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   11/2021אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין   -יצחק רביץ
 

 קריאת שם לשכונה החדשה במורדות בית החלמה. 
ת וועדת שמות לקריאת שם השכונה החדשה במורדות בית  מלצאבקש את אישורכם לה  - יצחק רביץ

שנה לפטירתו זוהי הזדמנות בשבילנו   20, לרגל זצ"ל החלמה בשם אבי עזרי לזכרו של מרן הרב שך
הראשונות כשהיו הרבה    שבשנים  ,להתכבד ולקרוא לשכונה ביישוב לזכרו. סיפר לי המרא דאתרא

  כוללים שהיו כאן בתי הספר ו  הת"ת,פשט והכריע בנושאים של פתיחת    , הרב שך ליווה  , דילמות
ב הזה יקום ויהיה למקום תורה חשוב  ושי כדי שההיה כגדול שעומד על גביו והיכה על קודקודינו  ו

אנחנו היישוב שהולך    זצ"ל.  מרדכי גיפטר  'ביקר ביישוב כמה פעמים יחד  עם ר  . הרב שךומכובד
בעצם קריאת שם השכונה  ב שושאני חובדרכו בדרך המסורה של עמל התורה חינוך להשקפה נכונה,  

 ביטוי להליכה בדרכיו.  בכך יש החדשה לזכרו 
 החלטה 

חברי המועצה מאשרים פה אחד את המלצת ועדת שמות לקריאת שם השכונה החדשה במורדות  
 בית החלמה בשם שכונת "אבי עזרי".

 
 . מינוי הרכב ועדת רכש בלאי והתקשרויות

נוהל רכש שנכתב , היועמ"ש ודליה  מבקרת המועצה הגב' דליה קליימןבהמשך לדברי    -יצחק רביץ
וועדה רכש בלאי  והותאם לצרכי המועצה,    על בסיס הוראות חוזר מנכ"ל אנו צריכים לאחד את 

לו  התקשרויות  מנכ" ווועדת  מגזבר  המורכבת  אחת  ימונה    לעדה  המנכ"ל  רוטנברג  אבי  ויועמ"ש. 
 ליו"ר הוועדה.   

 
 החלטה 

מנכ"ל   מגזבר,  המורכבת  והתקשרויות  בלאי  רכש  ועדת  הרכב  אחד  פה  מאשרים  המועצה  חברי 
   ויועמ"ש.

  



 

 סגירת תב"רים.

 רים שלהלן התקבל מלוא התקצוב מהמשרדים השונים." תבשמואל רוטנברג: ב

 נגישות בית מועצה. - 162
 . נגישות מרכז פיס לקשיש - 163
 נגישות מרכז פיס לנוער.  -164
 נגישות מרכז לבריאות המשפחה.   -165
 שיפוצים במוס"ח תש"פ. - 230

 אותם. התב"רים מאוזנים ועל כן יש צורך לסגור 
 

 החלטה 
 ,162,163,164,165,230חברי המועצה מאשרים את סגירת תב"רים 

 
 .210עדכון תב"ר 

רוטנברג  עזרי  -שמואל  אבי  בשכונת  שנבנה  המעון  על  החלמה,  מדובר  בית    הכנסהיש    במורדות 
פיע  והסכום הזה לא מ ₪     2,800,000 שזכתה בהקצאה למעון על סך  שקיבלנו מעמותת מאור חיים

, בנוסף התקבל תקציב  של עמותת מאור חיים  סהלכן צריך להגדיל את התב"ר בסכום ההכנ בתב"ר ו 
בסך   תכנון  בגין  הרווחה  משרד   146,250ממשרד  של  התקציבי  הסעיף  את  להגדיל  צריך  ולכן   ₪

 . הרווחה בסכום זה
 החלטה 

סך  ₪ כך שסך התב"ר יעמוד  על    2,946,250חברי המועצה מאשרים פה אחד הגדלת תב"ר בסך  
9,414,250  .₪ 

