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 אישור המלצת ועדת תמיכות  .1

ובישיבה הערב יהיה קוורום ועדת התמיכות עוד לא הספיקה להתכנס, אני מציע שבמידה  – אברהם רוזנטל
 של חברי הוועדה, נושא התמיכות יידון במסגרת ישיבה זו. 

ישיבה. זה לא חוקי וגם   ברשימת הבקשות לתמיכה מופיע גוף שהקים שבע יחידות דיור במבנה – דב בקשט
 "חב לאחריני". רק לאחרונה החלו לשלם ארנונה. אני מציע לדחות את בקשתם לתמיכה. 

מתייחסת לכולל.   בעבר הייתה ישיבה. עכשיו יש כולל ובית כנסת. לדעתי, בקשת התמיכה – אברהם רוזנטל
 מעבר לכך, העיסוק בנושא שימוש חורג כן או לא אינו על סדר היום.

 צחק פרידמן נכנס. הרב י
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 34הדגן מגרש  רחובקריטריונים להקצאת שטח לבניית בתי כנסת ב  .2

 באחוזת יערים קיים שטח שמיועד להקמת בתי כנסת.  – אברהם רוזנטל

 נוהל ההקצאות שהובא לעיונכם מבעוד מועד מסדיר את הליך ההקצאה באופן שוויוני כנדרש. 

האם גם עמותה חדשה שחבריה עדיין לא גרים פה תוכל להגיש בקשת הקצאה כפי שנעשה   – דב בקשט
 בשכונת לב הקריה? 

תה בהקמה. נכון למועד פרסום  יתה סיטואציה שונה. השכונה הייבשכונת לב הקריה הי – בן ציון שפר
ת להגיש בקשה ההקצאה עדיין לא ידעו מי יהיה הציבור שיגור בה ולכן אפשרנו לרוכשי הדירות החדשו 

 .להקצאה במסגרת עמותה חדשה

 הנוהל.  על פיאבקש מחברי המועצה לאשר את הקריטריונים להקצאה ולהתקדם בתהליך   – אברהם רוזנטל

 החלטה 
בשכונת אחוזת יערים להקמת בתי כנסת,   34חברי המועצה מאשרים את הקריטריונים להקצאת מגרש 

 והמשך הליך ההקצאה.

 2017כה לגופים נתמכים בשנת ועדת תמיכות למתן תמי  .3

 . אבקש ברשותכם לחזור לנושא התמיכות. קיים קוורום של חברי ועדת התמיכות – אברהם רוזנטל

אסביר לגבי הטבלה שמוצגת בפניכם. יש כמה קבוצות של גופים נתמכים; יש תמיכות   – שמואל רוטנברג 
 בות בין הזמנים ומתמידים. קריטריוניות פר ראש, בתי ספר, מוסדות חסד, שיעורי תורה, ישי

דיברתי על כך בעבר. תושבים של הקריה צריכים לקבל יותר. לדוגמה, תלמידי ישיבת בעלז אינם   – דב בקשט
 תושבי הישוב.

 . לטעמי, אין הבדל בין לימוד תורה של תושב לשאינו. תורה מגנא ומצלא – אברהם רוזנטל

 בכל מקרה, בקריטריונים קיימת אבחנה בין תלמיד תושב לשאינו.  – שמואל רוטנברג 

  2017האם חברי ועדת התמיכות וחברי המועצה ממליצים לאשר את מתן התמיכות לשנת  – אברהם רוזנטל
 לגופים שהגישו בקשת תמיכה כנדרש? 

 החלטה 
 . 2017חברי המועצה מאשרים את המלצת ועדת תמיכות למתן תמיכה לגופים נתמכים לשנת 

שאילתה מחבר המועצה הרב אברהם בלומנטל לגבי הטיפול בנושא מרכזי  .4
 חלוקת הדואר  

כפי שכבר התרעתי בישיבות המועצה הקודמות, המחסור בתאי דואר ביישוב הוא בלתי   – אברהם בלומנטל
 .נסבל. זה שרות אלמנטרי שדואר ישראל חייב לתת לכל אזרח, ובפועל מזלזל בזה

מטפל בזה באופן אישי. לפני שבוע הגעתי לסיכום עם מנהל המרחב בדואר ישראל על   אני – אברהם רוזנטל
תאי דואר נוספים. אני מקווה שבזמן הקרוב   450השתתפותם בעלויות הרחבת מרכז החלוקה והוספת  

 הטיפול בנושא יסתיים. 

