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סדר היום
 .7בקשה לשינוי תב"ר  – <89מלתחות בבריכה –בהתאם להרשאת הטוטו הרצ"ב יש לשנות
את הרכב מימון התב"ר>
טוטו  ,₪ =8,<7; -קרנות הרשות( ₪ 79=,7:7 -במקום )₪ 698,888
 .6בקשה להקניית רכוש ציבורי גוש  7=7:חלקה  – 77בית הכנסת הגדול
רצ"ב> מסמכים בנושא
 .7אישור תב"רים לשינוי וסגירה בהתאם לרשימה מצורפת.
רצ"ב> רשימת תב"רים לשינוי וסגירה
 .8אנו מתקרבים למועד חלוף מחצית תקופת כהונתה של המועצה ועל מנת לאפשר לחברי
המועצה לגוון ולהיחשף לכל תחומי פעילות הוועדות ,יערך דיון בנושא שינוי ההרכבים של
חברי המועצה בוועדות המועצה.
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מאיר דהן :אני פותח את ישיבת המועצה הראשונה בשנה האזרחית החדשה .אני מאחל לכולנו
שנעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו ונקדם את המושבה קדימה.
 .1בקשה לשינוי תב"ר  – 805מלתחות בבריכה ,בהתאם להרשאת הטוטו יש לשנות את
הרכב מימון התב"ר :טוטו  ,₪ 90,837 -קרנות הרשות( ₪ 159,163 -במקום )₪ 250,000
מאיר דהן :אנחנו משנים את מקורות המימון של מבנה המלתחות בבריכה .בזמנו אישרנו
הקמת מלתחות במימון מלא מקרנות המועצה .כעת קיבלנו הרשאה מהטוטו ליעד הזה.
ואנחנו מבקשים לשנות את מקורות המימון .המבנה כבר נבנה.
הצבעה>
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לשינוי הרכב מימון תב"ר  – 805מלתחות בבריכה :טוטו -
 ,₪ 90,837קרנות הרשות( ₪ 159,163 -במקום .)₪ 250,000
 .2בקשה להקניית רכוש ציבורי גוש  3916חלקה  – 11בית הכנסת הגדול.
מאיר דהן :בית הכנסת הגדול נסגר בצו שלי לאחר קבלת חוות דעת קונסטרוקטור שאמרה
שיש סכנה למתפללים בו .אנחנו יחד עם המועצה לשימור התחלנו בהליך תכנון לשיפוץ
המבנה כדי להפוך אותו למקום בטוח למתפללים .בסביבות שנות השמונים בית הכנסת
הועברה הבעלות עליו למגבית קנדה לאחר שהיא השקיעה כספים רבים במקום (יש לה
הערת אזהרה) וכשפנינו אליהם כעת כדי לעזור בשיפוץ ,הם טענו שאין להם כסף לכך ולכן
פנינו אליהם כדי לבטל את הערת האזהרה ולהחזיר את בית הכנסת לבעלות מלאה של
המועצה .ההחלטה היום היא חלק מתהליך זה שיחזיר את בית הכנסת למועצה ויאפשר
לנו לגייס את הכספים הנחוצים לשיפוץ .הם הוציאו מכתב שהם מוכנים לבטל את הערת
האזהרה .בית הכנסת היה בבעלות ועד הקהילה עוד לפני קום המדינה .בית הכנסת נוהל
על ידי ועד המתפללים והמבנה עבר בהמשך לבעלות המועצה.
ענת צדוק וינגורט> הוא רשום על שם הקהילה של מזכרת בתיה ואין גוף כזה .לכן יש צורך
בתהליך שנקרא הקניה ולהקנות את הזכויות במבנה בחזרה למועצה.
אבנר דבש> מה קורה בשאר בתי הכנסת בישוב?
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מאיר דהן> שאר בתי הכנסת הוקצו לעמותות בתהליך של הקצאת קרקע .בית הכנסת הזה
הינו בעל יחודיות ומשמעות היסטורית .באם עמותה מתפרקת המבנה והקרקע חוזרים
למועצה.
הצבעה>
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה בקשה להקניית רכוש ציבורי גוש  3916חלקה  – 11בית הכנסת
הגדול.
 .3אישור תב"רים לשינוי וסגירה בהתאם לרשימה מצורפת.
מאיר דהן> אנחנו מחזירים את היתרות לקופת המועצה והגרעונות ילקחו מהקרנות לצורך
איזון וסגירת התב"ר .בתקצוב פרויקט לא ניתן לדעת במדויק את עלותו .אני מוריד את
סעיף  7:במסמך– הקמת פארקים לכלבים מכיוון שיש לנו עוד מספר פעולות לבצע
בפרויקט זה .בפעולה זו אנחנו סוגרים תב"רים בלתי פעילים.
אבנר דבש> אנחנו סומכים על נכונות פעילות המועצה.
שמואל משולם> לא ניתן מרשימה זו לדעת מה הפעילות שנעשתה.
הצבעה>
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת רשימת התב"רים הרצ"ב לשינוי וסגירה בהתאם לרשימה מצורפת
למעט סעיף  16שמוסר ממנה.
 .4דיון מקדים בנושא שינוי ההרכבים של חברי המועצה בוועדות המועצה.
מאיר דהן> אנחנו מתקרבים למועד חלוף מחצית תקופת כהונתה של המועצה ועל מנת לאפשר
לחברי המועצה להיחשף לכל תחומי פעילויות הוועדות ,בישיבה הבאה יערך דיון בשינוי
הרכב חברי הועדות .יועבר אליכם קודם לכן ע"י מזכיר המועצה החוק בנושא ההרכב של
הוועדות .זו הזדמנות לכל חבר מועצה להתנסות בתחום עיסוק של וועדה שונה ולהיחשף
לפעילויות שונות של המועצה .לאחר הדיון תיערך כמובן הצבעה על ההרכב החדש באם
יהיה.
חנוך פרקל> למה צריך לבצע שינויים?
מאיר דהן> יש בקשות של חברים לבצע שינויים.
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יצחק פסטרנק> זה מבורך לתת לאנשים להתנסות בוועדות שונות.
מאיר דהן> כל מי שרוצה להישאר בוועדה מסוימת או לעבור לוועדה אחרת מתבקש להעביר
את בקשתו למזכיר המועצה טרם ישיבת המליאה הבאה בה ייערך דיון ובהתאם לצורך
הצבעה על שינוי הרכב הוועדה.

הישיבה ננעלה (שעה )81:03
ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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