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יצחק רביץ: היום אנו מציינים את יום פטירתו הראשון של מכובדנו ראש  
המועצה הרב אברהם רוזנטל זכרונו לברכה, המרא דאתרא שליט"א 

 מכבד אותנו בהופעתו במליאה.

 אבקש מהמרא דאתרא שליט"א לומר דברים לזכרו.

הרב שולמן: קודם כל אני מודה על הזכות שנתנו לי לדבר ביום החשוב 
 הזה.

קדוש  רה על המת שישתכח מן הלב, חוכמתו של הזהגמרא אומרת שג
יתה, שהעולם לא יכול להתקיים במצב של אי שכחה, יה ברוך הוא

שאדם יהיה נתון כל הזמן במצב של כאב וצער על פטירתו של קרוב 
רה שהנפטר ישתכח מן הלב. אבל אנחנו מוצאים דבר זולכן נגזרה הג

עם ישראל הרבה מנהגים שאנו עושים מעניין מאוד, בפועל קיימים ב
יארצייט ברגלים יש יזכור ומזכירים  -בכדי לזכור את המת. יום הזיכרון 

, אנחנו קדוש ברוך הואאת המת, אז לכאורה זה הפוך מגזרתו של ה
קדוש  אנו דורשים מה מנסים לזכור ולהזכיר? יזכור אלוקים נשמת...

הכוונה שאנחנו רוצים דאי ושיזכור?!. אלא צריך לומר שו ברוך הוא
לעשות פעולות שיזכירו את הנשמה הזו לפני בורא עולם וכך ההמשך 

של ה"יזכור" שאני נודר צדקה עבור נשמת פלוני. יש כאן שני נושאים. 
הנושא האישי של האדם המזכיר ויש את המכוון שרוצים להעלות את 

הנשמה של הנפטר. אומנם עברה שנה לפטירתו של ראש המועצה 
, ולכאורה אנו חשים את "הנשתכח מהלב", זכרונו לברכהרוזנטל  הרב

אומנם הנציחו את שמו בכיכר הכניסה הראשית והנציחו את שמו על 
ווה הגברים, אך לעיתים מתוך השגרה שוכחים אותם גם כן. ולכן אנו  מק

במטרה להמשיך ולהעלות את הדברים  נמצאים פה היום ביארצייט
 לאה.שהוא רצה לפעול ולעשות ה

  קדוש ברוך הואכתוב בפסוק "ונתת לך מהלכים בין העומדים האלה" ה
בגבורתו, היום לעשותם מחר לקבל שכרם. אבל יש מושג של "ונתתי 
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לך מהלכים בין העומדים האלה", אם לאדם יש רגליים בעולם הזה  
שממשיכים את הפעולות שלו אז כאילו הוא נמצא בעולם הזה וממשיך 

של הכרת הטוב הוא יסוד גדול בעם היהודי ומי את הפעולות. נושא 
שחסר לו את ההבנה הזו של הכרת הטוב חסר לו בעצם מהותו כיהודי  
בעמ"י. אנו נמצאים במועצה ורוצים לעשות דברים טובים למען הכלל 

, צריך לזכור שהיה מי השםוגם עושים דברים טובים באמת ברוך 
זה אנחנו יכולים  על ידישפיתח את הדברים ובנה את היסודות ו

 להמשיך.

שנה, הדברים  40לפני  ה פֹ אני לא חושב שיש פה אחד במליאה שהיה 
 ביעבודה סיזיפית לבנות את היסודות, ור ,היו טעונים חריש עמוק

אברהם עשה את כל הדברים האלו ואנחנו חייבים לו הכרת הטוב, 
בעשייה שממשיכים לעשות צריך לזכור שהיה מי שעשה את הדברים 

אלה בראשית ואנחנו ממשיכים את הדברים ומפתחים אותם. זה דבר  ה
ל העולם שאנו כֹ אחד. מצד שני, אנחנו יהודים מאמינים ויודעים ש

סובבים אותו הוא הבל הבלים, פוליטיקה, עיתונות חדשות, "אדם ימיו 
כצל עובר" איזה דברים חשובים באמת, תורה ומעשים טובים שאדם 

פחתו, לידידיו ולאנשי מקומו. הוא בונה את עושה ובונה לעצמו, למש
הבניינים הנכונים הוא הולך בדרך נכונה, ולכן כשאנחנו פועלים את 

