
 
 
 
 

 

)ב( כללי המועצות  34כיוון ששי אלון, ראש המועצה, לא משתתף בישיבה, בהתאם להוראות סעיף 

 המקומיות ) ישיבות המועצה והנוהל בהן( בוחרת מליאת המועצה בגלעד לואיס כיו״ר הישיבה .

 

 9.22פרוטוקול ישיבת מליאה 
 20/9/2022התשפ"ב  אלולב כ"דהתקיימה ביום שלישי, 

 
 :  נוכחים

  חבר מליאה –סילברשטיין חיים 
 חבר מליאה –קרפין משה 

 חבר מליאה –שנרב מתניה 
 חבר מליאה –לואיס גלעד 
 חברת מליאה  –הרוש אבלין 

 )באיחור(חברת מליאה  –גבעון שרה 
 

 :חסרים
 ראש המועצה–אלון שי 

 חבר מליאה –סלע קובי 
 חבר מליאה – פרויליך יאיר

 
 : משתתפים

 מנכ"ל המועצה –חיים מרגוליס 
 גזבר המועצה –ינון שב ציון 

 יועץ משפטי למועצה –יזהר דגני 
 משקיף –ספי אלגביש 

 עוזר מנכ"ל –יוסי קראונסדרוף 

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם 

  תב"ריםאישור עדכון וסגירת 

  2022עדכון תקציב 

 300בשכונת ה בית הכנסתאישור שם ל 

 עדכונים שוטפים ושונות 
 

 20:15תחילת הישיבה: 
 



 
 
 
 

 8.22אישור פרוטוקול קודם 

 

 .8.22הצבעה על אישור פרוטוקול 

 .228.הצבעה: אישור פרוטוקול 

 אושר פה אחד. 228.החלטה: פרוטוקול 

 
 

 אישור עדכון וסגירת תב"רים

 
שדרות לוז דרום. היה צורך להוסיף  –הסדרת צומת רחוב החלוצים  7305תב"ר ינון: 

 עצמיות.  ₪ 30,000
 : למה הוגבה?משה
 : כדי להאט את המהירות, ונוסף מעבר חצייה. הפרויקט הסתיים ב"ה.מרגוליס חיים

 
 וסגירת תב"ר קיים.עדכון מצורף נספח 

 
 –הסדרת צומת רחוב החלוצים  7305 תב"רעדכון וסגירת הצבעה: אישור 

 שדרות לוז דרום. 

שדרות  –הסדרת צומת רחוב החלוצים  7305תב"ר עדכון וסגירת החלטה: 
 פה אחד.אושר  לוז דרום

 
 עדכון תקציב

 
על התכנון מול הביצוע, יש שינויים של  : עשינו בקרה חציונית ועברנו סעיף סעיףינון

מיונים בין סעיפים. 'מישור' עשו פה עבודה. אנחנו אמורים לקבל ממשרד הפנים 
מיליון וחצי, הוצאנו מיליון שלושים בנושא של השריפה שהייתה. העברנו מהשותף 

 לתב"ר.
 

 מצורף נספח עדכון התקציב.
 
 
 

 אישור שם לבית הכנסת בשכונת השלוש מאות
 
: ועדת ההנצחה כונסה. ההורים של שלמה בן שושן חלמו לתת תרומה מרגוליס ייםח

ומעוניין  ₪ 600,000משמעותית לבית הכנסת להנצחה שלהם. הם מתכוונים לתרום 



 
 
 
 

להנציח את שם ההורים יעקב וזיווה. מדובר על קומפלקס שלם של בתי הכנסת כי 
וח והמקווה החדש שהגשנו בית הכנסת לא גדול ויביל שהעברנו לשם שמצריך פית

קול קורא של משרד הדתות ועברנו שלב, אז התקציב ילך למבני קודש. במקום בוצע 
 ריצוף, חשמל, גבס, מיזוג, פיתוח, גינון.

 בית הכנסת קטן. משה:
 כן, מתאים למאתיים איש. יהיה צורך בהמשך להגדיל. :מרגוליס חיים
 לט אפילו או משהו כזה.: הייתי שמח שהרב גורן יונצח במקום, בשגלעד
 אתה צודק, זה מבנה הקבע הראשון של דת שנבנה ביהודה ושומרון. :מרגוליס חיים

 השם שהוצע זה 'סולם יעקב'.
 

 הצטרפו יזהר דגני, היועץ המשפטי למועצה.
 שרה גבעון.הצטרפה 

 
 ההצעה אושרה.

 
 , 'סולם יעקב'.300-שם לבית הכנסת החדש בשכונת ההצבעה: אישור 

פה , 'סולם יעקב' אושר 300-שם לבית הכנסת החדש בשכונת ההחלטה: 
 אחד.

 
 עדכונים שוטפים

 
: כל עובדי המועצה עסוקים בכל נושא החגים, סוכות. יש כמה מרגוליס חיים

סוכה פתוחה לנוער, בניית סוכות לותיקים, חנוכה של בית  –אירועים משמעותיים 
 ז בתשרי."ט ,הכנסת החדש בחול המועד, יום שלישי

 
 החברים מרימים כוסית ומברכים אחד את השני לשנה החדשה.

 

  



 
 
 
 

 
 9.22סיכום החלטות ישיבת מליאה 

 20/9/2022התשפ"ב  אלולב כ"דהתקיימה ביום שלישי, 
 
 

 
 

 החלטה נמנע נגד בעד נושא

 אושר 0 0 5 8.22אישור פרוטוקול   .1

2.  
 – 7305קיים  עדכון וסגירת תב"ר

 –הסדרת צומת רחוב החלוצים 
 שדרות לוז

 אושר 0 0 5

אישור שם לבית הכנסת בשכונת   .3
 , 'סולם יעקב'300-ה

 אושר 0 0 6

 
 
 

 20:30הישיבה הסתיימה בשעה: 
 
 
 
 

 :  עוזיאל סבתורשם
 
 
 
 

     ____________                                              ____________ 
 חיים מרגוליס                         גלעד לואיס        

 ראש המועצה                                                מנכ"ל המועצהמ"מ          
 


