פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 17101/
שהתקיימה ביום ראשון ב' שבט תשע"ז 12717101/
בשעה  -12:90בלשכת ראש המועצה.
פרוטוקול
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר דן כהן -סגן רה"מ ומ"מ
מר פינחס ברויאר
מר שלמה הומינר
מר יואב טל
מר אברהם מישקובסקי
מר נתנאל חייאק
מר שרגא המאירי
חסרים :מר חננאל דחבש
משתתפים נוספים :מר קובי צורי -מהנדס המועצה
מר משה אדלר -עוזר רה"מ
הישיבה נפתחה בלימוד לרפואת מרן ראש הישיבה הרה"ג ר' אהרון ליב בן גיטל פייגה שליט"א.
על סדר היום:
 .1אשור פרוטוקולים .2710102/710102/71010
 .1אשור תב"ר מס' – 1/01מבנים יבילים לבית ספר מגד גבעות בסך  ₪ 1002000במימון
משרד החינוך.
 .9אשור תב"ר מס'  – 1/01בתי כנסת חריגים  1010בסך  ₪ 1002000במימון משרד הדתות.
 .0אשור תב"ר מס'  -1/09הרחבת מבנה המועצה בסך  ₪ 121/02000במימון משרד הנגב
והגליל.
 .0אשור תב"ר מס' – 1/00חיזוק תקרת בתי כנסת אהבת שלום בסך  ₪ 9902000במימון
משרד הנגב והגליל.
 .0אשור תב"ר מס'  – 1/00נגישות מוסדות חינוך קיימים בסך  ₪ 0002000במימון משרד
החינוך.
 ./אשור תב"ר מס'  -1/00חידוש מבנים דרכי תורה בסך  ₪ 9002000במימון משרד החינוך.
 ./אשור תב"ר מס' -1/0/הצללות גן עובדיה-טיילת חרובים בסך  ₪ 1002910במימון מפעל
הפיס.
 .2אשור תב"ר מס' – 1/0/הנגשת תחנות אוטובוס והנמכת מדרכות בסך  ₪ /02000במימון
משרד התחבורה.
 .10עדכון תב"ר מס'  1901בנית  0כתות גן תוספת  ₪ 1//2291התב"ר המעודכן הינו בסך
.₪ 021992/00
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סעיף  :1אשור פרוטוקולים .2710102/710102/71010
.
ר"ה :האם יש הערות לפרוטוקולים . /710102/710102271010
אין הערות
ר"ה :מעלה להצבעה אשור פרוטוקולים . /7102/71022710
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת פרוטוקולים .27102 /7102 /710
סעיף  2אשור תב"ר מס' – 1/01מבנים יבילים לבית ספר מגד גבעות בסך  ₪ 1002000במימון
משרד החינוך.
ר"ה:בבית ספר מגד גבעות חסרה כתה אחת פניתי למשרד החינוך ובקשתי תקציב ל 1-כתות
משרד החינוך נתן תקציב של  ₪ 1002000עבור  1כתות של מבנה יביל כדי לפנות מהמבנה כתה
נוספת וליצור חלל לשם שיעורי התעמלות.
חיאק :כמה מקומות יש בכל כתה?
ר"ה 90 :בכתה 2סה"כ שטח המבנה כ 20-מ"ר.
ר"ה:מעלה להצבעה אשור תב"ר מס' – 1/01מבנים יבילים לבית ספר מגד גבעות בסך 1002000
.₪
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר מס' – 1/01מבנים יבילים לבית ספר מגד גבעות בסך .₪ 1002000
סעיף  :3אשור תב"ר מס'  – 1/01בתי כנסת חריגים  1010בסך  ₪ 1002000במימון משרד הדתות
ר"ה :המועצה הגישה בקשה לטפול בגגות פלקל של  0בתי כנסיות והם :אור חדש2בית
ניסים2בית יצחק2ואהבת שלום.
התקבל תקציב ממשרד הדתות המיועד לבית כנסת בית יצחק 2תחילה צריך להכין תוכנית של
טפול בגג ועלויות ביצוע באמצעות קונסטרוקטור בנוסף יובא בהמשך תקציב ממשרד נגב וגליל
ופריפריה לטפל בבית כנסת נוסף
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ר"ה :מעלה להצבעה אשור תב"ר מס'  – 1/01טיפול בגג ביהכ"נ "בית יצחק" בסך ₪ 1002000
מתקציב משרד הדתות.
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  – 1/01טיפול בגג ביהכ"נ "בית יצחק" בסך  ₪ 1002000מתקציב
משרד הדתות
סעיף  :4אשור תב"ר מס'  -1/09הרחבת מבנה המועצה בסך  ₪ 121/02000במימון משרד הנגב
והגליל.
ר"ה :התקציב מיועד להרחבת בנין המועצה 2התוכנית הינה לפרק את הקרוון של מח' חינוך
לבנות לאורך המבנה של המועצה בתוספת קומה שניה .בנוסף יש לנו תקציב נפרד לנגישות של
בנין המועצה עבור מעלית.
בהרחבה נתכנן חדר ישיבות מסודר וכן נקצה חדר עבור חברי המועצה.