הדברים האלה אנו מבקשים שהדברים שאנו עושים כהמשך יעמדו לו 
ה את השליחות שלנו מצשאנו מצידנו נ קדוש ברוך הואלזכותו, יעזור ה

כך יהיה לו   על ידיו נפשֹו ה ונוסיף כפי שאיפתנננמשיך את הדרך נב
 ונזכה כולנו במהרה לביאת הגואל. לנצח נצחיםלעילוי נשמה 

אני רוצה להוסיף, אני לא נפגש הרבה עם חברי המועצה, אני רוצה 
להודות אישית לכל אחד מכם ויודע שכולכם מקדישים מזמנכם האישי, 

קדוש ברוך  פרח והתורוצים באמת בכל לב שהמועצה תמשיך תעלה ו
 יהיה לכם לסייעתא דשמיא בכל מעשה ידיכם. ואה
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יצחק רביץ: בהמשך לדברי הרב שליט"א, אנו נמצאים ביום השנה 
ל ו, כל הבסיס של היישוב הכזכרונו לברכהלפטירתו של הרב רוזנטל 

נזקף לזכותו של הרב רוזנטל, הוא המייסד והיה כמלאך טוב שאמר גדל 
 לצמח הקטן הזה של קריית יערים.

לאחרונה השתתפתי בוועדה הגיאוגרפית שמשרד הפנים מינה לדון 
בהרחבת היישוב, ישב אברהם שקד ודיבר על כך שטלז סטון נולדה 

בחטא, והייתה התנגדות על עצם הקמת היישוב על אדמות אלו. סיפר 
כשרצו להקים את היישוב, היו  1967משה סורוצקין שבשנת  רבי

ם יישוב חרדי, יבואו החרדים ויסגרו מכתבים על כך שמתריעים שאם יקו
, הרב רוזנטל ליווה את הדבר הזה במסירות נפש 1 פראת כביש מס

תושבים עם  6,000-עצומה, ואם היום אנו יושבים כאן ויש למעלה מ
נפש עם ישיבות כוללים, מוסדות חסד  15,000-נים קדימה להגיע לפ

מכוחו ל ובתי כנסת מקום שמתפתח מבחינה גשמית ורוחנית הכ
 ה הרב רוזנטל.ומעבודתו הגדולה שעׂש 

מלכנו זכרנו  אזכיר רעיון שנאמר לעובדי המועצה לפני החגים. "אבינו 
אדם קם בבוקר ועושה חסדים ואת המצוות שעליהן הוא  -לזכויות"

ה אבל במשך היום מזדמנות לאדם עבודות סתמיות שלא תחת וומצ
בודתו לעזרה לאחר ה". מי שיודע לכוון את כל עווהכותרת של "מצ

ה, "זכרינו לזכויות" מי שיודע  ווונתינת שירות אז כל רגע ורגע הוא מצ
להפוך את חיי השיגרה שלנו למהות של זכות ועוד זכות. הדבר הזה  

מאוד מתאים לחייו ופועליו של הרב רוזנטל שהיה כולו איש חסד בצורה 
ציבורית שלו, ד לחייו הציבוריים והפעילות החסיוצאת דופן, יצק תוכן ו

כל כך הרבה סיפורים שמעתי בשנה האחרונה שהרב רוזנטל סייע 
לאנשים מכספו האישי. אנשים נזקקים שהרב דאג להם בצורה אישית, 

ל בכוחו ומזכותו של הרב רוזנטל. אנחנו והכ -שוב אני חוזר ומדגיש
לעולמי עד ולנצח נצחים נזכור להכיר לו טובה כפי שהמרא דאתרא 



 
 13-2019ת יערים טלזסטון יפרוטוקול ישיבת מועצה מקומית קרי

 14מתוך  5עמוד 

כולנו מחויבים בה, שהיא הבסיס לחיים היהודיים ובכלל לנו דיבר שאנו 
 כבני אדם.

משה מילר: עכשיו הגעתי מקברו בהר הזיתים, החתן של הרב רוזנטל 
מנחם חינקיס אמר שהרב רוזנטל נפטר ביום שישי וזכה שלא יהיה  רבי

לו חיבוט הקבר כי נפטר לאחר חצות. בנוסף, האדם נברא ביום שישי.  
(בן אדם טוב,  נטש"ענטל ראינו מה זה אדם, וכמה היה "מאצל הרב רוז

. "אדם" ראשי תיבות אברהם דוד משה. אברהם הצטיין בחסד, ערכי)
הכנסת אורחים דוד אמונה ומשה רבינו מסר את התורה לעמ"י. 

