
 

 

 

 

 2/2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 

 2021בפברואר  4כב' שבט תשפ"א  בות במועצה ביום חמישיישהתקיימה בחדר היש 

 נוכחים:
 יצחק רביץ ראש המועצה 

 zoomבאמצעות שיחת  -אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה
 סגן ראש המועצה -ישראל איפרגן

 המועצהאברהם וינטרוב חבר 
 צבי רענן חבר המועצה 

 zoomבאמצעות שיחת  - חבר מועצה  -ישראל פרומר
 zoomבאמצעות שיחת  - חבר מועצה  -יהושע דויטש

 zoomבאמצעות שיחת   - ישראל נדר חבר המועצה
 

 משתתפים:
 מנכ"ל המועצה -אבי רוטנברג

 zoomגזבר המועצה, באמצעות  -שמואל רוטנברג
 zoomמבקרת המועצה, באמצעות  -דליה קליימן

 zoomיועמ"ש המועצה, באמצעות  -עו"ד אביבה לוי
 

 . 2/2021אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין   -יצחק רביץ

 . 2021קריטריונים לתמיכות  
  . בשני סעיפים  לקריטריונים של שנה קודמת עם שינויים מינוריים  זהיםמונחים לפניכם קריטריונים  

וקצה  שה  לתקציבאם עמותה לא מגיעה    ,ו שנעש ת השינויים  אה  מקצועית אישרהתמיכות  הועדת  
ובמקביל יש עמותה שכן מגיעה לתקציב שהוקצה  פעילות אחרת  בישיבות בין הזמנים או בכל    עבורה

סעיף תקציבי.   לעמותה, כמובן באותו  בנוסף,  לה, תהיה אפשרות להעביר את התקציב מעמותה 
  מיידי   . אנו רוצים לצאת לפרסוםמההוצאה השנתית לחשמל    30%  תמיכה לבית הכנסת תעמוד עד

 עוד לפני פסח. לדון בבקשות ולקבל החלטה ולהספיק 

 החלטה 

 .  2021ברי המועצה מאשרים פה אחד את הקריטריונים לתמיכות לשנת ח

 בית ספר אוהל חסיה.  187עדכון תב"ר 
משרד  מ  מועבר מקרנות הפיתוח לתקציב ייעודי  . התקציב  187בתב"ר    ניודנדרש לעשות    -רביץ    קיצח

 ₪   11,589.60 סך שלבהחינוך 

 החלטה 

משריון בקרנות המועצה  ₪  11,589.60על סך   187תב"ר בחברי המועצה מאשרים פה אחד את ניוד 
 .  11,589,60בסך  משרד החינוךמלתקציב 

  ור המלצת ועדות שמות שאי
ר את שמו החדש של  רהנדרשים לאישור. דבר ראשון, יש לאש  שני נושאיםקיימים    -יצחק רביץ  

יש צורך לקרוא שמות לרחובות בשכונת מורדות בית    ,. ובנוסףרש"י    לרחובף  "רחוב משעול הרי 
יאותרו בשמם של מחברי ספרי ההלכה הבסיסיים שכל    החלמה, חשבתי לנכון להציע שהרחובות  

יש   כן,  ועל  על פיהם.  מנוהל  יהודי  לתורה  רח'  רחוב שיורד מפינת  האת שם  לקרוא  בית  אוזניים 
חפץ חיים על שם מרן החפץ  ,  השולחן ערוך והרחוב הפנימיבית יוסף על שם מרן    , למתחם הכרם

 הקריה. תושבי  , בעזרת ה' שיהיו מליצי יושר על כל לברכה ם זיכרונ חיים

 החלטה 

שמו של רחוב משעול הרי"ף    את המלצת וועדת שמות להחלפתרים פה אחד  חברי המועצה מאש
 הפנימי חפץ חיים רחוב  הו  בית יוסף  , לרחוב רש"י ולקריאת הרחוב המוביל לשכונת הכרם



 

 

 
 
 

 ייצוג עמדת המועצה בפני הועדה הגאוגרפית. 
רביץ   הקודמת  -יצחק  יערים  הופיעה  בוועדה  קרית  הודיברה    תושבת  הגבולותנגד  היא  רחבת   .
ן נזעקתי ואמרתי שיש ייצוג רשמי  ב אני כמו  ,וןטבשם תושבי טלזסעדה שהיא מדברת  והצהירה בו

, המועצה מייצגת בעניין  ון ואין לה את האפשרות לדבר בשם כל התושביםטומסודר לתושבי טלזס
התושבים.   של  ורצונם  בקשתם  זוהי  היישוב  להרחבת  והבקשה  היישוב  תושבי  כלל  לקראת  את 

ראש המועצה ביחד עם חברי המועצה    ,  וברור שאניבקול חד    לחבריה חשוב להגיד    הועדה הקרובה
  להביא  את עמדת המועצה והתושבים בפני הועדה אנחנו המוסמכים  מייצגים את כל התושבים.  

 להלן:כד אבקש לקבל החלטהו

פית  המועצה המקומית קרית יערים על כל חלקיה ומגוון הקבוצות ביישוב, פונים לוועדה הגאוגר
 - מחוז ירושלים בראשות גב' רות יוסף, לבקש את הרחבת קרית יערים לצד צפון של שטח של כב

דונם. קרית יערים לא יכולה להמשיך    1,000  -לצד מערב עד מחלף שורש בשטח של כ ו   דונם  184
זקוקים להרחבת   ואנו  יושב כחמצן חיוני להמשך קיום היישוב. ראש הולהתקיים במצב הנוכחי 

 יצחק רביץ פועל בעניין בשליחותם של כל תושבי קרית יערים.   ,המועצה

 החלטה 

באשר להרחבת גבולות    את פניית ראש המועצה לגב' רות יוסף  מאשרים פה אחדחברי המועצה  
   היישוב.

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


