
 

 7/2022 פרוטוקול ישיבת מועצה

 שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה

 2022בספטמבר  1שי ה' אלול תשפ"ב חמיביום 

 
 נוכחים:

 יצחק רביץ ראש המועצה 
 ישראל איפרגן סגן ראש המועצה
 zoomבאמצעות  -אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה

 אברהם וינטרוב חבר המועצה
 המועצה צבי רענן חבר 

 ישראל נדר חבר המועצה 
 

 משתתפים:
 מנכ"ל המועצה  -אבי רוטנברג

 שמואל רוטנברג גזבר המועצה 
 zoomיועמ"ש המועצה באמצעות -עו"ד אביבה לוי

 
 נעדר:

 חבר המועצה  יהושע דויטש
 ישראל פרומר חבר המועצה 

 חבר המועצה   – משה מילר

להעלות את זכרו של בנו של חברינו חבר המועצה הרב  בראשית הישיבה אנו מוכרחים   -יצחק רביץ  
בלתי   וטרגדיה  זהו אסון  בשבוע שעבר,  שנפטר  דויטש  יונתן  והנקי  הטהור  דויטש, התינוק  שוקי 
רגילה לכל היישוב לכל חבריו ומכריו, אנחנו שולחים מכאן את תנחומינו הכנים לשוקי,  לרעייתו  

לעמוד לצידם בכל רגע.  חברי המשפחה יצאו במיזם   כולנו מחזיקים יד ונמשיך.  ולמשפחה הכאובה
נהדר לכתיבת ספר תורה ואנחנו מקווים להיות שותפים באופן פרטי כל אחד ואחד מאיתנו כדי  

                     ל ע ה מ ו ת ל נ צ ח  ב                                                                      להשאיר שם ושארית לתינוק היקר שהוא נשמה גדולה וטהורה שירדה מהשמיים, ו  
                      ל פ נ ים ונאמר אמן.                   ד מ ע ה מ ע ל כ  אלוקים           ומ ח ה ה' 

 7/2022אתכבד לפתוח את ישיבת מועצה   -יצחק רביץ

במעבר חד, אנחנו שמחים לבשר על הצטרפותו של רפי פלדשטיין לצוות המועצה כיועץ לראש  
כולנו מאחלים לו  . לאחים, ידיו רב לוב ישיבת חברון וארגון לבהמועצה, רפי מגיע מתחום הניהול 

 לה פורה למען התושבים. ברכת הצלחה ושיתוף פעו

 
 אישור פטור ממכרז להפעלת צהרונים עבור עמותת רשת הגנים של אגו"י

בהשתתפות חברי המועצה אברהם    15/08/2022 יום  בבישיבת ועדת מכרזים שהתכנסה    -יצחק רביץ  
יועמ"ש התקבלה החלטה    –  ובהשתתפות עו"ד בן קרטוז'ינסקי  איפרגן   ישראלו   צבי רענן,  וינטרוב

ישראל, אגודת  עמותת  את  ו  לפסול  במכרז  בהיות  הסף  להוכיח  תנאי  צורך  שיש  איתנות    נקבע 
 נק'.   39במדד משרד החינוך, ולמציע הנ"ל יש  נקודות לפחות  40 פיננסית של

  חברי וועדת המכרזים החליטו כי יש להעביר את הנתונים לדיון  בהמלצת עוה"ד,  -עו"ד אביבה לוי 
במליאת המועצה לצורך קבלת אישור לקבלת הצעת המציע כיוון שהמציע הנ"ל הינו מציע יחיד  

 במוסד עליו הוא התמודד ויציאה למכרז נוסף לא תביא לתוצאות שונות. 

לפי התקנות, המליאה יכולה להחליט שאין טעם ביציאה למכרז נוסף ולהתקשר עם עמותת אגודת  
 ישראל בפטור ממכרז. 

דגש מיוחד למכרזים אלו היות ואנחנו רואים חשיבות  ששמנו מר ו אני רוצה להוסיף ול -רביץיצחק 
מאוד גדולה שבעלויות הבוקר של מוס"ח יפעילו את הצהרונים, אנחנו חושבים שזהו הדבר הנכון  

 מבחינה ארגונית לאור ניסיון העבר. 



 

 החלטה 

ממכרז עם עמותת אגודת ישראל להפעלת  התקשרות בפטור  ה  את  חברי המועצה מאשרים פה אחד  
 הצהרונים. 

 שיפוץ מוסדות חינוך תשפ"ג 270מס' הגדלת תב"ר 

אלש"ח נוספים בגין שדרוג    270  – אלש"ח, יש להגדיל ב    500התב"ר המקורי עמד על    - יצחק רביץ
,  ₪  45,000הוצאות עבור סיוד ביתר מבני החינוך  ₪,    42,000  -חלק מחצר גני חינוך מיוחד בסך כ

 . ₪ 183,000 בסך חצר קידמית במתחם המתמידיםשדרוג 
   גן. ארבעה כיתות בו שופץ ונפתחו  7המפלס התחתון של הרי"ף 

 אלש"ח    380כזכור, משרד החינוך משתתף בחלק מהעבודה בסך 
 החלטה 

 ₪ עבור שיפוץ מוס"ח.  270,000בסך   270מס' חברי המועצה מאשרים פה אחד הגדלת תב"ר 
 

 פתיחת תב"ר הנגשת כיתה אקוסטית
הסבת שתי לתקצוב    אלש"ח    60בסך    ממשרד החינוך  התקבלה התחייבות תקציבית  -יצחק רביץ  

₪  עבור כל    30,000  ,  אקוסטיות בבית הספר אהל חסיהלילדים עם ליקוי שמיעה לכיתות  כיתות  
 כיתה. 

