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פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין  2/2019שהתקיימה ביום חמישי
ט' אדר א' תשע"ט  14בפברואר  2019בחדר הישיבות במועצה
משתתפים בישיבה
 .1משתתפים:


הרב יצחק רביץ – ראש המועצה



הרב יוסף טייב – סגן ראש המועצה



הרב אחיעזר פרקש – סגן ראש המועצה



הרב משה מילר – סגן ראש המועצה



הרב אברהם וינטרוב – חבר המועצה



הרב צבי רענן – חבר המועצה



הרב יהושע דויטש – חבר המועצה



הרב ישראל איפרגן – חבר המועצה



הרב ישראל פרומר – חבר המועצה

 .2נוכחים:


אבי רוטנברג – מזכיר המועצה



שמואל רוטנברג – גזבר המועצה

יצחק רביץ – בסייעתא דשמיא אני פותח בזאת את ישיבת המועצה 2/2019

על סדר היום:
 .1מינוי חברים לוועדת השקעות
 .2פתיחת תקציב בלתי רגיל "תכנית לעידוד עסקים"
 .3הגדלת תקציב בלתי רגיל מיספר " 58הרחבת היישוב"
 .4הערכות לתרגיל מל"ח – משק לשעת חירום
 .5עדכון היקף מישׂרת מהנדסת המועצה
 .6הודעות ראש המועצה

מינוי חברים לוועדת השקעות
יצחק רביץ – בהתאם להוראות חוזר מנ ַכּ"ל  ,4/2008אנו נדרשים למנות ועדת השקעות .בוועדה זו יכהנו
חמישה חברים .יושב ראש  -גזבר המועצה ,מזכיר המועצה ,ושלושה חברי מועצה ,אברהם ויינטרוב ,צבי
רענן וישראל פרומר.

החלטה:

חברי המועצה מאשרים פֶּ ה אחד את מינוי הר ֶכּב ועדת השקעות כדלהלן ,שמואל רוטנברג – יושב ראש ,אבי
רוטנברג ,אברהם ויינטרוב ,צבי רענן וישראל פרומר.
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ִהﬠַ רכות לתרגיל מל"ח – משק לשעת חירום
יצחק רביץ – בתאריך  11.3.2019יתקיים ביישוב תרגיל מל"ח – משק לשעת חירום .קב"ט  -קצין בטחון
היישוב הוזמן לישיבה להציג בפניכם את הפרטים.
עמיחי הלוי – רשות חירום לאומית )רח"ל( בשיתוף פיקוד העורף וגורמי החירום הנוספים יבצעו בקריית
יערים תרגיל לבדיקת מוכנות הרשות להתמודדות במצב קיצון .תרחיש הייחוס מתמקד הפעם באירוע רעידת
אדמה ודליקה במוסדות חינוך .אני מבַ צע ריענון לבעלי התפקידים בעת חירום ,ובודק את מוכנותם לקראת
התרגיל.
יצחק רביץ – בשמי ובשם החברים אנו רוצים להודות לך על טיפול ַך בהכנת התרגיל .בנוסף ,אתמול ,בעת
משבר המים בשכונת לב הקריה ,סייעתַ וגם על כך אנו מודים.

מישׂרת מהנדסת המועצה
עדכון היקף ְ
יצחק רביץ – מהנדסת המועצה מועסקת בהיקף משׂרה של  .40%בישיבת מועצה  9/2017הוחלט לעדכן את
היקף משׂרתה ל –  .49%על פי הנחיית משרד הפנים יש לתקן את הבקשה ולהגדיל באחוז נוסף ,סך הכול
 .50%יצוין כי מהנדסת המועצה מתמודדת עם אתגרים רבים בתכנון ופיתוח היישוב בהווה והכנת תכניות
לעתיד .בשל כך ,הגדלת היקף המשרה נחוצה מאד.

החלטה:

חברי המועצה מאשרים את הגדלת היקף מישׂרת מהנדסת המועצה ל – 50%

הודעות ראש המועצה
יצחק רביץ – בהמשך לדיון בנושא הארנונה בישיבה הקודמת ,ברצוני לומר שקיבלנו החלטה ביחד עם כל
חברי המועצה להקל על התושבים בנושא הגשת בקשה למתן הנחה בארנונה .אני סבור שיש לפשט את
תהליך הגשת הבקשות ולקיים קבלת קהל בשכונות .לצורך זה ,אבקש מכם להציג הצעות ייעול .ביקשתי
מעוזרי האישי אברהם מישקובסקי לרכז יחד עם יושב ראש ועדת ההנחות יהושע דויטש ,את הצעותיכם
ולקבל החלטה בישיבה הבאה.
בנוסף ,אבקש לקבוע שבישיבות המועצה ניתן ביטוי ַל ְשמָ חות של חברי המועצה.
בר ַכּת מזל טוב חמה ולבָ בית לחבר המועצה ויושב ראש ועדת
בשמי ובשם חברי המועצה אבקֵ ש לאחל ְ
הנחות האדון הנכבד יהושע דויטש ולנווֹת ביתו ש ִי ְחיוּ לרגל הולדת בנם הבכור נרו יאיר .תזכו לגדלו לתורה
לחופה ולמעשים טובים.
חברי המועצה – בהזדמנות זו נבקש לברך את ראש המועצה האדון הנכבד יצחק רביץ ונווֹת ביתו ש ִי ְחיוּ לרגל
נישואי ִבּיתם שתחיה .שיזכו לבנות בַּ ית נאמן בישראל וירוו מלא חופניים נחת מכל יוצאי חלציהם.
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