
 

 

 

 1/2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 

 2021בינואר  28תשפ"א  טו' בשבט בות במועצה ביום חמישיישהתקיימה בחדר היש 

 נוכחים:
 יצחק רביץ ראש המועצה 

 ZOOMבאמצעות שיחת  -אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה
 אברהם וינטרוב חבר המועצה

 צבי רענן חבר המועצה 
 נדר חבר המועצה ישראל 

 
 משתתפים:

 מנכ"ל המועצה -אבי רוטנברג
 ZOOMמבקרת המועצה, באמצעות  -דליה קליימן

 ZOOMיועמ"ש המועצה, באמצעות  -עו"ד אביבה לוי
 

 נעדרים:
 משה מילר   סגן ראש המועצה
 ישראל איפרגן   חבר המועצה
 יהושע דויטש   חבר המועצה
 ישראל פרומר   חבר המועצה

 
 . 1/2021  ןיאני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מן המני -רביץיצחק 

 נוי חבר מועצה ישראל נדרמי
  ממשרד הפנים אישור  תקבל ה, צבי פאלקהרב עקב התפטרותו של חבר המועצה   -יצחק רביץ 

  .מועצה נציג סיעת ש"ס ישראל נדר כחברהרב  את  מנותמאשר להל המשרד "חתום ע"י מנכ

חבר המועצה הרב ישראל נדר, איש משכמו ומעלה, מהאברכים החשובים של  אני רוצה לברך את 
עוסקים לשם שמים בצרכי הרבים בידיו פיזית ומהווה  תל תלפיות לתושבים  ה קרייתנו שהוא מ

מהיישוב, ברכה גדולה בשביל כולנו שהוא מצטרף לשולחן הנכבד הזה כנציג של תנועת ש"ס  
 נו, ואנו מאחלים לו הצלחה רבה ושיתוף פעולה פורה.  המעטירה ובכלל של בני התורה בקריית

 החלטה 
 .מועצה מנציגי סיעת ש"סהשל הרב ישראל נדר כחבר  וחברי המועצה מאשרים את מינוי

 שינוי הרכב ועדות המועצה 
, וחבר בוועדות  חברה ונוערועדת  יו"ר יו"ר ועדת ביקורת,   יהיה ישראל נדר   בהר -יצחק רביץ 

 תחבורה. ושפ"ע , חינוך  ,הסביבהאיכות  

 החלטה 
יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר   לכהן  כ חברי המועצה מאשרים את מינויו של חבר המועצה ישראל נדר 

 תחבורה.ושפ"ע ,  חינוך   ,, וחבר בוועדות איכות הסביבהחברה ונוערועדת 

 מינוי מחזיקי תיקים  
למנות  הוחלט הממשק בין המועצה לבין נציגות המועצה הדתית, על מנת לייעל את יצחק רביץ 

 וינטרוב למחזיק תיק עירובין ומקוואות. הם אבר חבר המועצה את 

 החלטה 
חברי המועצה מאשרים את מינויו של חבר המועצה אברהם וינטרוב למחזיק תיק עירובין  

 ומקוואות. 

 



 

 
 
 

 אות. שיתוף פעולה בין המועצה למועצה הדתית בעניין המקוו
  הרב בין יו"ר המועצה הדתית  2021ינואר  ב 26מונח בפניכם סיכום ישיבה מיום  -יצחק רביץ 

 ובין המועצה.  שיתוף הפעולה כולל את הסעיפים הבאים: משה בן זכרי 

המועצה הדתית תפעל בשיתוף פעולה מלא עם אברהם וינטרוב, מחזיק תיק עירובין   .1
 ומקוואות מטעם המועצה. 

