
 

 

 1/2020פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 
 כב' טבת תש"פ  2020לינואר  19ן ראשושהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום 

 
 : נוכחים

 יצחק רביץ ראש המועצה 
 המועצה סגן ראש אחיעזר פרקש 

 אברהם וינטרוב חבר המועצה
 צבי רענן חבר המועצה 

 ישראל פרומר חבר המועצה 
 

 :נעדרים
 סגן ראש המועצה  –משה מילר 

 סגן ראש המועצה  – יוסף טייב 
 חבר המועצה – יהושע דויטש 

 חבר המועצה – ישראל איפרגן
 

 : משתתפים
 

 מזכיר המועצה - אבי רוטנברג
 עוזר ראש המועצה  –אברהם מישקובסקי 

 
  1/2020מועצה האבקש לפתוח את ישיבת  -יצחק רביץ

 
 2020קריטריונים למתן תמיכות לשנת  אישור  .1

והם   2020לשנת    תבחיניםטיוטת השלחנו לחברי ועדת התמיכות לפני מספר ימים את    –יצחק רביץ  
ידי    יםמונח על  יועדת התמיכות המקצועית  לפניכם, התבחינים אושרו כבר  בה,   "ש ועמ שחברים 

והוספנו בהם כמה    הוכנו על פי הכללים בחוזרי מנכ"ל הרלוונטיים  התבחינים  המועצה.  ריגזבר ומזכ
העניין הנוסף   .מחלקת רווחה טיפול  העברנו ל  ,  צדקה  עמותות  תמיכה בהנושא  את  שינויים. לדוגמא,  

 תמיכה ל  ,  יהיו זכאיםלא יוצא מן הכלללכל בתי הכנסת בקריה  .   בשורה של ממש לתושבים  מהווה  
 היקף של ב  , התמיכה תנתןחשבונות  החשמל  של בתי הכנסת  בהתאם להיקף פעילותם זאת ע"פ  

 . מהעלות השנתית 25% עד 
 . 2020שנת תמיכות לחברי המועצה לאישור התבחינים לאבקש את אישור 

 החלטה 
 .  2020תמיכות לשנת למתן  תבחיניםחברי המועצה מאשרים פה אחד את ה

 
 לתכנון פרוייקט "חיזוק מבני חינוך מפני רעידות אדמה" פתיחת תב"ר .2

בעקבות ביקורה   .  ת אדמהומפני רעיד  חינוך  מבני  זוקתב"ר לחי  וחפתאנו נדרשים ל   -יצחק רביץ  
הספר ברח' אוזניים לתורה במבנה בתי    משרד החינוךלנית שושני מאגף בינוי ותקצוב באיגב'  של  

להכנס  דשמיא  בסייעתא  לנו  אושר  החינוך,  משרד  מטעם  מהנדס  שביצע  ההנדסיות  והבדיקות 
 מבני חינוך מפני רעידות אדמה".  חיזוק"לפרויקט 

בפרויקט   מדובר  לביצוע.  ובהמשך  לתכנון  תקציב  קיבלנו  הראשון  תקדים    בשלב   אשר חסר 
לתורה   אוזניים  ברח'  הספר  בתי  מבנה  כל  ל"ע   3-5במסגרתו  אדמה  רעידות  מפני  ויחוזק  ישופץ 

 בהתאם לתקנים שמשרד החינוך קבע. 
 פרויקט גדול מאוד.   ה"כזה יהיה בס  מ"ר במתחם זה.    3,000אפשרות לבנייה של עוד  קיימת    בנוסף,  

ח תב"ר ו פתדרשים לנון ולשם כך אנו נבשביל התכאלש"ח    153  קיבלנו ממשרד החינוךכפי שאמרתי,  
. 

 
 
 



 

 
 
 

 החלטה 
מפני   חינוך  חיזוק מבניתכנון  צורך  אלש"ח ל  153מועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר בסך  חברי ה

 רעידות אדמה.
 
 פתיחת תב"ר לביצוע פרויקט "מרחב הכלה" בבית ספר אוהל חסיה. .3

אלש"ח להקמת  מרחב   70קיבלנו בסייעתא דשמיא עוד תקציב ממשרד החינוך בסך    –יצחק רביץ  
ר בבית הספר שיעוצב וירוהט לפי הכללים שמשרד החינוך . מדובר בחד הכלה בבית ספר אוהל חסיה

 קבע ויאפשר לשוהים בו לקיים פעילויות מגוונות בסביבה מכילה. 
 אלש"ח כאמור. 70בסך  אבקש את אישור חברי המועצה לפתיחת תב"ר

 החלטה 
"מרחב הכלה" בבית    אלש"ח להקמת    70בסך  תב"ר  המועצה מאשרים פה אחד את פתיחת    חברי

 ספר אוהל חסיה. 
 
 שונות   .4

  230מס'    לאישור. בתב"רטבלת תבר"ים  בישיבת המועצה הקודמת, הונחה לפניכם    –יצחק רביץ  
לש"ח. הצורך בפועל עומד על  א  950  –"שיפוצים במוסדות חינוך תש"פ" נרשמה בטעות הגדלה ל  

 מלש"ח.  1.3
 אבקש את אישורכם. 

 החלטה 
לסך של   "תש"פ   "שיפוצים במוס"ח    230מס'    תב"רהגדלת  את      פה אחדחברי המועצה מאשרים  

 מלש"ח.  1.3
 
 
 דבר ראש המועצה .5

וצבי רענן   סגן ראש המועצה אחיעזר פרקש     התמיכות.בקש לשנות את הרכב ועדת  א  -יצחק רביץ    
 ישראל פרומר ואברהם וינטרוב.  יתווספו לחברי הועדה 

 
 החלטה 

 הרכב ועדת תמיכות . בשינוי החברי המועצה מאשרים פה אחד את 
 
 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