שלושת הדברים האלו מאוד אפיינו את הרב רוזנטל. את העזרה לזולת  
א תרם ועזר לאנשים, את ברמות גבוהות שלא נדע בכלל כמה הו

האמונה הגדולה שהזכרנו גם במצבי לחץ ובמצבים קשים ידע להאמין 
ולהדגיש את האמונה, וראו עליו את האמונה. מאז תחילת תפקידו 

מה שהוביל אותו זה הזכות להחזיק ולהגדיל שכראש מועצה אמר 
 תורה.

וא אני ישבתי אצלו בתקופה האחרונה לפני פטירתו, ואחד הדברים שה
"אם יש משהו אחד שאני לוקח למעלה זה -אמר, כנראה הנפש הרגישה

תורה שהחזקתי פה ואת האברכים שעזרתי להם". אני היעורי שאת 
שיהיה מליץ יושר  השםחושב שאנחנו צריכים ללמוד ממנו ובעזרת 

בעדינו ובעד חברי המועצה שמנסים ומתיימרים להמשיך את דרכו  
ת אחרי חלק מהמידות של הרב ה, ושנצליח להתחקות לפחויפה

 רוזנטל.

יצחק רביץ: אנו מברכים ברכת מזל טוב את צבי רענן על הסיום שעשה 
 עכשיו לעילוי נשמתו ולזכרו של הרב רוזנטל.

צבי רענן: ניסיתי כמה פעמים לדבר, באמת קשה, הייתי היום עם אבי 
בקברו, אני לא רוצה לזלזל באף אחד, אבל הנציג היחיד שקיבל הוראה 
מהרב רוזנטל להיכנס למועצה הנוכחית, הייתי אני. הרב רוזנטל דחף 
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 15-אותי להיכנס לתוך הרשימה, ולכן אני מרגיש שליחות מיוחדת. ב
הייתי מהאנשים הקרובים אליו באמת ועברתי איתו  שנה האחרונות

הרבה, שני דברים אפיינו אותו. במערכת הבחירות הראשונה בהקשר 
של עניין ההיתרים באחוזת יערים, ישבנו עשרות פגישות עם אנשים 
והחוכמה שלו לפני שבא לדבר עם כל בן אדם ידע איך לדבר ובאיזה 

עתא דשמיא אדירה להגיע לאיך צורה, אנשים אהבו אותו והייתה לו סיי
שהאחוזה קיימת כיום. דבר שני, חוץ מחוכמת החיים האדירה שהייתה  

לו, לפני שבועיים היה שיטפון בליל שבת וחנות בטלז סטון ניזוקה 
בואו תיקנו את  -ונהרסו הרבה צעצועים. התקשר אלי תושב ואמר

 עדת רווחהוהמוצרים שנפגמו. למחרת ביום ראשון השתתפתי בו
תה שם משפחה חשובה מהקריה שהתלוננה ואמרה "בשבעה של יוהי

הרב רוזנטל אנשים סיפרו שאפילו היה שולח עוזרת לשטוף את הבית 
"ח, מה מגיע לי. הרב רוזנטל שימש במועצה כגאז חשבתי שגם ּפֹ 

 בצורה מיוחדת. םאנשים עם בעיות הגיעו לרב רוזנטל ועזר ממש לכול

שימשיך להתפלל עלינו מלמעלה שנמשיך  היום עלינו לקברו וביקשנו
שבת כשאני  לכֹ ב ולעשות דברים טובים. אני אגיד לכם שלפעול לטֹו

בבית הכנסת איפה שהרב רוזנטל היה מתפלל אני מחכה  המגיע לתפיל
ס הוא היה בן אדם מיוחד במינו, שהיה תמיד תענוג להיות נשיכ

 בחברתו. חבל על דאבדין.