 ההחלטות התקציביות והארגוניות יתקבלו בתיאום.  .2
 תוספת כ"א תעשה בתיאום.  אכל החלטה בנוש .3
בקשות בנושאים שונים, ניקיון, תיקונים, תחזוקה שוטפת, תוספת שעות נוספות, יובאו   .4

 בפני נציג המועצה.
 חשבונות המועצה הדתית, הכנסות והוצאות, יהיו פתוחים בפני נציג המועצה. .5
ב מגורמים חיצוניים, קולות קוראים וכד', יוגשו בתיאום מראש עם נציג בקשות לתקצי .6

 . המועצה
 מימושן של תקציבים אלו יהיה בתיאום עם נציג המועצה. .7
הקשר עם המרא דאתרא שליט"א, יהיה ע"י נציג המועצה.  המועצה בנושא המקוואות,  .8

 ישירות למרא דאתרא אך ורק בשאלות הלכתיות.  תפנה  הדתית 

 החלטה 
 חברי המועצה מאשרים את שיתוף הפעולה בין המועצה הדתית למועצה בעניין המקוואות.  

 2021-שפ"אאיכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון התאישור חוק עזר  

התקבלו הערות מחברי המועצה אודות נוסח החוק. נוסח החוק המעודכן נשלח   -יצחק רביץ 
רוצה לתת תודה מיוחדת לחברי  ולפני עשרה ימים. אני מודה לכל חברי המועצה, לחברי המועצה 

המועצה אברהם וינטרוב וצבי רענן שעשו עבודה נהדרת ועברו על כל סעיפי החוק. ההערות  
 הוטמעו ע"י היועמ"ש וקיבלו את אישורה. 

 החלטה 
  ןוהניקיות הסדר  איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירחברי המועצה  מאשרים את חוק העזר 

 . 2021- שפ"אהת

 .כנון מקווה נשיםת - 145מס'  ר"עדכון תב
 ₪ 135,000 בסךעברה טכנית מקרנות הפיתוח לתב"ר ייעודי בהמדובר  -יצחק רביץ 

 החלטה 
מתקציב משרד הפריפריה ולהפחית את סך  ₪  135,000 לפתוח תב"ר בסך חברי המועצה מאשרים 

   זה מקרנות הפיתוח.

 בית ספר אהל חסיה.  – 187הגדלת תב"ר מס' 
פרוייקט תוספת כיתות  ל₪  285,114על סך    הרשאה האנחנו שמחים לבשר שהגיע  -יצחק רביץ 

 בבית הספר אוהל חסיה. 

 החלטה 
סך  בעבור פרויקט בבית הספר אהל חסיה   187מס'   הגדלת תב"ר את  חברי המועצה מאשרים 

285,114 ₪  . 

 יאישור העסקת נחמיה וולצק
בטווח   בחוזה אישי  נחמיה ווליצקי כעוזר ראש הרשות את  עוניינים למנותאנו מ -יצחק רביץ 

 משכר מנכ"ל.  30%  -40%שבין 

 החלטה 
בטווח   בחוזה אישי  הרשות חברי המועצה מאשרים את מינויו של נחמיה ווליצקי כעוזר ראש 

 משכר מנכ"ל.  30%  -40%שבין 



 

 
 
 
 

 אישור המלצת ועדת הנחות.
את המלצת הועדה   אנו מאשרים  31.12.2020 מיום המשך להמלצת ועדת הנחותב -יצחק רביץ 

 יום . 14למתן הנחה בארנונה לישיבת באר יצחק בתנאי שישלמו את חובם בתוך 

 החלטה 
ומתנים את מתן ההנחה בתשלום מלא החוב    המלצת וועדות הנחותחברי המועצה מאשרים את  

    של ישיבת באר יצחק.

 פתיחת תב"ר עבור שיפוץ וציוד במבנה המועצה 
ארגון מחדש של חלק ממשרד המועצה, נדרש לבצע התאמת ציוד ושיפוץ   בעקבות  -יצחק רביץ 
 אלש"ח.  60בהיקף של  

 החלטה 
שיפוץ  ביצוע התאמת ציוד ו₪ עבור  60,000"ר על סך  חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב

 במבנה המועצה.  

 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