ר"ה :מעלה להצבעה אשור תב"ר מס'  -1/09הרחבת מבנה המועצה בסך ₪ 121/02000
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  -1/09הרחבת מבנה המועצה בסך ₪ 121/02000
סעיף  :5אשור תב"ר מס' – 1/00חיזוק תקרת בתי כנסת אהבת שלום בסך ₪ 9902000
במימון משרד הנגב והגליל.
חבר המועצה נתנאל חיאק עוזב את המליאה.
ר"ה :המועצה קבלה הקצבה של  1.0מליון  ₪ממשרד נגב והגליל הסכום הנ"ל משלים את
הסכום בסעיף הקודם ומיועד כמו שציינתי עבור טפול בגג של בית כנסת אהבת שלום.
ר"ה :מעלה להצבעה אשור תב"ר מס' – 1/00חיזוק תקרת בתי כנסת אהבת שלום בסך
₪ 9902000
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר מס' – 1/00חיזוק תקרת בתי כנסת אהבת שלום בסך ₪ 9902000
החבר נתנאל חיאק חוזר למליאה.
סעיף  :6אשור תב"ר מס'  – 1/00נגישות מוסדות חינוך קיימים בסך  ₪ 0002000במימון
משרד החינוך.
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ר"ה :משרד החינוך ביצע סקר נגישות בכל מוסדות החינוך והקציב לנו תקציב לבצוע נגישות ב-
 0בתי ספר " :דרכי תורה"" 2תורת חיים"" 2בת מלך"" 2תשב"ר הרב"" 2וחכמת ישראל".
ר"ה :מעלה להצבעה אשור תב"ר מס'  – 1/00נגישות מוסדות חינוך קיימים בסך ₪ 0002000
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר מס'  – 1/00נגישות מוסדות חינוך קיימים בסך ₪ 0002000
סעיף  :7אשור תב"ר מס'  -1/00חידוש מבנים דרכי תורה בסך  ₪ 9002000במימון משרד
החינוך.
ר"ה :משרד החינוך מתקצב שיפוצים של בתי ספר בקשנו תקציב עבור דרכי תורה שנבנה לפני
כ 11-שנה ויש הרבה מה לטפל במוסד .המהנדס קובי צורי מכין בשיתוף עם בית הספר רשימת
צרכים ונבצע את הדברים המחוייבים כגון:איטום חדש2קרמיקות שנופלות ועוד.
ר"ה :מעלה להצבעה תב"ר מס'  -1/00חידוש מבנים דרכי תורה בסך ₪ 9002000
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר מס'  -1/00חידוש מבנים דרכי תורה בסך ₪ 9002000
סעיף  :8אשור תב"ר מס' -1/0/הצללות גן עובדיה-טיילת חרובים בסך  ₪ 1002910במימון מפעל
הפיס.
ר"ה:קבלנו יתרות ממפעל הפיס של שנים קודמות ואת הכסף אנו משקיעים בגנים ציבוריים
עלות הצללה הינה כ ₪ 1/0-למ"ר.
הומינר שלמה :האם יש אחריות על ההצללות?
מהנדס המועצה :האחריות על הקונסטרוקציה והבד הינה ל 0-שנים.
.
ר"ה :מעלה להצבעה אשור תב"ר מס' -1/0/הצללות גן עובדיה-טיילת חרובים בסך ₪ 1002910
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס' -1/0/הצללות גן עובדיה-טיילת חרובים בסך .₪ 1002910
סעיף  :9אשור תב"ר מס' – 1/0/הנגשת תחנות אוטובוס והנמכת מדרכות בסך ₪ /02000
במימון משרד התחבורה.
ר"ה :קבלנו תקציב להנגשת תחנות אוטובוס 2נותרו כ 10-תחנות שלא בוצעה להם הנגשה.
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ר"ה מעלה להצבעה אשור תב"ר מס' – 1/0/הנגשת תחנות אוטובוס והנמכת מדרכות בסך
.₪ /02000
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס' – 1/0/הנגשת תחנות אוטובוס והנמכת מדרכות בסך .₪ /02000
סעיף  :11עדכון תב"ר מס'  1901בנית  0כתות גן 2תוספת  ₪ 1//2291התב"ר המעודכן הינו
בסך .021992/00
ר"ה :מדובר על תב"ר משנת  1019שבו בצענו בנית  0כתות גן ברח' הרב קוק עבור "חכמת
ישראל".
היה חסר כסף להשלמת הבניה ומשרד החינוך העביר לנו את הכסף לצורך סגירת התב"ר.
ר"ה מעלה להצבעה עדכון תב"ר מס'  1901בנית  0כתות גן תוספת  ₪ 1//2291התב"ר
המעודכן הינו בסך .021992/00
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת עדכון תב"ר מס'  1901בנית  0כתות גן תוספת  ₪ 1//2291התב"ר המעודכן
הינו בסך .021992/00

הישיבה הסתיימה ב10:10-

מר יצחק רייך

מר גדעון בן אברהם

ראש המועצה

מזכיר המועצה
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