2022 מועצהפרוטוקול ישיבת 

  שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה

 2022במרץ  24חמישי כא' אדר ב' תשפ"ב ביום 

 נוכחים:

 יצחק רביץ ראש המועצה 
 אברהם וינטרוב חבר המועצה

 אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה
 יהושע דויטש חבר המועצה 

 צבי רענן חבר המועצה 
 ישראל פרומר חבר המועצה 

 
 משתתפים:

 מנכ"ל המועצה  -אבי רוטנברג
 zoomבאמצעות  -שמואל רוטנברג גזבר המועצה

 zoomבאמצעות  -יועמ"ש המועצה-עו"ד אביבה לוי
 מבקרת המועצה  -דליה קליימן

 
 נעדרים:

 סגן ראש המועצה -ישראל איפרגן
 ישראל נדר חבר המועצה 

 משה מילר סגן ראש המועצה
 

 2/2022אתכבד לפתוח את ישיבת מועצה   -יצחק רביץ

 כרון על מרן רשכבה"ג ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל ידברי ז

דברי הגמרא שחז"ל    יםידוע   בה בדברים לזכרו של גדול הדור שנפטר השבוע,ישיאני פותח את ה
הגמרא מקדישה זמן רב ואמירה    .רבי מזומן לחיי העולם הבאד  האמרו שכל מי שהיה באשכבתי

רה שלא נאמרת על  יאמ  זוהי  . כאמור,  מאוד משמעותית על כך ומצהירה שמזומן לחיי עולם הבא
מעמד של כבוד התורה ראוי  בשכל מי שמשקיע ומתאמץ על מנת להשתתף    ובאה ללמדנו    כל דבר

ל לחלוק כבוד לתורה  דרך ארוכה והכל בשבי   עבוראנשים נשים וטף היו צריכים ל .  לחיי עולם הבא
שמן הראוי שלא    באני חושעולם הבא.    לחיי    וראוי הוא  ומי שמשתתף במעמד כבוד לתורה מזומן

והשתיקו    "הקל הנורא הגדול הגיבור והעיזוז"  על אותו אחד שאמר    ת י שהגמרא אומר פ כ  נספיד  
  ונמעיט, נמעיט   רק כל מה שנאמר  אנחנו גם במקרה שלנו,   ?! שאלוהו האם אין יותר שבחיםואותו  

יש    .  קנייבסקי  כפי שאמר בנו ר' שלמהגדול הדור שכזה  להספיד  ואיך    לנו השגה ומובן מה  אין  
זה למשל ר' שלמה    צדיקים נסתריםוענה,    ?ו צדיקים"שאלו אותו מי זה לשזצ"ל  הרב שך  על  סיפור 

אוירבך נסתרת  שזצ"ל    זלמן  האמיתית  גדלותו  ולמעשה  גדלותו  את  מכירים  שאנו  חושבים  אנו 
בסקי היה גם אחד מלו' צדיקים, אנחנו לא יודעים למוד את גדלותו.  יישהרב קנאני חושב    . נוית נימב

חילוני את גדלותו של הרב    דםשאלו אותי בראיון לערוץ תקשורת חילוני איך אפשר להסביר לא
  עשרות אלפי ספרים זה בקיא ב   הף הידיעות שלו היה עצום, הוא היקנייבסקי הסברתי להם שהיק

ועל כן אנחנו לא יכולים להספיד אלא    התמו תלא יודעים להעריך את הכוח של בן  אנחנו    ,עצום  דבר  
בעזרת ה' יהיה ביום ראשון הספד גדול בהשתתפות  .  רק לדעת שאנחנו לא מבינים את עוצמת גדלותו
כולם מוזמנים לבוא לשמוע ולהתחזק  .  נכדו של מרןהמרא דאתרא, ר' דוד כהן ר' שרגא שטיינמן ו

, לכל  ספריו, התברך ממנו, או קיבל ממנואין יהודי מכלל ישראל שלא למד מ . ולנסות ללכת בדרכיו
 חיים.  'קשר עם ריהודי יש 

 

 

 



 

אני רוצה לשבח את ראש המועצה ועובדי המועצה על תפקוד מופלא לאורך כל הלוויה    - שוקי דויטש
מצאת השבת ועבד קשה מאוד לארגן את כל    נח הסיוע, ראש המועצה לא  ו  ההסעות מערך  ובארגון  

 לו מאוד על כך. מערך ההסעות ואנחנו מודים 

היינו הראשונים  ו מייד להזמין אוטובוסים נברגע ששמענו על פטירתו של הרב התקשר  -יצחק רביץ 
 כמות מספקת והכל נוהל בסדר מופתי.  סיפקנו להזמין אוטובוסים לכן ב"ה  

 . זצ"לשל הרב בעזרת ה' נתכנס אחרי פסח על מנת לחשוב איך להנציח את זכרו 

 כנסת  תי קריטריונים להקצאת באישור 

רביץ   במשרדי    -יצחק  האחרונים  ביומיים  וטלפון  אינטרנט  של  תקשורת  תקלת  והייתה  היות 
פנו אלי חברי מועצה בבקשה  , הקריטריונים לא הגיעו לעיון חברי המועצה במועד הנדרש.  המועצה

ובא  וי   שא ירד מסדר היוםלכן הנו  לדחות את הדיון בנושא על מנת לעיין בחומר לפני שמובא לדיון,
 . הבאהישיבת מועצה ון בילד

