
 

 13/2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 

 2021בדצמבר   30חמישי כו' טבת תשפ"ב בות במועצה ביום ישהתקיימה בחדר היש 

 
 נוכחים:

 יצחק רביץ ראש המועצה 
 סגן ראש המועצה  - משה מילר

 סגן ראש המועצה  -ישראל איפרגן
 חבר המועצה  -צבי רענן

 המועצהחבר  -אברהם וינטרוב
 חבר מועצה  -יהושע דויטש

 חבר המועצה -ישראל נדר 
 חבר המועצה   -ישראל פרומר

 
 משתתפים:

 מנכ"ל המועצה  -אבי רוטנברג
 zoomגזבר המועצה, באמצעות  -שמואל רוטנברג

 zoomבאמצעות  יועמ"ש המועצה -לינוי ג'ובניעו"ד 
 

 נעדר:
 סגן ראש המועצה  -אחיעזר פרקש 

 
 . 13/2021מועצה מן המנין התכבד לפתוח את ישיבת  א -יצחק רביץ

 
 2021 -ו 2020לשנים עדכון ספר תקציב 

גידול    בהגדלת ההכנסות מול  כבר בתקציב  מדובר במיונים בין סעיפים שנמצאים  -שמואל רוטנברג
  את מעלים את ההכנסות ואנו  קיזוז מההכנסות ולכן  כ  נרשמה  ההוצאה  , כלומר הוצאותמקביל ב 

ן ואין שינויים בסעיפים התקציביים.  ב גדל אבל בסך הכל זוהי פעולת מיויההוצאות ולפי זה התקצ
 . 2021וגם לשנת  2020לשנת  מדובר על עדכון גם

כאשר הכל זה    ₪    39,538,000  מתעדכן לסך  והוא     ₪    37,831,000היה    2020התקציב המקורי לשנת  
להוצאות,    ואותהעברנו  קיזוז מההכנסות  ה מוצג כ שהיבצהרונים  ההזנה    "א סעיףז.  מחזורגידול    רק

 . ₪  42,915,000 -ל ₪  41,387,000- התקציב מתעדכן מ  2021אותו דבר בשנת 
 החלטה 

 .2021ולשנת    2020עדכון ספר תקציב לשנת את  פה אחד חברי המועצה מאשרים
 

 שה כיתות אקוסטיות.פתיחת תב"ר הנג
אבקש את אישורכם לפתיחת תב"ר לצורך הנגשת כיתות אקוסטיות. קיבלנו בקשה    - יצחק רביץ  

ל  שמיעה  מהורים  ליקויי  עם  אקוסטיות.    תלהנגשילדים  לכיתות  לימוד  למשרד    העברנו  כיתות 
אישורכם  אבקש את  לצורך כך,    ₪.  60,000בקשה וקיבלנו הרשאה תקציבית על סך  את ההחינוך  

 . לפתיחת תב"ר להנגשת כיתות אקוסטיות
 החלטה 

 ₪ לצורך הנגשת כיתות אקוסטיות.  60,000חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר בסך 
 

 הגדלת תב"ר פחים טמונים. 
ה  רהחל בשנה שעברה כאשר המטש  שדרוג המרחב הציבורי  אנו ממשיכים בפרויקט  -יצחק רביץ  
טמונים מלבד הפחים שנמצאים בחדרים סגורים.    אשפה    שבכל רחבי היישוב יהיו פחי  ,הסופית היא

עבור תוספת של ארבעה פחים  נוספים    ₪    190,000בסך    238מס'    אבקש את אישורכם להגדלת תב"ר
 לפי סדרי עדיפויות.  ויקבע יוחלט ים טמונים, מיקום הצבת הטמונ

 



 

 
 
 

 החלטה 
עבור רכישת ארבעה פחי אשפה טמונים בסך    238ת תב"ר מס'  חברי המועצה מאשרים פה אחד הגדל

190,000   ₪ 
 

 אישור תקינות חוזי הקצאה עמותת יוצאי חברון
גוש  חוו"ד משפטית המסכמת את הליך ההקצאה עבור בית הכנסת ב  בפניכםמונחת    -יצחק רביץ  

העמותה    איתה הסכם.נחתם   ואף  עמותת יוצאי חברון זכתה בהקצאה .  33מגרש    154חלקה  29539
 לפי פריסת התשלומים שאושרה ע"י היועמ"ש.  השלד שהמועצה בנתההתחייבה בתשלום 

 החלטה 
עם עמותת    משפטית המאשרת את תקינות חוזה ההקצאההחברי המועצה מאשרים פה אחד חוו"ד  

 . 33במגרש  154 חלקה   29539בית כנסת בגוש עבור  יוצאי חברון 
 

 אישור המלצת וועדת הקצאות עבור מוס"ח.
וועדת הקצאות דנה והמליצה על הזוכים בבקשות להקצאה. לפי     19.12.2021ביום    -יצחק רביץ  

גן  כ  נקבעה   58070092מס'   המלצת הוועדה,  עמותת רשת הגנים של אגו"י   זוכה בהקצאה עבור 
ג    39חלקה    29536בגוש    10   ילדים לבנות ברחוב הגר"א      580063931  מס'    ועמותת תרי"גמגרש 

   מגרש ז'.  37,38חלקות   29536בגוש  7כיתות גנ"י בנים ברחוב הריף  לשתי זוכה בהקצאה כ נקבעה

 חבר המועצה משה מילר יוצא מהישיבה בשל ניגוד עניינים עם עמותת רשת הגנים של אגו"י.

