
 

 

 9/2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 

   2021ביולי  25טז' אב תשפ"א ראשון בות במועצה ביום ישהתקיימה בחדר היש 

 נוכחים:
 יצחק רביץ ראש המועצה 

  סגן ראש המועצה -אחיעזר פרקש 
 סגן ראש המועצה  - משה מילר

 סגן ראש המועצה  -ישראל איפרגן
 חבר המועצה -אברהם וינטרוב

 חבר מועצה  -יהושע דויטש
 zoomחבר המועצה, באמצעות  -ישראל נדר 

 
 משתתפים:

 מנכ"ל המועצה  -אבי רוטנברג
 zoomגזבר המועצה, באמצעות  -שמואל רוטנברג

 .יועמ"ש המועצה -עדי הדרעו"ד 
 

 נעדרים:
 חבר המועצה  -צבי רענן

 חבר המועצה  -ישראל פרומר
 

   9/2021אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין   -יצחק רביץ
 

לאורך כל תקופת בין הזמנים  וה, מנער ועד זקן  י פעילויות הקיץ מקיפות את כל שכבות האוכלוסי
הקורונה התחילה שוב לפרוץ והרבה  שהקב"ה גלגל את זה בצורה כזו,    .  בין ט' באב לר"ח אלול

היינו צריכים לתת מענה  . לכן  אחריות  גילוטלו נסיעות לחו"ל ואנו מודים להם על כך שיאנשים ב
הגילאים. במגוון  התושבים  מענה  לכל  לתת  קיץ  מושלם  הצלחנו  פעילויות  הגיל    של  שכבות  לכל 

ישראל איפרגן  ויו"ר ועדת תרבות   חבר המועצה    הבעל"ט.    לחגים  במקביל אנחנו נערכים  השונות.  
לקראת    יחד    אנו נשב   בני עדות המזרח בשב"ק פרשת ראה.לציבור  אירוע     ןפנה אלי לגבי ארגו 

  נהיה עם עיניים פקוחות על נושא הקורונה  .  לסליחות ולשמחת בית השואבה  לדון בהערכות  החגים  
 בעז"ה. 

 
 סגירת תב"רים

 סקירה על הסעיפים הבאים על סדר היום:  לתת שמואל רוטנברג  מ אבקש -רביץ יצחק
 

  הסתיים באיזון וניתן התב"ר    - דות ושיפוצים במוס"ח תשע"חיהצטי   - 202ר  "תב  - שמואל רוטנברג  
 לסגור אותו.  

לסגור    התב"ר הסתיים באיזון וניתן   -2018הקמת גני משחקים ושעשועים והצללתם    -  221  ר"תב
 אותו. 

 החלטה 
 . 221ותב"ר   202חברי המועצה מאשרים פה אחד סגירת תב"ר 

 
 כותרשיקום כבישים ומד -159עדכון תב"ר 

רוטנברג שנפתח    -שמואל  התחבורה  משרד  של  בתב"ר  כבישים  לצורך  מדובר    .ומדרכותשיקום 
₪ הינם    112,774ע"ס    2014-2018דיקה עולה כי סכומים שהתקבלו ממשרד התחבורה בשנים  מב

נבקש   ,ר ולסגור אותו"על מנת לאזן את התב.  לתקציב השוטף    ואולם נכנס   159ר  "סכומים בגין תב
 .  ר"₪ מקרן דרכים לתב 112,461להעביר סך 

 החלטה 
₪ מקרן דרכים לתב"ר על מנת לסגור    112,461פה אחד להעביר סך של    ם  חברי המועצה מאשרי

 אותו באיזון.