 קהילת טלזסטוןעמותת אישור מקדמה לתמיכות עבור 

  , עמותת קהילת טלזסטון עמותה שמפעילה את שירותים תורניים ביישוב שיעורי תורה  -יצחק רביץ  
עד שיאושרו התמיכות אנו    2022הגישה בקשה לקבלת מקדמה לתמיכה לשנת    ,פעילות המתמידים

כל   את  השלימה  העמותה  פעילותם.  את  לקיים  שיוכלו  מנת  על  מקדמה  להם  לאשר  מתבקשים 
 .  2022מסמכי הבקשה לשנת 

 החלטה 

קהילת    עמותת  עבוראלש"ח    137בסך    2022חברי המועצה מאשרים פה אחד הקדמת תמיכה  לשנת  
 סטון.   טלז

 אישור צו עבירות קנס 

שמירת הסדר והניקיון ואיכות הסביבה  ל. חוק עזר  מבעוד מועד  החומר נשלח לעיונכם  -יצחק רביץ  
החוק מקיף מאוד    .  אושר במליאה לפני כמה חודשים ואושר במשרד הפנים ובמשרד להגנת הסביבה

לאכוף למועצה  מענה  לתת  ה  ויוכל  כגון    נושאיםאת מרבית  הציבורי  במפגעים במרחב  הקשורים 
שיאפשר לנו    צו עבירות קנס  . לחוק מוצמד  רעשמניעת  שוטטות של בעלי חיים,    סולת,השלכת פ

היועמ"ש עברה על סעיפי החוק והצמידה לכל חוק תעריף לפי מדרג הקבוע בצו   לקנוס מפירי חוק. 
 עבירות קנס. אנחנו מקווים שהצו יאושר ובתוך שלושה חודשים, נסמיך פקחים ונוכל לצאת לדרך.

 החלטה 

 המועצה מאשרים פה אחד את צו עבירות הקנס.  חברי

 אישור המלצת וועדת הקצאות מוס"ח 

עבור גנ"י    ת מבנההקצאהמליצה לאשר    ועדת ההקצאות    2022בינואר    24  בתאריך  -יצחק רביץ  
  144חלקה    29539בגוש    580-053999מותה  ע מספר    ,  לעמותת גני ילדים ומעונות יום בית יעקבבנות  ל

מספר עמותה     בנים לעמותת תרי"ג י ילדים לכיתות גנ  שתי  ועבור    7לתורה   םיברחוב אוזנימגרש ד'  
   על   , נבקש את אישור חברי המועצה3ברחוב חפץ חיים    1מגרש    269חלקה    29539בגוש    580-063931

 המלצת ועדת הקצאות. 

 החלטה 

 על פי הפירוט לעיל.   למוסדות חינוך צאות חברי המועצה מאשרים את המלצת וועדת הק

 

 

 



 

 בנושא תקינות חוזי ההקצאה  אישור חוו"ד משפטית

מונחת בפניכם חוו"ד משפטית ביחס להליך ההקצאה לעמותת תרי"ג איילת עבור גני    -יצחק רביץ  
,  10  , ולעמותת רשת הגנים של אגו"י להפעלת גנ"י לבנות ברחוב הגר"א7ילדים לבנים ברחוב הרי"ף  

 נחתמו חוזי הקצאה, אבקש את אישורכם לחתימה על חוזי ההקצאה.

 חלטה ה

 את חוו"ד משפטית בנושא תקינות חוזי ההקצאה.  חברי המועצה מאשרים פה אחד

  רוםרכישת  ציוד למרכז הפעלה לשעת  חיפתיחת תב"ר עבור 

התקנת    עבור מהאגף לחירום ובטחון במשרד הפנים  ב שאנחנו מקבלים  י מדובר על תקצ  -יצחק רביץ  
ב הפעלה  מצלמות  חירום.  מרכז  מגיע    של    %100  לשעת  הפנים   התקציב  את  ממשרד  אבקש   .

 ₪.   150,000שורכם לפתיחת תב"ר בסך אי

 החלטה 

 ₪ עבור סיוע להיערכות חירום.   150,000בסך  חברי המועצה מאשרים פה אחד הגדלת תב"ר

 פתיחת תב"ר לשצ"פ ברח' חפץ חיים 

שאנחנו מקבלים באופן מלא ממפעל הפיס כחלק      אלש"ח    500בתקציב של  מדובר    - רביץ  יצחק  
 .בפרויקט החדש ברח' החפץ חיים מאמות מידה השנתיים ומזה אנחנו ממנים את הקמת הפארק

 החלטה 

עבור הקמת פארק ברחוב חפץ  אלש"ח    500בסך  פתיחת תב"ר  חברי המועצה מאשרים פה אחד  
   . חיים

 2021  רכב מיול תקציב פיתוח

התב"ר  מיול, יש להבהיר כי    קודמת אושר פתיחת תב"ר לרכישתהמועצה  ישיבת הב  –יצחק רביץ  
סכום   על  סך    40,000אושר  על  המיול  רכב  רכישת  כאשר  ימומן    ₪60,000  ההפרש  מהשוטף  ₪. 

 מהכנסות מכירת המיול הישן. 

 החלטה 

מהכנסות    מהשוטף  כאשר ההפרש ימומן  60,000בסך    שרים פה אחד פתיחת תב"ראחברי המועצה מ
   הישן. מכירת המיול 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


