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 .9/2020ישיבת המועצה מן המניין  תכבד לפתוח את  א   - יצחק רביץ  

 בתואר   מינוי סגן ראש מועצה  .1

ישראל איפרגן, בקריית יערים  הנני מתכבד למנות את חבר המועצה יושב ראש מפלגת ש''ס   -יצחק רביץ
ם, בדרך של התנועה י . כולנו מברכים את ישראל איפרגן שיזכה לקדש שם שמבתואר לסגן ראש המועצה

 .זצ''ל הרב שך מרן יחד עם   ''לצרן הרב עובדיה יוסף ז מ הוקמה על ידי  הקדושה ש 

 .  ותשרה שכינה במעשה ידישברכת הצלחה ולו  אחלים  אנו מ 

 . רווחהו  הנהלה, הנחות, מכרזים  יו"ר ועדת שמות ותרבות וחבר בועדות:ישראל איפרגן יהיה  בנוסף,  

 החלטה 

, יו''ר ועדות ישראל איפרגן לסגן ראש המועצהחבר המועצה   לחברי המועצה מאשרים פה אחד את מינויו ש 
 הנהלה, הנחות, מכרזים ורווחה.  ותרבות וחבר בועדות   שמות 

 

 

 



 

 מינוי חבר המועצה צבי פאלק לחבר בוועדות המועצה  .2

המשובץ ברשימה במקום צבי פאלק  הרב  עקב התפטרותו של חבר המועצה יוסף טייב,    -יצחק רביץ
חבר ו  וועדת ביקורת  יו"ר ועדת חברה ונוער  חבר המועצה צבי פאלק יהיה  במקומו.  העשירי,  ימונה  

 .תחבורהובועדות: שפ''ע, חינוך, איכות הסביבה,  

 החלטה 

 ועדת חברה ונוער  לתפקיד יו''רחברי המועצה מאשרים פה אחד את מינויו של חבר המועצה צבי פאלק  
 תחבורה.ו  איכות הסביבה ,  שפ''ע, חינווחבר בועדות  וועדת ביקורת  

 אישור החלטת ועדת הנחות  .3

 ארנונה. המלצות הועדה הן: ל מונח לפניכם פרוטוקול החלטה של ועדת הנחות   -יצחק רביץ

  לאשר את הבקשה.  אבקשהבקשה עומדת במלוא התנאים הנדרשים, לפיכך   -ישיבת שירת התורה

 לאשר את הבקשה.  אבקש הבקשה עומדת במלוא התנאים הנדרשים, לפיכך    - ישיבת מאורות התורה

 לאשר את הבקשה.  אבקשהבקשה עומדת במלוא התנאים הנדרשים, לפיכך    -ישיבת כתר זר דוד

 זהו מוסד שאינו פעיל ביישוב.   , הבקשה נדחית. כפי שמצוין בפרוטוקול  -ישיבת כרובי הנחל

מועצה אברהם וינטרוב וליועצת ב  יו''ר ועדת הנחות ברצוני להביע הערכה להזדמנות זו  ב - יהושע דויטש
 במסגרת ישיבת הועדה האחרונה.המשפטית אביבה לוי על העבודה המקצועית שעשו  

 החלטה 

 חברי המועצה מאשרים פה אחד את החלטת ועדת הנחות. 

 הרחבת והנגשת מחלקת רווחה - 175 מס'    הגדלת תב''ר .4

. מקור התקציב להגדלה מגיע אלש''ח  300,000בסך   175בסך    יש צורך להגדיל את תב''ר    -יצחק רביץ
 מקרנות הרשות.

 החלטה 

 .אלש''ח  300,00בסך    175 מס'    חברי המועצה מאשרים פה אחד הגדלת תב''ר

 לצורך הסדרה סטטוטורית במרחב הציבורי  הכנת תב''ע- 229 מס'    הגדלת תב''ר .5

אישור תכנית שתאפשר לנו  תב''ע ₪. מדובר ב  57,000בסך   229 מס'    יש צורך להגדיל את תב''ר   -יצחק רביץ
 אב לתנועה ביישוב.

