
 

 2019/2פרוטוקול ישיבת הנהלה  

 2019בספטמבר   22ביום ראשון כ''ב אלול תשע''ט    בלשכת ראש המועצהאשר התקיימה  

 משתתפים: 
 ראש המועצה   הרב יצחק רביץ

 הרב יוסף טייב סגן ראש המועצה 
 הרב משה מילר סגן ראש המועצה 

 הרב אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה 
 חבר מועצה  רענןהרב  צבי  

 
 2-2019ברשותכם אנו פותחים את ישיבת ההנהלה מס   -יצחק רביץ

 על סדר היום: 
 ש''ח.1,000,000''שיקום שדרוג ושיפוץ המרחב הציבורי'' בסך   158הגדלת תב''ר מס   .1
 לבניית בית כנסת.  33מגרש    154חלקה  29539הקצאת שטח הממוקם בגוש   .2
 .2018עדכון דרגת רשות לפי נתוני הלמ''ס לשנת  .3
 החזר הוצאות ייצוג משפטי  .4

 
 ש''ח  1,000,000''שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי'' בסך    158הגדלת תב''ר מס  

כדי    1,000,000-ב אנו רוצים לשדרג את היישוב למראה חדש. לשם כך יש צורך בהגדלת התב''ר - יצחק רביץ
 שנוכל להכין תכניות לביצוע. 

 האם ניצלנו את התב''ר הקיים של ''שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי''? -יוסף טייב
 התב''ר הקיים נוצל כמעט ברובו.  -יצחק רביץ

 
 לבניית בית כנסת   33מגרש    154חלקה   29539הקצאת שטח ממוקם בגוש  

 33מגרש    154חלקה  29539אנו עומדים להתחיל בתהליך של הקצאת שטח הממוקם בגוש  -יצחק רביץ
 לצורך הקמת בית כנסת. 

 יש כבר היתר בניה?  -משה מילר
 כן, הגיע ממש השבוע היתר בניה למקום. -יצחק רביץ

 מתי יוכל המכרז לצאת לפועל?  - אחיעזר פרקש
 בקרוב ממש.  -יצחק רביץ

 
 עדכון דרגת רשות לפי נתוני הלמ''ס 

תושבים. המועצה תעבור מדרגה   5,000-ף ה, וחצינו את ר2018קיבלנו את נתוני הלמ''ס לשנת   -יצחק רביץ
 .  עקב כך תיהיה עליה במענק האיזון.2-ל  1

 ? 5,000. למה הלמ''ס אומרים 6,000במרשם האוכלוסין אנו מעל    -צבי רענן
 קיים פער קבוע בעדכון הנתונים בין הלמ''ס לבין רשות האוכלוסין. -יצחק רביץ

 על מה תשפיע העליה במענק?   - אחיעזר פרקש
תיהיה יכולת להשתתף בהגשת קולות קוראים בהיקף נרחב יותר, פרויקטים ממשלתיים  -ק רביץיצח

 יתוקצבו בשיעור גבוה יותר.
 על כמה כסף מדובר?  -משה מילר
 ש''ח לשנה. 108,000-מדובר על כ -יצחק רביץ

 
 החזר הוצאות ייצוג משפטי 

יהיה צורך להחליט לגבי החזר ייצוג משפטי לשמואל רוטנברג, חברי ועדת מכרזים אסרף,   -יצחק רביץ
 בלומנטל ואבי רוטנברג. את כל הפרטים תפרט דליה בישיבת המועצה עם עו''ד רן דרוק. 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