 



 

 
 

 שיפוצים במוס"ח תש"פ  - 230ר "תב
 לכיתות לימוד וגן ילדים. יבילים  עבור רכישת מבנים הרשאות ממשרד החינוך    שתי  קיימות

 . התקציב התקבל במלואו  –₪  210,000הרשאה ע"ס 
 ב. יטרם התקבל התקצ -₪  140,000והרשאה ע"ס 

 ₪   350,000סעיף לתקציב משרד החינוך ע"ס  "רעל כן יש להוסיף בתב
 ₪  ₪1,170,000 כך שיעמוד ע"ס   350,000ולהקטין את סעיף קרנות רשות בסך 

 החלטה 
₪ ולהקטין   350,000משרד החינוך על סך מ  תקציבי חברי המועצה מאשרים פה אחד הוספת סעיף 

 ₪   ₪1,170,000 כך שיעמוד על סך  350,000ך רשות בסהאת סעיף קרנות 
 

 שיפוצים במוס"ח תשפ"א   - 246ר "תב
 .התקציב התקבל במלואו -₪   260,000קיימת הרשאה ממשרד החינוך בגין יבילים ע"ס 

 ₪   260,000ר סעיף לתקציב משרד החינוך ע"ס "יש להוסיף בתב 
 ₪  274,783שיעמוד ע"ס  ₪ כך  260,000רשות בסך הולהקטין את סעיף קרנות 

 החלטה 
₪ ולהקטין את    260,000משרד החינוך ע"ס  תקציבי מחברי המועצה מאשרים פה אחד הוספת סעיף  

 ₪  ₪274,783 כך שיעמוד ע"ס   260,000רשות בסך  הקרנות  סעיף 
 

 ת חינוך ופתיחת תב"ר שיפוץ מוסד
  113,850לצורך הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, יש צורך לפתוח תב"ר בסך    –יצחק רביץ  

 וממתינים לקבלת תשובה. לקבל סיוע  פנינו למשרד החינוך אלש"ח.  
במסגרת ההערכות יש צורך לבצע שיפוצים קלים ולרכוש ציוד לאוהל חסיה, איילת השחר ותפארת  

 יהודה.  
יתווספו עוד שלוש כיתות במתמידים. צריך שיהיה  שנה הבאבלהעיר ש  ברצוני  -אחיעזר פרקש ה 

 אחראי  במקום.  
  נהלים בתיאום עם הנהלת הת"ת.הכין   הקב"ט  -יצחק רביץ

 החלטה 
סך   על  תב"ר  פתיחת  אחד  פה  מאשרים  המועצה  חינוך    113,850חברי  מוסדות  שיפוץ  עבור   ₪

 והצטיידות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב. 
 

 מלש"ח. 4מימוש הלוואות לסיום תוכנית התייעלות על סך 
הלוואות בכפוף לכך שאנו נעמוד    למועצה  ואושר   2017- יעלות שאושרה ביבתוכנית ההת   -יצחק רביץ  

מלש"ח, הגזבר מנהל משא ומתן עם כמה בנקים לצורך    4אנו זכאים להלוואה של עד   .  באבני הדרך
מלש"ח    4  של עד  ךהלוואה בס  ה לקחת  מליא ה אישור    את  מבקשים  אנו  .  קבלת הצעות להלוואה

באשר לגובה   הגזבר לנהל משא ומתן עם הבנקים השונים -את שמואל רוטנברג  בקשים להסמיך ומ
 הריבית.  
 החלטה 

את גזבר המועצה    מלש"ח ומסמיכים    4של עד  לקחת הלוואה בסך  חברי המועצה מאשרים פה אחד  
סיום  צורך  מלש"ח ל  4ל מנת לממש הלוואה עד לסך של  לנהל משא ומתן בין הבנקים השונים ע 

 תוכנית התייעלות. 
 

 חידוש הרכב המועצה הדתית
למנות הרכב חדש למועצה הדתית בתוך    דתות שלח מכתב שבו הם מבקשים  המשרד    -יצחק רביץ  

  ביישוב אני רוצה לציין באופן מפורש, ששירותי הדת ניתנים    .2021ביולי    28  -עד ה   כלומרחודש.  
לולא החוק היינו ממשיכים להתנהל באותו האופן כפי שהתנהלנו עד היום  אי    .  בצורה הטובה ביותר

רוב שירותי הדת המועצה המקומית    ,  ממילא.  ממונהדתית  עם מועצה   בכל  את  נותנת ומטפלת 
י חוק וזו דרישת המשרד ואנו צריכים לפעול לפי הוראות  בל אנחנו שומרהדברים הקשורים בכך, א

 המשרד.
 . הדתית לפי הוראות חוק שירותים יהודיים אנו חייבים לשנות את הרכב המועצה -עו"ד עדי הדר 

 
אנו צריכים למנות חמש חברי מועצה היות  שניתן את הרקע, במכתב של השר מצוין    -יצחק רביץ

נציגי  שני חברים  ,  מקומית  נציגי מועצה  ני חבריםשכאשר ההרכב הוא    ,נפש  10,000-ואנו פחות מ 
 השר, ונציג הרב המקומי. 

