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מבדיקה מדוקדקת שהגזבר ביצע, עולה כי הפעלת המעונות על ידי המועצה כמשק סגור   – אברהם רוזנטל
 רווחית. יכולה להיות 

 אלף ש"ח רווח שנתי.  700בישיבה הקודמת שמואל נקב בסכום של   – דב בקשט
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 אם כך, המועצה תמשיך להפעיל את המעונות.  – אורן גרנית 

לצורך הקמת מעון של שתי כיתות וצרפתי    136בת המבנה ברחוב גורדון הכנתי תכנית להס –  נעמי רומן
 ₪.  835,380אומדן מפורט לביצוע העבודה בסך 

קיים סיכוי שנקבל מימון ממשרד הרווחה לפרוייקט זה במסגרת תקציב קיים להסבת   – שמואל רוטנברג 
 מבנים למעונות יום. הגשנו כבר בקשה. 

 אלף ש"ח לכל כיתה. 600ד על הסכום להסבה עומ – אבי רוטנברג 

 החלטה:
מקרנות הרשות לצורך הסבת מבנה ברחוב גורדון ₪  835,380חברי המועצה מאשרים לפתוח תב"ר בסך  

 למעון יום.  136

 קריטריונים להגשת בקשה להנחה בארנונה  .2

 החלטנו להוריד את הדרישה להמציא דפי בנק בעת הגשת בקשה להנחה בארנונה.  – אברהם רוזנטל

מה השתנה פתאום? בזמנו אני הלנתי על כך, והעובדה שזה לא נהוג ברשויות אחרות רק   – דב בקשט
 חיזקה את טענתי. אם כך, אני שוב שואל מדוע החלטת לשנות זאת?  

 המידע הזה לא נותן הרבה. – אברהם רוזנטל

 אני סבור שהמידע בדפי חשבון הבנק הוא חיוני ומסייע לתת הנחה לזכאים. – אל רוטנברג שמו

 בכמה אחוזים מדובר? – דב בקשט

לדעתי, מדובר במאות אלפי ש"ח לשנה. יצוין כי כל הדיון בנושא הוא נכון לשנת הכספים    – שמואל רוטנברג 
2019 . 

 אבקש לקבל החלטה. – אברהם רוזנטל

 בור שזה מיותר לבקש דפי בנק. מלכתחילה, זה לא היה ראוי. אני בעד לבטל את הדרישה. אני ס – דב בקשט

 זה כן מקובל לבקש דפי בנק. זה נחוץ לבקרה על מתן הנחות.  –  ישי אלפנדרי

 אבקש שתחדדו לגבי הנתונים של היקף עלות מתן ההנחות. – אורן גרנית 

בודק עם אסנת רובינשטיין בטלפון. לדבריה, יש כמות  ההנחות בארנונה הן כמיליון ש"ח.  – שמואל רוטנברג 
 נכבדה של בקשות להנחה שנדחות עקב הגשת דפי החשבון.

 אם אלו הנתונים, מדוע לשנות את ההחלטה?! אני מתנגד לשינוי המצב הקיים.  – אורן גרנית 

 אני נמנע.  –  ישי אלפנדרי

 אני נמנע.  – בנימין מיירניק 

אני לא מקבל את הנתונים ששמואל הביא; זה לא יכול להיות. אנחנו לא אמורים להיות   – אברהם רוזנטל
 משרד חקירות. גם בירושלים זה לא נהוג. 

 אבקש משמואל לקראת ישיבת המועצה הבאה להביא נתונים מדויקים על מנת שנוכל לדון בנושא.

 בנק. אני חושבת שעיריית בני ברק גם מבקשת להמציא דפי  –  דליה קליימן

אישור תב"ר )תקציב בלתי רגיל( לביצוע שיפוצים במוסדות חינוך לקראת   .3
 שנת הלימודים תשע"ט

הנושא נדון בישיבת המועצה הקודמת. חברי המועצה קיבלו החלטה לאשר את התב"ר רק   – אבי רוטנברג 
 לאחר ביצוע סיור בשטח והתרשמות מהצרכים.

 ה. במסגרת הישיבה היום, נקיים סיור בתלמוד תור

 יש לך את התכניות?  – אורן גרנית 

 כן. נעמי לא תוכל להצטרף לסיור. רבקה תמלא את מקומה.   – אבי רוטנברג 
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 לראות ואחר כך לקבל החלטה.   -זו גישה נכונה – דב בקשט

התלמוד תורה במקום חלוקת חללים הגורמת    של הצבת מבנים ניידים בחצרבמסגרת הסיור, נבדקה חלופה  
 .לצפיפות רבה במבנה

חברי המועצה שנכחו בסיור, צידדו בעד הצבת מבנים ניידים, וביקשו לבדוק את היתכנות התיקצוב על ידי  
 משרד החינוך. 

 החלטה:
אלף ש"ח מקרנות הרשות לביצוע שיפוצים במוסדות חינוך   220חברי המועצה מאשרים לפתוח תב"ר בסך  

 לקראת שנת הלימודים תשע"ט.

 פני העיר והמרכז להתפתחות הילד סיור במתחם מחלקת שיפור  .4

, תבקרו ביחידה להתפתחות הילד שנפתחה מחדש על ידי קופת  במסגרת הסיור היום – אברהם רוזנטל
חולים מאוחדת. מעמד הפתיחה היה מכובד והשתתפו בו רבנים, חברי מועצה, מנהל מאוחדת במחוז 

 ירושלים והסגל הבכיר של היחידה להתפתחות הילד במאוחדת.