 מה הלו"ז הצפוי?  – דב בקשט

 לעבוד בשטח, העבודה אמורה להסתיים עוד לפני החג.   בעזרת השםמחר קבלן יתחיל  – אבי רוטנברג 

הצעה לסדר היום מחבר המועצה הרב דב בקשט לדיון בתכנית ההבראה של  .5
 המועצה

פקידה ממשרד הפנים.   על ידינושא תכנית ההבראה שהמועצה נמצאת בה נודע לי באקראי   – דב בקשט
 ה. מעולם לא דובר בישיבת המועצה שהמועצה נמצאת בתכנית הברא

 .לטעמי התשובה היא, ניהול ריכוזי. חברי המועצה אינם שותפים לעשייה, אינם מחזיקים בתיקים

 אגב, מדוע יש צורך לבוא למועצה לבקש כעני בפתח קמחא דפסחא, מדוע לא לעשות זאת בצורה מכובדת? 
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רעדיין לא   2016בנוסף, גם תקציב לשנת   ישיבת מועצה מיוחדת   ן ְלזַּׁמ  איך הגענו למצב כזה. אני מציע   .אּושַּׁ
 מיד אחרי פסח לדון בנושא, לפני שתהיה פה ועדה קרואה וחשב מלווה. 

 המועצה לא נמצאת בתכנית הבראה ואינה מתכוונת להיכנס לתכנית זו.  – שמואל רוטנברג 

 הבראה והתייעלות. -יש שני מושגים

ן שדנה בנושא תקציב המועצה יהתקיימה ישיבה מיוחדת שלא מן המני 2016באוגוסט  9לידיעתך, ביום  
לאחר התאמתו לתכנית ההתייעלות. מעבר לעובדה שאתה וחבריך לא השתתפתם בישיבה זו, גם לא  

 טרחתם לקרוא את הפרוטוקול.

 חברי המועצה. על ידיבישיבה זו נדונה בהרחבה תכנית ההתייעלות ואף אושרה 

 עדת ביקורת אמרת שאנו בתכנית הבראה.ובו – דב בקשט

 לא היינו בתכנית הבראה ולא נהיה בה.  – רוטנברג  שמואל

אישרנו תקציב גרעוני במסגרת תכנית   2017נסגור בגרעון קטן. בשנת  2016לגופו של נושא, את שנת  
 נגיע לאיזון.   2019, מתוך תקוה שבשנת  2018ההתייעלות, כך גם יהיה בשנת  

ית כוללת קבלת הלוואות לכיסוי הגרעון התכנית הוגשה למשרד הפנים ואנו נמצאים במגעים לאשרה. התכנ
 שנעלה על דרך המלך. עזרת השםהשוטף וגירעונות העבר, ונקווה ב

 בהבהרות לתכנית, ציינתי את הגידול המסיבי במספר התושבים כגורם משמעותי בהעמקת הגרעון. 

 המועצה סומכת את ידיה על תכנית ההתייעלות. החלטה:

שאילתה מחבר המועצה הרב בנימין מיירניק לגבי שיבושים בלוחות הזמנים  .6
 של קווי סופרבוס בקרית יערים 

ים ונוספו נסיעות נוספות במיוחד בבוקר. זה מבורך. עדיין ונודע לי שלאחרונה תוגברו הקו – בנימין מיירניק 
מדלגים על נסיעות. האם יש מישהו  אני מקבל תלונות על אוטובוסים שלא מגיעים במועד לתחנה ואף 

 שנמצא בקשר ישיר מולם ומביע בפניהם את הבעיות, ומה ניתן לעשות מעבר לכך? 

אני צרכן קבוע של תחבורה ציבורית במיוחד בקו לבית שמש. אני קובע בוודאות שהם מדלגים   – אורן גרנית 
 על נסיעות. אני סבור שעליהם לתת תשובות לטענות אלו. 

 כן, קיימת בעיה בנושא, גם שוחחתי על כך עם ראש המועצה.א – דב בקשט

אני מקיים איתם פגישות בנושא זה, יש להם רצון ונכונות לסייע אך לדבריהם, לא הכל תלוי   – אברהם רוזנטל
 בהם.

 בהזדמנות זו אאחל לחברי המועצה פסח כשר ושמח. 

 