 החלטה 
 כיתות אקוסטיות.  שתיסבת עבור ה₪  60,000פתיחת תב"ר בסך  דמאשרים פה אחחברי המועצה 

 
  .2021פתיחת תב"ר לסימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 

במהלך השנה אנחנו יוצאים  .   זהו תקציב שמתקבל מטעם משרד התחבורה, כמידי שנה  -יצחק רביץ  
 במבצעי צביעה וסימון כבישים יש בזה עניין בטיחותי וגם עניין של ניראות. 

 החלטה 
תב"ר   פתיחת  אחד  פה  מאשרים  המועצה  התחבורה    128,928ע"ס  חברי  ממשרד  תקציב  בגין   ₪

 . 2021לסימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 
 

 כיתות גן 3פתיחת תב"ר עבור בינוי 
הרשאה    ה לכך  תקבלה  גן.    אבקש את אישורכם לפתיחת תב"ר עבור בינוי שלוש כיתות   -ץיצחק רבי

החינוך   הדרומית.ות  להיבנים  צפוי הגנים  ממשרד  בחצר  שלמה  עטרת  ת"ת  ה'   במתחם  בעזרת 
לשלב השנתקדם  לכ ונגיע  מוסדות החינוך  בתכנון  לכל מתחם  והתכנית הכללית  באוזניים  פיתוח 

 . נוכל להתקדם עם מימוש הרשאה זו  לתורה, 

 החלטה 
רחוב  בינוי שלוש כיתות גן בעבור  ,  ₪  2,377,857בסך  חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר  

   . אוזניים לתורה
 

 גנ"י אחוזת יערים – 211מס' הגדלת תב"ר 
אישרנו בקשה להגדלת התב"ר אבל הסכום לא היה נכון ולכן    10/2021בישיבת מועצה   -יצחק רביץ  

 לפי הפירוט דלהלן:   עדכן את ההגדלהבקש לנ.  משרד הפנים לא אישר את ההגדלה
מיליון ₪ מקרנות הרשות, קיים תקציב ממשרד החינוך במימון מפעל    2.5עומד כיום על   211תב"ר 

₪     2,174,750צריך להגדיל את התב"ר ע"פ התקציב הקיים בסך    הפיס שטרם עודכן בתב"ר ועל כן
 ₪  4,674,750סה"כ התב"ר יעמוד על 

 החלטה 
 ₪   2,174,750חברי המועצה מאשרים פה אחד להגדיל תב"ר בסך 

 
 אולם ספורט  -189 מס'  הגדלת תב"ר
₪  כך שסך התב"ר בהתאם    983,532בסך    189  יש להגדיל את סעיף קרנות רשות בתב"ר  -יצחק רביץ  
מורכב מתקציב משרד התרבות  . סכום זה   ₪  7,761,132האולם בפועל יעמוד על  הקמת  להוצאות  

 ₪ .  ₪1,333,532 ותקציב קרנות רשות בסך  6,427,600והספורט בסך 



 

 החלטה 
תב"ר הגדלת  אחד  פה  מאשרים  המועצה  ספורט,    189מס'    חברי    באופן ₪    953,532בסך    אולם 

 ₪   7,761,132התב"ר יעמוד על  שסכום 
 

 עדכון הליך הקצאה מקוצר 
לשנת    מקוצראני רוצה לעדכן את חברי המועצה כי המועצה יצאה בנוהל הליך הקצאות    -יצחק רביץ 

  7  הרי"ףרחוב  כיתות גן ב  3, עבור  5הזית  רחוב  כיתות גני ילדים לבנות ב  2עבור  הלימודים תשפ"ג  
 . העמותות יגישו בקשות להקצאה וועדת ההקצאות תדון בכך.  3ועבור גן ילדים  ברחוב חפץ חיים 

 

 סיכום פעילויות הקיץ

רבות   ההמועצה השקיעפעילויות הקיץ למען תושבי הקריה הסתיימו בהצלחה רבה.   –יצחק רביץ 
כמו שאתם יודעים רצינו לשמור על   . יםהגילאטווח  מקיפות לכל  פעילויות במגוון רחב של 

בשמירה על התקציב ללא   בניסיון להפיק פעילויות מגוונות יחד עם האתגר התקציב, עבדנו רבות
.  מהתקציב הקיים גמיא הצלחנו לסיים את פעילויות הקיץ מבלי לחרוש חריגה וברוך ה' בסיעתא ד

כפי   יותרעוד ורחבה   גדולהשנה הבאה פעילות בלעשות . ומעוניינים פנים קדימהה אנחנו עם 
. בשל העובדה שהפעילויות נועדו גם לאורחים, זה סייע לתושבים לעשות  ה בשנים קודמותתשהי

 הכנסת אורחים. 

 

 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