 
   השתלמויות לנבחרים

מרכז השלטון המקומי עורך השתלמויות לסגני ראשי מועצה, זה דבר מקובל מאוד    -יצחק רביץ
וכבר מתקיים הרבה שנים ובכל הרשויות משתתפים. גם סגני הרשות שלנו ראויים להשתתף כמובן  

 הדבר להחלטת מליאת המועצה. לצתה של היועמ"ש, אני מביא את מ אם ירצו בכך. בהתאם לה

לידיעה מביאים  אנו  היועמ"ש  להחלטת  סעיף    כי  בהתאם  להוראות  ההשתתפות  8.3.3בהתאם   ,.
בהשתלמות צריכה להיות מאושרת על ידי המליאה, תוך שמירה על עקרון השוויון )במידה והוגשו  

אשר קובע חובה לקבל  לחוזר מנכ"ל    66.4וכן יש לפעול בהתאם להוראות סעיף  .  בקשות נוספות(
אישור מנכ"ל כי המועצה רשאית להשתתף במימון ההשתלמות בהתאם לנהלי המועצה וכן אישור  

 .גזבר המועצה כי קיים תקציב לצורך מטרה זו במסגרת התקציב המאושר של המועצה 
 החלטה 

 חברי המועצה מאשרים פה אחד את השתתפות סגני ראש המועצה בהשתלמויות לנבחרים. 
 

 מקווה נשים   145 מס' תב"ר הגדלת

את החלק שכבר הועבר לקבלן  והסכום הכלול בתב"ר לא כולל את כספי התרומות    -רוטנברג   שמואל
את החלק הזה אנו מגדילים בשלב זה בתב"ר כחלק מתרומות החלק הנוסף של השלמת התרומות  

שתתפות הקרנות במיליון ואת רכיב  בינתיים אנחנו מגדילים את ה  יוגדל ברגע שתושלם התרומה.
 התרומות במיליון נוסף.  

רומות שהובטחו למועצה הגיעו, מעל  התלדווח לחברי המועצה ששמח  אני  באותו עניין,    -יצחק רביץ
 . לקבלן  כבר הועברומיליון שקל 

 החלטה 
מלש"ח. מיליון ש"ח מהקרנות ומליון    2בסך    145חברי המועצה מאשרים פה אחד הגדלת תב"ר  

  נוספים מהתרומות.  ש"ח



 

   שונות: 
ז"ל  היום א' כסלו יום פטירתו השלישי של ראש המועצה הקודם הרב אברהם רוזנטל    - יצחק רביץ

ו רוצים להעלות על נס את זכרו ופועלו, הרבה פעמים דיברנו עליו  נ אנח  שהיה בדיוק גם ביום שישי.
הקודם    ית של ראש המועצהטועל פועלו אבל זה אף פעם לא יהיה מיותר להזכיר את התרומה הדרמ

ב יעמדו לזכרו לעד ולנצח  ון ברוחניות ובגשמיות בפיתוח היישה שהוא עשה    הפעילויות  .לדורי דורות
ב זוכרים את זכרו בכל ימות השנה, אומנם  ו הוא השאיר כאן מעשים חיים שבכל פינה בייש .נצחים

אבל כל ימות    מזכירים את זכרו ופועליו.  ןכי אז יש דין לנפטר ולכ להזכיר ולדבר    ייט יש עניין  אבירצ
ולקחה את מקווה הגברים החדש ששופץ    ,המועצה עשתה מעשה בפועל . שנה אנו זוכרים את זכרוה

על שם הרב אברהם רוזנטל כדי שכל מי    ה  קרוי  לזכרו ולעילוי נשמתו. גם הכיכר כניסה ליישוב
ר של הרב  זכרו  עיניו  לנגד  בולט  יהיה  ליישוב  הכיכר החדש    לאחר שדרוג  גםזצ"ל.  זנטל  ושיכנס 

כל פעולה שנעשית ביישוב נעשית  ,  בכלל  .  כנסת לזכרוהוקם בית    בנוסף,  הנצחה לזכרו.  תישאר ה
 . לזכרו, הוא פעל  ייסד והנציח ואנו פועלים מכוח כוחו

 
 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