יהושע דויטש: אחרי הדברים שנאמרו אין הרבה מה להוסיף. אני באופן 
אישי מאוד מתגעגע אליו, ורציתי גם אני לספר שנכחתי בפגישה  

שה מילר תיאר, כשישבנו אצל הרב רוזנטל יומיים לפני הפטירה, שמֹ 
הרים את הידיים ואמר לפני כולם "בעשר האצבעות האלה אני  הוא

אבוא לבית דין של מעלה ואני אגיד שרק רציתי להרבות תורה ולעשות 
דברים טובים" אז אני מתפלל ומייחל שרוחו וכל מה שניסה לעשות בכל 

ן. תהא מא חייו ימשיכו ללוות אותנו הלאה ונזכה להמשיך את דרכיו.
 החיים ולהגדיל את נשמתו.צרור בנשמתו צרורה 
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היערכות לשנת תש"פ בסך  230 תב"ר (תקציב בלתי רגיל)הגדלת  .10

50,000 
 2018ביקורת חיצוני לשנת  דוח אישור  .1

הביקורת החיצוני שנשלח  דוחיצחק רביץ: אנו מקיימים עכשיו דיון ב
שורה של דברים  שמפרט 6אתכם לסעיף  מפנהלחברים במועד. אני מ

יקון. נושא של היטלי השבחה, פיקוח על תמיכה במוסדות שדורשים ת
מאגרי נתונים והתכנסויות ועדות חובה. אנו מקווים מאוד שבשנת 

הדוח יראה אחרת ללא ליקויים. נעשו הרבה מאוד מאמצים לתקן  2019
את הליקויים. תודה למבקרת המועצה שמאירה את עינינו ומכוונת את 

י בטוח שבעזרתכם חברי המועצה דרכינו על הדגשים החשובים ואנ
 2019הדוח יראה אחרת לגמרי בשנת 
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 החלטה: 
 .2018הביקורת החיצוני לשנת  דוחחברי המועצה מאשרים את 

 2018כספי שנתי  דוח אישור  .2
הכספי גם כן מונח לפניכם ונשלח במייל שבוע  דוחיצחק רביץ: ה

כאשר לפי  ש"ח 600,000הכספי מציין גירעון על סך  דוחשעבר. ה
כנית ההתייעלות היה ניתן להגיע לגירעון וההסכם עם משרד הפנים בת

שעמדנו ביעד הגירעון, לגבי המענק  זאת אומרת, ש"ח 750,000של 
ם בשנה הזו. תוכנית , אני מקווה שעוד יסתיי2018המותנה לשנת 

בתום השנה השלישית, ואנו  2019ההתייעלות מסתיימת בסוף שנת 
 עושים כל מאמץ לעמוד ביעדים.

 החלטה: 
 2018הכספי השנתי לשנת  דוחחברי המועצה מאשרים את ה

 1,2,3-2019אישור דוחות רבעוניים  .3
ות הרבעוניים. הם נשלחו דוחיצחק רביץ: אנו צריכים לאשר את ה

, ניתן לראות שברבעון השלישי יש גירעון של אימיילועצה בלחברי המ
 בלבד, כולנו ציפייה לקראת הרבעון הרביעי. ש"ח 100,000

 רתגב מנהלת החשבונותשמואל רוטנברג: רציתי לציין לשבח את 
ה מעל ומעבר בעבודתה במקצועיות שאלישבע גולדשמידט שעו

מידה רבה ות הוגשו במועד, נזקפת בדוחובמסירות. העובדה שה
 לזכותה.

 החלטה: 
 1-2-3-2019ות הרבעוניים דוחחברי המועצה מאשרים את ה
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 חוק עזר "אכיפה סביבתית"  .4
מטה עצה אזורית ממו עזרי קיצחק רביץ: המועצה אימצה בזמנו חו

בעיקר בתחום  חוקי עזרמספר  חוקקהיהודה. במהלך השנים המועצה 
שיסייעו לנו בהתמודדות עם  חוקי עזרהפיתוח. אנו נדרשים לחוקק 

המועצה  ץ המשפטי שלבעיות במרחב הציבורי. לצורך כך פניתי ליוע
 ית יערים.יעודיים לקריי חוקי עזרבבקשה להכין 

"אכיפה סביבתית"  עזררן דרוק: בשלב זה ניתן לאמץ את חוק  עורך דין
ר שהמועצה תמנה תובע עירוני ופקח. החוק לאלתר לאח וולהפעיל

 מונח בפניכם.