  



 

 
 

 . משה בן זקרי הרב מכתב המודיע שהנציג מטעמו הוא שלח הרב המקומי 
כחלק    יש חובה לשלב אשהלבחירת ההרכב כאשר  דתות נכתבו הוראות  ה יש לציין כי בהודעת משרד  

 מחברי המועצה הדתית.  

ובהתאם לסמכותה,    1971  –לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ התשל"א   3בהתאם לסעיף  
 הרבנות המקומית והמועצה המקומית דנה בחידוש הרכב למועצה הדתית בקרית יערים.

ש"י   )סיעת  אחת,  סיעה  מונה  המועמ  –המועצה  כך  ובשל  התורה(  ויהדות  מש"ס  דים  המורכבת 
 מומלצים על ידי כל הסיעה. 

של אחד המועמדים הוא לא יכול להשתתף    קרוב משפחהאני חוזר ואומר שאם נוכח    -עו"ד עדי הדר
 בהצבעה. 

מילר מצביע    -משה  שאני  לפני  לציין  לי  הערים  שחשוב  שבכל  ואמרו  התורה  שר  עם  התייעצתי 
גדולי   עם  להתייעץ  צריך  היה  לדעתי  עם השר,  פעולה  שיתפו  ולא  הזה  נגד המהלך  היו  החרדיות 

 אני אצביע בעד.   ראתישראל אך מאחר וחס ושלום שלא יתפרש כפגיעה במרא דא

  בתגובה לדברי חבר המועצה משה מילר:   -יצחק רביץ
זה שקר חמור. ב. גם דבריך אודות התנהלות הערים החרדיות    .  שר התורהא. לא התייעצת עם מרן  

האחרות, מדובר בשקר חמור מאחר ורק ביום חמישי האחרון המועצה המקומית רכסים הקימה  
מועצה דתית ובתוכה שתי נשים, למודיעין עילית ולאלעד כלל אין מועצה דתית כך שדבריך הם דברי  

לחלוטין מופרכות  והמצאות  כי  שקר  לדעת  יש  בנוסף  הי.  לכאן  הדיון  את  להביא  תה  יההחלטה 
שכולנו    הכלל הואבכל הערים החרדיות ובכלל בעם ישראל    שליט"א.רא  תהוראה ישירה מהמרא דא

וכן מרן ראש הישיבה    כפופים לרב המקום. גדולי ישראל מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א 
הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ויחד עם חברי מועצת גדולי התורה הורו לקבל את הוראות  

ל, ואני מוחה נמרצות על הניסיון  המרא דאתרא. ועל כן ההצבעה כעת היא הוראתם של גדולי ישרא
 .  ם חרדיותלערער על הוראת המרא דאתרא, מעשה זה ראוי לכל גינוי לא כך מתנהגים בערי

 מועמד הרבנות המקומית 
  069981942ת"ז    מר משה בן זיקרי .1

 החלטה 
 חברי המועצה מאשרים פה אחד למנות את מר משה בן זכרי לחבר המועצה הדתית.  

 
   מועמדי המועצה המקומית

 200545234ת,ז   מר יעקב ישראל לקס . 2
 311031702מר אברהם פרידמן ת"ז  . 3

 החלטה  
לחברחברי   פרידמן  אברהם  ומר  לקס  ישראל  יעקב  מר  את  למנות  אחד  פה  מאשרים  י  המועצה 

 המועצה הדתית. 
 

 מועמדי השר 
 029309820מר רפאל הראל בן ארי ת"ז  . 4
 033345067ת"ז    . גב' שלווה קליינמן 5

 החלטה 
 אברם וינטרוב יצא מחדר הישיבות. 

גב' שלווה קליינמן לחברי המועצה  את  ארי וחברי המועצה מאשרים פה אחד למנות את מר רפאל בן  
 הדתית.  

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


