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משתתפים בישיבה:
 .1משתתפים:







הרב אברהם רוזנטל – ראש המועצה
הרב אורן גרנית – חבר המועצה
הרב בן ציון בנג'מין – חבר המועצה
הרב אברהם בלומנטל – חבר המועצה
הרב בנימין מיירניק – חבר המועצה

 .2נוכחים:


שמואל רוטנברג – גזבר המועצה



בן ציון שפר – יועץ משפטי



דליה קליימן – מבקרת המועצה



אבי רוטנברג – מזכיר המועצה

 .3נעדרים:


הרב יוסף אסרף – סגן וממלא מקום ראש המועצה



הרב דב בקשט – חבר המועצה



הרב יצחק פרידמן – חבר המועצה



הרב ישי אלפנדרי – חבר המועצה

אברהם רוזנטל – אתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה .7/2018

על סדר היום
 .1פתיחת תב"ר )תקציב בלתי רגיל( להתקנת מרכיבי בטחון במוסדות חינוך
אבי רוטנברג :התקבל תקציב בסך  190,500ש"ח ממשרד החינוך להתקנת מרכיבי בטחון במוסדות חינוך.
אורן גרנית :נא לפרט.
אבי רוטנברג :מדובר בהחלפת גדרות ,שערים ,אינטרקום ,התקנת מצלמות בחזית בתי הספר ברחוב אוזניים
לתורה.
בן ציון בנג'מין :האם יש מצלמות בתוך מוסדות החינוך.
אבי רוטנברג :חלקית.
שמואל רוטנברג :מתוך סכום זה המועצה נדרשת להשתתף ב – .10%

החלטה:

חברי המועצה מאשרים לפתוח תב"ר )תקציב בלתי רגיל( בסך  190,500ש"ח עבור התקנת מרכיבי בטחון
במוסדות החינוך ברחוב אוזניים לתורה על פי הנחיות משרד החינוך.

 .2פתיחת תב"ר לתקציב סיוע בסימון דרכים והתקני בטיחות
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שמואל רוטנברג :התקבל תקציב בסך  139,179ש"ח ממשרד התחבורה לביצוע סימון והתקני בטיחות
במרחב הציבורי.
בנימין מיירניק :מה מוגדר כהתקן בטיחות.
שמואל רוטנברג :לדוגמא ,מעקות ,פסי האטה ,טיפול במפגעים בקרבת בתי ספר והמרחב הציבורי.
אורן גרנית :אגב ,ראיתי שהכניסה החדשה ליישוב נפתחה בשעה טובה .הֲ ִאם התקבלו האישורים לכך?
אבי רוטנברג – כן.
שמואל רוטנברג – מתוך סכום זה המועצה נדרשת להשתתף ב – .10%

החלטה:

חברי המועצה מאשרים לפתוח תב"ר )תקציב בלתי רגיל( בסך  139,179ש"ח עבור ביצוע סימון והתקני
בטיחות על פי הנחיות משרד התחבורה.

 .3פתיחת תב"ר )תקציב בלתי רגיל( לתכנון בתי הכנסת ברחוב הדגן 7
וברחוב הרי"ף 4
אברהם רוזנטל :מדובר בתכנון בתי הכנסת לעמותות שקיבלו הקצאה.
אברהם בלומנטל :מדוע התכנון מבוצע על ידי המועצה והאם גם תכנון בתי הכנסת באחוזה נעשה על ידי
המועצה.
אברהם רוזנטל :מדובר בגגות של מבני חינוך חדשים .המועצה מעוניינת לשמר את חזות המבנים ולכן
מעדיפה להכין את התכנון .העמותות יקבלו תכניות לביצוע .גם את בתי הכנסת באחוזה המועצה מתכננת.
אברהם בלומנטל :מה הסטטוס של תכנון בתי הכנסת באחוזה?
אבי רוטנברג :מהנדסת המועצה מסרה לי שהיתרי הבניה צפויים להינתן עוד כחודש ,במקביל התכנון
הסתיים.
בן ציון בנג'מין :מה עלות התכנון?
אבי רוטנברג :עלות תכנון בית הכנסת ברחוב הרי"ף  ,4כ –  77אלף ש"ח ,תכנון בית הכנסת ברחוב הדגן ,כ
רוּקטוֹר )מהנדס מבנים( ,יועץ חשמל ,יועץ
–  106,000ש"ח .עלות התכנון כוללת אדריכלות ,קוֹנְ ְס ְט ְ
אינסטלציה ,יועץ בטיחות ונגישות .הנתונים נמסרו לי ממחלקת הנדסה.
שמואל רוטנברג :עלות התכנון מקרנות הפיתוח של המועצה.