 החלטה 
וועדת הקצאות להחלטה על הזוכים בבקשות להקצאה עבור  חברי המועצה מאשרים את המלצת  

 .7גנ"י ברחוב הרי"ף  תי כיתות  ועבור ש 10גן ילדים ברחוב הגר"א 
 

 מתקציבי פיתוח   2021  פתיחת תב"ר סקר נכסים למדידות
פרויקטים מתוך רשימת  ₪  ממשרד הפנים לתקצוב שורת    400,000  תקציב בסך  קיבלנו  -יצחק רביץ  

. הסקר נעשה אחת לכמה שנים ומטרתו לוודא  סקר נכסים יש תיעדוף ראשוןנושאים שהם קבעו. ל
בוצע סקר וכרגע צריך  חלקו העליון של היישוב כבר  ב   שגביית הארנונה נעשית בהתאם לגודל הנכס.

   אלש"ח.  170נדרש תקציב של גם בחלקו התחתון. לצורך כך לבצע 
 החלטה 

₪ עבור ביצוע סקר נכסים למדידות   170,000פתיחת תב"ר על סך  חברי המועצה מאשרים פה אחד
 מתקציבי פיתוח של משרד הפנים.   2021לשנת 

 

   2021  פתיחת תב"ר לרכישת רכב מיול  מתקציבי פיתוח
הפנים,  הוחלט לייעד חלק נוסף מהתקציב  בהמשך לתקציב הפיתוח שהתקבלו ממשרד    -יצחק רביץ  

ה עולות  התחזוק  ועלויות    מאוד ישנים  עבור רכישת  מיול. המיולים שכיום משמשים את הרשות
היות ועלותו גבוהה מאד. ניתן    מהניילונים   ברכישת מיול חדש  יתרון  קיבלנו המלצה שאין    בהתאם.  

בכ   הנמוכה  בעלות  מצויין  במצב  שניה  יד  מיול  לכן  50%  –לרכוש  א  מחדש.  נשדרג  אחד  אנו  ת 
אבקש את אישורכם לפתיחת תב"ר   המיולים שצבר הרבה שעות עבודה ועלויות התחזוקה גבוהות.

סך   מקרנות    40.    ₪  60,000על  והיתר  הפנים  משרד  של  הפיתוח  מתקציב  יהיו  מתוכם  אלש"ח 
 הרשות.  
 החלטה 

אלש"ח   40   ₪ עבור רכישת רכב מיול.  60,000חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר על סך  
 מתקציב הפיתוח של משרד הפנים והיתרה מקרנות הרשות.  

 
 2021 פתיחת תב"ר למצלמות אבטחה מתקציבי פיתוח

רביץ   מ  -יצחק  עוד  אנו  לייעד  מתקציבי  עוניינים  במרחב  ל פיתוח  החלק  מצלמות  הצבת  פרויקט 
ברחוב בלוך    במסגרת העבודות  יישוב כולו במצלמות.  הציבורי בהמרחב  הכוונה לרשת את    . הציבורי



 

המצלמות.  והרי"ף בין  לחיבור  תשתיות  יונחו  מומחה    ,  יועץ  עם  התקשרנו  המכרז  הכנת  לצורך 
לשעבמ המשטרה  מפכ"ל  של  אהרונישקי.  החברה  אותנור  מלווה  ובהכנת    הוא  הצרכים  באיפיון 

 המכרז.  

יש    .  בעייתי במידה מסוימת  לנו המלצות שמוקד רואה הוא  לגבי הצפייה במצלמות בזמן אמת, קיב
נכון יותר לאגור את החומר המצולם ובמידת הצורך,    .  קריאות שווא שמתקבלות במערכתהרבה  

 ניתן לצפות בו. 

מילר שיש  -משה  בשםמוקד  שמעתי  לחבר  2000  מבט  בקרה  במגמה  והם  המשטרה  רשויות    של 
   פועלים בהתאם למתרחש בשטח בזמן אמת.ו   24/7הם צופים  ,  אליהם כמובן בשיתוף פעולה  נוספות

הלכנו לבדוק בשכונת סנהדריה שגם הם ביצעו  מעניין לבדוק את מה שאתה מציע.  אגב,  -יצחק רביץ
השתמש  לנו שלא ל  צושם ייע  לשכונות וערים אחרות,התקנה של מצלמות ומהווים סמל ודוגמא  

 ד 'רואה'. בשירותי מוק
 

 החלטה 
עבור התקנת    2021מתקציבי פיתוח    190,000חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר בסך  

 מצלמות אבטחה.  
 
 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


