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 6/2022אתכבד לפתוח את ישיבת מועצה   -יצחק רביץ

ברכת מזל טוב לחבר המועצה הרב שוקי   רוצה לאחל בשם כל חברי המועצהאני  בראשית הישיבה 
 ם. לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טוביו כזשי . לרגל הולדת הבת דויטש

 פתיחת שנת לימודים תשפ"גביצוע שיפוצים לפתיחת תב"ר ל .1
עשינו חתך כדי שהתקציב יהיה   למוסדות חינוך. שיפוצים לכמדי שנה המועצה נערכת   -יצחק רביץ

כ של  לתקציב  הגענו  זה  ולפי  התלמידים  מספר  את  חישבנו  ביישוב,  המוסדות  בכל  ₪    41-שוויני 
  500,000ולכן  לצורך כך יש צורך בפתיחת תב"ר בסך    שיבוץ חלק מגני הילדים  לתלמיד. יש תזוזה ב

₪. 

 החלטה 

בסך   תב"ר  פתיחת  אחד  פה  מאשרים  המועצה  ל  500,000חברי  ל ₪  שיפוצים  שנת  ביצוע  פתיחת 
 לימודים תשפ"ג 

 היערכות לקראת אירועי קיץ תשפ"ב  .2

שבוע שעבר, קיבלנו הרבה תגובות טובות  ב פורסמה  תשפ"ב  חוברת לפעילויות הקיץ  ה  -יצחק רביץ
זה המקום להודות לגב' מירי לביא שהשקיעה וטרחה שבועות רבים בשיתוף פעולה    .  מהתושבים

כדי להפיק פעילויות קיץ מגוונות ומעשירות לתושבי    בורשטיין,    ורדיתמנהלת הלשכה הגב'  יחד עם  
  המועצה השקיעה ככל האפשר  .שתרם רבות לנושאישראל איפרגן  חבר המועצה הרב  הקריה יחד עם  

להוסיף ולשנות עוד דברים בשיתוף פעולה עם  וערוכים  שמתואמות לכל הגילאים,   לעשות פעילויות  
בין   בתקופת  מקסימלית  בצורה  ונוחה  מרבית  הנאה  לתת  כדי  ממשלתיים  גופים  עוד  ועם  קק"ל 

 הזמנים לכלל התושבים.

 

 



 

 

 

 הנחת פרוטוקול "הנחת אגרת שמירה"  .3

  וועדה מקצועית   בהמשך למה שכבר נידון בישיבת מועצה קודמת, ובהמשך לפרוטוקול     -יצחק רביץ  
, הוחלט שתינתן הנחה בגביית היטל שמירה בהתאם  בנושא בהשתתפות גזבר המועצה ויועמ"שן  הד

 בארנונה.  שאושרו   הנחה הלאחוזי 

   דירה.פי  לא לים וקיבלתי הרבה תלונות מתושבים  בעניין למה החישוב הוא לפי מטר  -פרקשאחיעזר  

אין אפשרות לשנות את    .התעריף נקבע לפי תחשיב שנעשה במסגרת אימוץ חוק העזר  -אביבה לוי 
 הפנים.  משרדואושר ע"י  התחשיב הוכן ע"י משרד רו"ח בוכניק.  התעריף

 פני חברי המליאה פרוטוקול ועדה מקצועית הדן בנושא הנחת אגרת שמירה. בזאת במונח 

 תקינות העסקה בעבודה נוספת מר דן רוטשילדאישור  .4

  לעסוק בעבודה נוספת, כמרצה במכללת אתגר  מהנדס המועצה מר דן רוטשילד מעוניין    -יצחק רביץ 
הכנה של  "מדובר בקורס מרוכז בנושא  בשעות שלאחר העבודה.  בחודששעות  4 בהעברת קורס עד
בסוף  המהנדסים    אדריכלים  רשם  של  רישוי  בחינות  לקראת  שלהם,  ההתמחות  תקופת 

הערב   חציוהאדריכלים",   בשעות  תקינות    לפניכםמונחת      שנה/שנה,  המאשרת  משפטית  חוו"ד 
 . העסקה בעבודה נוספת

 החלטה 

 על פי הנחיות היועמ"ש. בעבודה נוספת  חד לדן רוטשילד לעסוק חברי המועצה מאשרים פה א

 למינוי מורשי חתימה אישור מליאה  .5
 : מורשי החתימה  באישרוריש צורך  -יצחק רביץ

 025535360יצחק רביץ ראש המועצה ת.ז. 
 064768302שמואל רוטנברג, גזבר המועצה ת.ז. 

  031505076אסנת רובינשטיין, מ"מ הגזבר בהיעדרו, ת.ז. 
 

 החלטה 
 .   הנ"ל חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינוי מורשי החתימה

 
 אישור חוו"ד משפטית להקצאות מוס"ח .6

תרי"ג איילת השחר ע"ר     לעמותת מונחת לפניכם חוו"ד משפטית לאישור הקצאות    -יצחק רביץ  
עבור    ו   .  269חלקה    29536גוש    1מגרש    3כיתות גנ"י לבנים ברחוב חפץ חיים    שתי  עבור    580063931

  7גן ילדים לבנות ברחוב אוזניים לתורה ,   580053999עמותת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב ע"ר 
 .             144חלקה  29539, גוש 'מגרש ד

 
 החלטה 

כיתות גנ"י לבנים    2ח להקצאת  משפטית להקצאות מוס"חברי המועצה מאשרים פה אחד את חוו"ד  
, חלקה  1, מגרש  29536, גוש  3ברחוב חפץ חיים    580063931תרי"ג איילת השחר ע"ר     עבור עמותת

, ברחוב    580053999.  וכיתת גן ילדים לבנות עבור עמותת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב ע"ר  269
 .             144חלקה  29539מגרש ד', גוש  7אוזניים לתורה 

 
 הקמת מח' פיקוח עירוני  .7

עירוני  המועצה שאנו מקימים מ אני שמח לעדכן את חברי    -יצחק רביץ פיקוח  ה'  חלקת  ובעזרת 
 . בסמכותו לאכוף את חוקי העזר שאושרו, לתת התראות ואף קנסות.   פקח עירוני לתפקיד קלטנו  

 



 

 

 שונות  .8

 ה שתי הצעות לסדר היום : צמחברי המועהתקבלו  -יצחק רביץ

בהזדמנות זו אני רוצה להגיד    .  מקווה גבריםבתעריף לתשלום  גובה הקיבלתי פניות בעניין    -צבי רענן
 בכלל מכל השיפוץ שנעשה במקום.וצים מאוד מהמקווה, מהניקיון ושכל התושבים מר

לאחר בדיקה ובהשוואה למקוואות של המעוצה הדתית המחירים הם בפער גדול    –ישראל איפרגן  
 לכניסה חד פעמית. ₪  10 -₪ ל  12- ש מקום לשקול את המחיר ולהוריד משיואני חושב 

 ₪. 3.5הכניסה באמצעות מנוי עולה כ  –אברהם ויינטרוב 

השקענו סכום נכבד    ,מועצה מקומית שבנתה מקווה גברים, אין עוד  אם תעשו בדיקה  -יצחק רביץ
רחים לכסות את ההוצאה  , אנו מוכמלש"ח, החזר ההוצאות ייקח הרבה מאוד זמן  2.5  -מאוד כ 

 . ההאדירה שהיית

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