החלטה:

חברי המועצה מאשרים לפתוח תב"ר בסך  183אלף ש"ח לתכנון בתי הכנסת ברחוב הרי"ף  4והדגן .7

 .4פתיחת תב"ר )תקציב בלתי רגיל( לביצוע עבודות תשתית להקמת בתי
הכנסת ברחוב הדגן  -מגרש 34
אברהם רוזנטל :כפי שאמרתי קודם לכן – המועצה תכננה את מתחם בתי הכנסת באחוזה במגרש  ,34בכדי
שניתן יהיה לבנות ,יש צורך בהקמת קיר תמך בצדו הדרומי של המגרש .להערכת מהנדסת המועצה ,עלותו
כמיליון ש"ח .אבקש לאשר תב"ר לצורך זה.
אברהם בלומנטל :התקציב לתכנון והקמת בתי הכנסת באחוזה היה אמור להגיע מהיזמים שבָּ נּוּ את
השכונה.
אברהם רוזנטל :אכן הגיע אך לא מספיק .היזמים שבָּ נּוּ את הדירות הראשונות נתנו את חלקם ולאחרונה
קיבלנו מהיזם שבנה את הבתים ברחוב הגפן והתאנה ,את חלקו .אני מדגיש ,זה תקציב שמיועד רק לתכנון
ובניית בית הכנסת .ככל שיוותר תקציב מהתכנון ומביצוע קיר התמך ,הוא יופנה לבניית בית הכנסת.
להזכירכם ,העמותות שזכו בהקצאה התחייבו גם כן לשאת בעלויות הבניה.
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החלטה:

חברי המועצה מאשרים לפתוח תב"ר בסך  1מיליון ש"ח עבור ביצוע עבודות תשתית והכנה לבנית בתי
הכנסת ברחוב הדגן במגרש .34

 .5פתיחת חשבון בנק ייעודי למעונות היום בבעלות המועצה
שמואל רוטנברג :בהמשך להחלטת מליאת המועצה לפני כחצי שנה להמשיך ולהפעיל את מעונות היום
במתכונת של משק סגור ,אנו נדרשים לפתוח חשבון בנק ייעודי אשר ישמש למעונות.
בן ציון בנג'מין :מדוע זה לקח הרבה זמן.
שמואל רוטנברג :במהלך התקופה שחלפה בצענו מספר צעדי ייעול וחשבון הבנק הוא חלק מזה.
אורן גרנית :שמעתי שהמעון בגורדון עדיין לא נפתח.
אבי רוטנברג :מנהלת המעונות מדווחת שהיא נתקלת בקשיים גדולים לגיוס כ"א הנדרש.
אורן גרנית :מה הסיבה?
אבי רוטנברג :העבודה קשה ושוחקת והתגמול לא בהכרח מספיק .זו צרת רבים.
שמואל רוטנברג :הבנתי שבכל זאת יש כיוון כן לפתוח.
אבי רוטנברג :אכן ,גברת גוטל מסרה שיש לה כבר צוות בסיסי שאולי בעזרת השם תוכל לפתוח איתו את
המעון בקרוב.
אברהם בלומנטל :ומה ההורים עושים בינתיים.
אבי רוטנברג :הם בבעיה אך מבינים שאנו לא חוסכים במאמצים לפתוח את המעון.
אורן גרנית :מה לגבי הסמל?
אבי רוטנברג :השיפוץ הושלם ,הוכנו כל האישורים הנדרשים על ידי משרד הרווחה למתן סמל .מחלקת
החינוך מטפלת בזה.
בן ציון בנג'מין :מי יהיו מורשי החתימה בחשבון?
שמואל רוטנברג :אני ומנהלת המעונות הגְּ בֶ ֶרת שולמית גוטל.

החלטה:

חברי המועצה מאשרים לפתוח חשבון בנק ייעודי למעונות היום שנמצאים בבעלות המועצה.

________________
הרב אברהם רוזנטל
ראש המועצה
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________________
אבי רוטנברג
מזכיר המועצה