חוקי עזר המועצה מכין לנו  ץ המשפטי שליועהיצחק רביץ: במקביל, 
שיסייעו לנו להתמודד עם בעיות נקודתיות בקרית יערים כדוגמת, רעש, 

"אכיפה  העזרניקיון, פינוי גרוטאות רכב, מפגעים, חניה ועוד, ואשר חוק 
ן להם מענה. במידה ויש לכם עוד רעיונות, נא הגישו  סביבתית" לא נות

 .ועץ המשפטיזאת בהקדם לי

 החלטה: 
(ג) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה 11בתוקף סמכותה לפי סעיף 

החוק), ולפי  –(להלן  2008-סמכויות פקחים), התשס"ח –סביבתית 
המועצה)   –ית יערים (להלן יהצעת ראש המועצה המקומית קר

ועץ המשפטי של המועצה, החליטה מליאת המועצה ביום ובהסכמת הי
) להחיל את הוראות 2019בנובמבר  28תש"פ ( ווןחמישי ל חש

 הסעיפים המפורטים בתוספת לחוק ולאכוף על פיהם.

ה אחד לאמץ את כלל הסעיפים המפורטים חברי המועצה מאשרים ּפֶ 
סמכויות  –בתוספת לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית 

 2008–פקחים), התשס"ח
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לשכונת נופי  ברת חשמלהקמת תחנת שנאים עבור ח .5
 אישור התקשרות   -טלזסטון

 חברת חשמליצחק רביץ: יצאנו למכרז להקמת תחנת שנאים עבור 
חוות לשכונת מורדות בית החלמה, לא ניגשו מציעים למכרז, על פי 

ז המועצה, אין טעם ביציאה למכר היועץ המשפטי שלשקיבלנו מ דעת
עדת המכרזים לבצע התקשרות בנוהל הצעות ונוסף. הוא המליץ לו

מחיר ולאשרה במליאה. לכן מוגשת בפניכם החלטת ועדת מכרזים 
ץ היוע של לאשר התקשרות מול חברת סיבוס רימון על פי חוות דעת

 לפני מע"מ. 213,000בהיקף התקשרות של המשפטי 

 החלטה: 
ה אחד את ההתקשרות בפטור ממכרז עם חברי המועצה מאשרים ּפֶ 

 חברת סיבוס רימון להקמת חדר שנאים בשכונת מורדות בית החלמה.

הקמת בסיס נתונים לספר נכסים ומערכת לניהול   .6
 אישור התקשרות   -אגרות והיטלים

יצחק רביץ: מדובר בתקציב שאושר לנו באופן עקרוני על ידי המשרד 
פר נכסים ומערכת לניהול לשוויון חברתי להקמת בסיס נתונים לס

אגרות והיטלים. טכנולוגיות לנושא זה. בוצעה פניה בנוהל התקשרויות 
לספקים ממאגר היועצים של המועצה, לא הוגשו הצעות העומדות 

 ץ המשפטיחוות דעתו של היוע בתנאי הסף שנקבעו הונחה בפניכם
שמסביר מדוע ניתן להתקשר עם חברת בר טכנולוגיות לנושא זה.  

 ש את אישור חברי המועצה.אבק
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 החלטה: 
ה אחד התקשרות עם חברת בר טכנולוגיות חברי המועצה מאשרים ּפֶ 

לצורך הקמת בסיס נתונים לספר נכסים ומערכת לניהול אגרות 
 והיטלים.

להרחבת היישוב   58 תב"ר (תקציב בלתי רגיל)הגדלת  .7
 , לסך של מיליון ש"ח ש"ח 100,000-ב

שנים  25-הוגדל במשך ה בלתי רגיל) תב"ר (תקציביצחק רביץ: ה
האחרונות כמה וכמה פעמים. אנחנו בישורת האחרונה של העבודה, 

עדה הייתה שבוע שעבר ובגלל ויש ועדה גאוגרפית שדנה בעניין, הו
נו עוד וועדה, אנו במערכה משלא הספיקו כולם להביע את עמדתם זי

מגיעים עם אדירה מול גופים שמתנגדים לנו (בעיקר "הירוקים") ש
משאבים רבים, להט אידיאולוגי מעוות ודעות קדומות נגדנו. לצערנו, אנו 

נאבקים בדבר הזה הרבה מאוד שנים. אנו בישורת האחרונה 
ומסתייעים ביועצים מקצועיים בכל התחומים כמו, יועצים אקולוגיים, 

עדה תקבל החלטה ברוח ו, על מנת שהוולייועצי תנועה וסביבה וכ
ב  תב"ר (תקציב בלתי רגיל)ורך כך אנו נדרשים להגדיל את החיובית. לצ

 .ש"ח 100,000 -

 יוסף טייב: ניתן לקבל פרטים על התוכנית.