שמח מאוד על שיתוף הפעולה שנוצר בין המועצה לבין קופת חולים מאוחדת, שירותי התפתחות הילד  אני 
 יהיו זמינים לכל הילדים בקריית יערים.

 ובשאילתא מחבר המועצה הרב דב בקשט לגבי חניית אוטובוסים ברח .5
 6הגר"א 

סופרבוס ברחוב הגר"א.  של חניית אוטובוסים של בישיבה הקודמת ביקשתי להעלות את הנושא  -דב בקשט
 הם חוסמים את שדה הראיה וזה מסוכן מאד. בעבר הם לא היו חונים שם.  

אכן, הם חנו ברחוב גורדון וזה הפריע לתושבים. סוכם שהם יחנו בכביש הכרם, היות ותחנת   – אבי רוטנברג 
 , יש נהגים שממתינים שם עד לשעת היציאה.6המוצא היא בהגר"א 

 אני מבקש לשלוח אליהם מכתב דחוף עם דרישה להפסיק לחנות בתחנת המוצא. – דב בקשט

 אבקש מרבקה לטפל בזה. – אברהם רוזנטל

 אבקש שהנושאים שאני מבקש להעלות לדיון יהיו במסגרת סדר היום ולא כשאילתות.  –הערה נוספת  

 מקובל. – אברהם רוזנטל

 98גורדון   ובחאישור המלצת ועדת מכרזים בנוגע להנחת קו ביוב בר .6

 קיימים מגרשים פרטיים שיש צורך לחברם למערכת הביוב העירונית.  98גורדון   ובברח – אבי רוטנברג 

בצענו מכרז זוטא על פי אומדן של מתכנן האינסטלציה מר איגור פיסמן, ההצעות היו גבוהות מהאומדן  
גם בו היו הצעות גבוהות מהאומדן.  והמכרז בוטל; מר איגור פיסמן עדכן את האומדן ויצאנו למכרז פומבי ו

בהמלצת היועץ המשפטי, ועדת המכרזים פסלה את המכרז, והמליצה לבצע הליך של הצעות מחיר וניהול 
 משא ומתן עם קבלנים ולבצע את העבודה.

לאחרונה, נתקלנו בוועדת המכרזים בתופעה של הצעות שלא עומדות בתנאי הסף עקב מתן   – דב בקשט
 בהכנת האומדנים. צריך להבין האם יש פה בעיה אמיתית ן. תוספת על האומד

רך דין שפר הנחה שמליאת המועצה תקבל החלטה לאמץ את החלטת ועדת המכרזים  עו – אבי רוטנברג 
 לבצע את העבודה בפטור ממכרז.

 החלטה:
וועדת המכרזים לבצע את פרוייקט הנחת קו ביוב  חברי המועצה מאשרים את המלצת היועץ המשפטי 

 בפטור ממכרז. 98גורדון  וברחב
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 בקשת עמותת מסילת אבות להארכת הסכם הקצאה  .7

להארכת  תלמוד תורה תפארת יהודה, שלחה מכתב בקשה  -הנהלת עמותת מסילת אבות – אבי רוטנברג 
ממשרד   ן, לשנה נוספת. זה מעכב להם את קבלת הרישיו31.12.2018שתוקפו פג בתאריך  קצאהההסכם ה

 דים הבאה. החינוך לשנת הלימו

אבקש שהחומר יוגש במועד הנדרש לצורך דיון בנושא ההקצאה. מעבר לכך, אני מתנגד   – דב בקשט
 להתנהלות של הנהלת המוסד באופן קבלת תלמידים. הקריטריונים זקוקים לשינוי.

נושא קבלת תלמידים הוא רגיש מאד, כל השנים הצלחנו בסייעתא דשמיא לרצות את    – אברהם רוזנטל
 כולם, אף שיש לזה עלות. אך זה עדיף ממלחמות. 

איני נכנס לדיון על מהות הקריטריונים; זה נושא לדיון אחר. מדבר על העובדה שהנהלת   – דב בקשט
 וסרי. התלמוד תורה התעמרה בתלמיד עד חנוכה. זה לא היה חוקי ומ

מדובר בדיני נפשות. האפליות שנעשות מגיעות לפתחנו. קיימים ילדים שהחינוך בבית לא   –  ישי אלפנדרי
תואם את החינוך בתלמודי תורה ובבית יעקב, וזה לגיטימי שיתחנכו במקום אחר. אך יש עדיין ילדים שראויים 

 ללמוד בישוב ואינם מתקבלים למוסדות החינוך.

שנה אני בודק את הצרכים של כלל ילדי הישוב ומנסה למצוא פתרונות במוסדות   מדי – אברהם רוזנטל
 החינוך שיתאימו לכל אחד. אני פועל תמיד בהכוונת גדולי ישראל, במיוחד בעניין רגיש זה.

אבקש לא לדון בנושא. יש להעביר זאת לחברי המועצה כנדרש. מעבר לכך, אני מתנגד לאשר   – דב בקשט
 מסוכנים יפונו.עד שהקרוואנים ה

 אני מציע לדחות הדיון בנושא עד שהנהלת תלמודי התורה תפנה את הקרוואנים הישנים.  – אורן גרנית 

 היות ומדובר במפגע בטיחותי, גם אני חושב שלא צריך לאשר את הארכת ההקצאה. –  ישי אלפנדרי

 לא ביצע פועל. אני פניתי אל הרב גראמה כמה פעמים והוא הבטיח לפנות, אך – אברהם רוזנטל

חברי המועצה יצאו לסיור בתלמוד תורה הרי יהודה ובמתחם החדש שהוקם עבור בית המלאכה והמחסנים 
 של מחלקת שיפור פני העיר.

 


