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 הקמת ועדה עצמאית לתכנון ובניה .1

בשבוע שעבר קיימנו פגישה נוספת בנושא זה עם יושב ראש מטה הדיור הציבורי ונציגי מנהל  –יצחק רביץ 
התכנון. אני סבור שנקיים את הדיון בנושא זה במועד אחר היות ועדיין יש צורך לסגור קצוות ולבצע תיאום בין 

 הגורמים הרלוונטיים.

 .ברכת הדרךכל חברי המועצה מגבים את המהלך ונותנים לראש המועצה את  –משה מילר 

 תודה רבה. –יצחק רביץ 

 לשיפוץ מיקווה לגברים 201הגדלת תב"ר )תקציב בלתי רגיל( מיספר  .2

פרוייקט שיפוץ המיקווה לגברים עומד להסתיים, הקבלן הגיש למועצה מכתב תביעה לתשלום  –יצחק רביץ 
אלף ש"ח בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו במהלך העבודות. בדקתי את הטענות והנתונים שהציג  350סך של 

 100עם הגורמים המקצועיים. בתום משא ומתן ארוך, ניאות להגיע לפשרה אשר במסגרתה ישולמו לו רק 
 אלף ש"ח.
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 ש"ח.מליון  1.6לסך של  201אבקש את אישורכם להגדלת התב"ר )תקציב בלתי רגיל( מיספר 

 החלטה

 מליון ש"ח. 1.6לסך של  201חברי המועצה מאשרים להגדיל את תב"ר )תקציב בלתי רגיל( מיספר 

 מינוי נציג ברשות ניקוז שורק לכיש .3

 לאור כינון המועצה החדשה, אנו נדרשים למנות נציג של המועצה ברשות ניקוז שורק לכיש. –יצחק רביץ 

קיד. בהזדמנות זו נודה לגזבר המועצה רואה חשבון שמואל אברהם משקובסקי לתפ הרבאבקש למנות את 
 רוטנברג על מילוי תפקידו זה במשך שנים רבות.

 החלטה

 אברהם מישקובסקי לנציג המועצה ברשות ניקוז שורק לכיש. הרבחברי המועצה מחליטים למנות את 

היל נכון בין בינוי יחידות הערה, לגבי התוכנית להרחבת גבולות היישוב, האם נלקח בחשבון תמ –משה מילר 
 ?דיור לבין מסחר ועסקים

בוודאי, בעזרת אנשי מקצוע שפועלים בתחום זה, אנו שוקדים על הכנת תוכנית שתתן ביטוי  –יצחק רביץ 
 לכל הצרכים של קריית יערים.

 ברצוני להודות לראש המועצה על השי לחג בפרט ועל כל התמיכה ומאור הפנים בכלל. –יהושע דויטש 

 הודעות ראש המועצה .4

לאור תוצאות הבחירות הכלליות ותחילת ניהול המשא ומתן הקואליציוני של הנציגות החרדית בכנסת, 
פניתי במכתב מפורט שנוסח כהצעת מחליטים, לראשי הסיעות החרדיות, בבקשה להעלות על סדר היום 

למצוקת הדיור החרדי באיזור  את נושא הרחבת גבולות היישוב. אני סבור שזה עשוי להיות חלק מהפתרון
 להתפתחותה ושגשוגה של קריית יערים.ירושלים, כמו כן, זה יהווה בסיס כלכלי איתן 

לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, המועצה נכנסת לישורת האחרונה של הכנת המרחב הציבורי לחג, 
 חג כשר ושמח.נמכור את החמץ אצל המרא דאתרא שליט"א, ונאחל לכל חברי המועצה ותושביה 
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