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   2021באפריל  21שהתקיימה ביום רביעי ט' אייר תשפ"א  

 דוא"לב פנייה לחברים באמצעות

 נוכחים:

 הרב יצחק רביץ ראש המועצה 

 הרב אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה 

 סגן ראש המועצה הרב ישראל איפרגן 

 ראש המועצההרב משה מילר סגן 

 הרב אברהם וינטרוב חבר המועצה

 הרב צבי רענן חבר המועצה 

 הרב יהושע דויטש חבר המועצה

 הרב ישראל פרומר חבר המועצה

 חבר מועצה  -הרב ישראל נאדר

 

התקיימה ישיבת מועצה אשר במסגרתה אושרה הקצאת מבנה מעון יום בשכונת    18.3.20בתאריך  
 מצ"ב הפרוטקול.    בהתאם להמלצת וועדת ההקצאות.מורדות בית החלמה לעמותת מאור חיים, 

שלחה מכתב עם טענות שונות אודות ההליך וביקשה  עמותת בית יעקב שלא זכתה בהליך ההקצאה  
כדין לשתי העמותות  11.4.2021ביום  לקיים שימוע.   בנושא,   התקיים שימוע  דיון מעמיק    ולאחר 

חזרה על המלצתה להקצות את המעון לעמותת מאור    21.4.2021בישיבתה מיום  וועדת ההקצאות  
   .םחיי

ה בתוך כחודש ומשרד הרווחה עדיין לא העביר  נוכח העובדה שבניית המעון אמורה להסתיים אי" 
שום תשלום בגין הבניה, הקבלן הודיע שהוא מתכוון לעזוב את האתר בימים הקרובים עד שישולמו  
את   לפתוח  יהיה  ניתן  ולא  גדול  כספי  נזק  למועצה  ייגרם  יקרה,  אכן  וזה  במידה  החשבונות.  לו 

 את הקצאות מעון היום בכמה טעמים:   לפיכך ישנה דחיפות רבה לקדם לשנה"ל תשפ"ב. המעון 

 יש חובה לשלם מיידית לקבלן.  •
ההקמה עלולה להתעכב ושנת הלימודים לא תפתח כסדרה ביום כד' אלול תשפ"ב   •

 2021בספטמבר   1

במייל    .נערכה המליאה באמצעות המיילובהתאם לאישור יועמ"ש המועצה,     מחמת דחיפות הנושא
   -וצורפו למייל המסמכים הבאים   נכתב פירוט ההליכים ודחיפות הנושא 

 15.3.21פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .1

 18.3.21פרוטוקול מליאה מיום  .2

 11.4.21פרוטוקול שימוע מיום   .3

 21.4.21פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .4

 

ביקש לקבל פרטים נוספים על  ו  מנכ"ל המועצהקיים שיחת טלפון עם    ישראל פרומרחבר המועצה  
הרווח משרד  מדוע  שאל  הזאת.  במתכונת  הישיבה   את  לבצע  את    ההדחיפות  העביר  לא  עדיין 

 התקציב למעון. הוסברה לו הבעיה והפתרון.

  



 

 

 

האם אכן קיימת  אחיעזר פרקש קיים שיחת טלפון עם ראש המועצה, ביקש לדעת  חבר המועצה  
יום שהעבודה מתעכבת    דחיפות גדולה לבצע את ההליך בדוא"ל. הוסבר לו כי מבחינת הקבלן כל

עשויה למנוע את מסירת המעון לידי המועצה ולעכב את פתיחת שנה"ל. העמותה שתזכה אמורה  
לבצע  רישום, לקבל סמל מוסד, לזווד את המבנה, לקלוט כ"א. כל זאת בטווח של חודשים ספורים.  

 זה המון עבודה וכל יום שעובר ללא החלטה, יהיה בעוכרינו. 

המועצה   לפני    אברהםחבר  ההקצאה  בחומר  שוב  לעיין  וביקש  המועצה  למשרדי  הגיע  ויינטרוב 
 שיקבל החלטה. 

וביקש לוודא   , מזכירת מנכ"ל המועצה,ישראל איפרגן קיים שיחת טלפון עם שרי פלגחבר המועצה  
 . 18.3.21שההחלטה תואמת במדויק את החלטת המליאה מיום  

 

 החלטה 

בלת הבהרות חברי המועצה, החליטו כל חברי המועצה פה אחד לקבל את המלצת  לאחר דיון וק
מחברי   אחד  כל  החלטת  להלן  חיים.  מאור  לעמותת  היום  מעון  את  ולהקצות  ההקצאות  ועדת 

 : המועצה

מאשר לדון בנושא במייל ולבחור בעמותת מאור החיים כהצעה הזוכה בהליך  הריני    -יצחק רביץ
 . ההקצאה

וינטרוב הזוכה    -אברהם  כהצעה  החיים  מאור  בעמותת  ולבחור  במייל  בנושא  לדון  מאשר  הריני 
 . בהליך ההקצאה

כהצעה בזוכה בהליך   "מאור חיים"הריני מאשר לדון בנושא במייל ולבחור בעמותת  -ישראל איפרגן
 . ההקצאה

הריני מאשר לדון בנושא במייל ולבחור בעמותת מאור החיים כהצעה הזוכה בהליך  -משה מילר 
 אה. ההקצ

הריני מאשר לדון בנושא במייל ולבחור בעמותת מאור החיים כהצעה הזוכה בהליך    -דויטש  עיהוש
 . ההקצאה

רענן חיים  -צבי  מאור  בעמותת  ולבחור  במייל  בנושא  לדון  מאשר  בהליך  הריני  הזוכה  כהצעה 
 . ההקצאה

פרומר את    -ישראל  לבצע  הדחיפות  על  נוספים  פרטים  לקבל  ביקש  אבי,  עם  טלפון  שיחת  קיים 
בהליך  הישיבה    הזוכה  כהצעה  חיים  מאור  בעמותת  ולבחור  במייל  בנושא  לדון  מאשר  הריני 
 ההקצאה. 

כהצעה הזוכה בהליך  הריני מאשר לדון בנושא במייל ולבחור בעמותת מאור חיים  - אחיעזר פרקש
 ההקצאה. 

הריני מאשר לדון בנושא במייל ולבחור בעמותת מאור חיים כהצעה הזוכה בהליך    - דראישראל נ
 ההקצאה. 

  

 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