 החלטה 

 , ש''ח 57,000בסך    229 מס'    חברי המועצה מאשרים פה אחד הגדלת תב''ר

 אישור החלטת ועדת הקצאות  .6

 , אבקשהמשפטית אביבה לוי  של היועצת  לחוות הדעתלהחלטת ועדת ההקצאות, ובהתאם   -יצחק רביץ
ברחוב של מבנה בהליך מקוצר  הלאשר לעמותת תרי''ג ולעמותת רשת הגנים של אגודת ישראל, הקצא

 , לצורך הפעלת ארבעה גני ילדים. 7הרי''ף  

 החלטה 

ת תרי''ג ורשת הגנים של ועמותל  7  רחוב הרי''ף ב  ה ת המבנהקצא  את  חברי המועצה מאשרים פה אחד 
 אגודת ישראל.

 

 



 

 עדכון דרגה למהנדסת המועצה נעמי רומן .7

טווח שכרו של מהנדס רשות מקומית    1.8.2018הנחיות הממונה על השכר באוצר מיום  עפ''י   -יצחק רביץ
 85%-עמי רומן למשכר מנכ''ל. אבקש לאשר את עדכון שכרה של מהנדסת המועצה נ  95-85%  יהיה בין 

 .50%משכר מנכ''ל בהתאם להיקף משרתה כיום העומד על  

 החלטה 

, משכר מנכ''ל  85%נעמי רומן לגב'  מהנדסת המועצה  שכרה של  חברי המועצה מאשרים פה אחד עדכון  
 עפ''י כללי משרד הפנים.

 חוזה אישי עבור שולמית קורי מנהלת מחלקת גביה  .8

בחוזה אישי. קיים אישור   העסקת מנהלת מח' הגביה, הגב' שולמית קוריאבקש לאשר את  -יצחק רביץ
 משכר מנכ''ל ע''פ כללי משרד הפנים.   35%עקרוני לכך ממשרד הפנים. השכר שישולם הינו  

 החלטה 

 35%  – ב  חוזה אישי  את העסקת גב' שולמית קורי מנהלת מח' הגביה ב חברי המועצה מאשרים פה אחד 
 .רד הפניםמשכר מנכ"ל ע"פ כללי מש

 שונות   .9

לאיוש תפקידי חברי המועצה בקריית   קיים בין סיעות יהדות התורה וש''ס ש לאור הסכם   -יצחק רביץ
אמור לפרוש לטובת חבר חדש מסיעת ש''ס.   , דגל התורההמועצה המייצגים את סיעת  אחד מחברי    יערים,

כאשר תגיע הודעה מסיעת   .מחוץ לרשימה חדש זאת לפי הליך חוקי שאמור להתבצע למינוי חבר מועצה
 התורה יפרוש.  דגל אחד מחברי המועצה מסיעת   ,  על בחירתה  ש''ס 

 פעילויות קיץ  .10

בימים אלו אנו מסיימים את ההערכות לפעילות הקיץ, שתתקיים השנה במתכונת שונה בשל   – יצחק רביץ  
הקורונה. אני שמח לבשר שעלה בידינו בס"ד לבנות תוכנית מקיפה ועשירה  של פעילויות מגוונות 

וממוקדות לכל הגלאים מבלי לוותר כקוצו של יוד על הנחיות משרד הבריאות לריחוק חברתי וכו'. במקום 
לרכז את הפעילויות במתחם אחד כבשנה שעברה,  נפרוס זאת על פני כל היישוב. בשבוע הבא תחולק 

לתושבים חוברת מרשימה ובה יפורט הכל. בנוסף, בימים אלו מסתיימת הפעילות הממוקדת שביצענו 
 לבנות בית הספר. קיבלנו משוב חיובי מאד על כך. 

 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