מטר  100,000יחידות דיור ועוד  1,500יצחק רביץ: מדובר על בניית 
 למסחר ותעסוקה. רבוע

הגענו להחלטה עם מטה יהודה שכרגע אנו הולכים יחד ובשיתוף 
 פעולה.

ועדת הראל. ביום ווצה לעדכן אתכם לגבי הליך ההיפרדות מאני ר
חמישי שעבר נפגשתי עם שר האוצר כדי לבקש את תמיכתו. קבענו 
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סגנית מנהל התכנון. הכנו   -מירי כהן  רתפגישה בשבוע הבא עם גב
הרבה מאוד חומרים כדי להוכיח להם את ההיגיון שבדבר. אני מרגיש 

כים איתנו גם שר האוצר בעצמו אופטימיות זהירה על כך שהם הול
 הראה תמיכה ופנה לצוות שלו לבדיקת הנושא באור חיובי.

 החלטה: 
 תב"ר (תקציב בלתי רגיל)ה אחד את הגדלת חברי המועצה מאשרים ּפֶ 

 .ש"ח 100,000-להרחבת היישוב ב 58

 - 12למכרז  211 תב"ר (תקציב בלתי רגיל)הגדלת  .8
 ש"ח  1,250,000 -, הגדלה ב 33בניית גני ילדים מגרש 

ת גני הילדים ושלד לבית ייצחק רביץ: כידוע לכם, פרסמנו מכרז לבני
הכנסת. העמותה שתזכה בהקצאה תצטרך להשיב את עלות הקמת 

מתוך הסכום יושבו בחזרה לקרנות  ש"חהשלד למועצה. כך שמיליון 
 הרשות.

 החלטה: 
  תב"ר (תקציב בלתי רגיל)ה אחד הגדלת חברי המועצה מאשרים ּפֶ 

 .ש"ח 1,250,000 -ב  33לבניית גני ילדים מגרש  211 פרמס

תשתיות   - 200 תב"ר (תקציב בלתי רגיל)הגדלת  .9
 מיליון ש"ח  6.2 -מוניציפאליות מורדות בית החלמה, ב

יצחק רביץ: מדובר בפרויקט מורדות בית החלמה. בוצעו שם עבודות 
. עתה הגיעה העת לבצע מיליון ש"ח 3.5בהיקף של  עפר, תמיכה ודיפון

את הנחת התשתיות לשכונה כולל סלילת כביש, קווי מים וביוב, 
. שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)תאורה, גינון, הקמת תחנת שנאים ובניית 

על פי האומדן שהוכן למכרז עולה כי עלות הביצוע עשויה להסתכם בכ 
 ש"ח.יון לימ 6.2 –
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לפני השלמת  4ח מהעבר, לא נאפשר לתת טופס חשוב להדגיש כלק
היתרי  איועל פי תנ(תכנית בניין עיר) כל ההתחייבויות של היזם בתב"ע 

 הבניה.

 : החלטה
 200 תב"ר (תקציב בלתי רגיל)ה אחד הגדלת מאשרים ּפֶ  ברי המועצהח
 מיליון ש"ח. 6.2 -תשתיות מוניציפאליות מורדות בית החלמה, ב -

היערכות   230 (תקציב בלתי רגיל) תב"רהגדלת  .10
 ש"חאלף  50 –לפתיחת שנת הלימודים תש"פ בסך 

לפתיחת שנת לימודים  תב"ר (תקציב בלתי רגיל)יצחק רביץ: פתחנו 
זו   תב"ר (תקציב בלתי רגיל). במסגרת ש"ח 900,000בהיקף של 

לכיתות גן, בוצעו שיפורים במבני (מבנים ארעיים) נרכשו מנדי"ם 
אוזניים לתורה. קיים צורך  ובצעו שיפורים בטיחותיים ברחהחינוך ובו

 .אלף ש"ח 50בהגדלה נוספת בסך 

משה מילר: זו הזדמנות להודות לראש המועצה על פתיחת שנת 
 לתת מענה לכל הצרכים באופן מושלם. הצלחת. ההלימודים בצורה יפ

 : החלטה
  )תב"ר (תקציב בלתי רגילה אחד הגדלת חברי המועצה מאשרים ּפֶ 

 .אלף ש"ח 50היערכות לשנת הלימודים תש"פ בסך  230 פרמס

(כאן מגיע הפרוטוקול לסופו. החתימות על הפרוטוקול, על ידי המזכיר  
 וראש המועצה, מופיעות בדף הבא.)
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