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 שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה
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 נוכחים:

 יצחק רביץ ראש המועצה 
 אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה

 יהושע דויטש חבר המועצה 
 אברהם וינטרוב חבר המועצה

 zoomבאמצעות  -צבי רענן חבר המועצה
 ישראל נדר חבר המועצה 

 
 משתתפים:

 מנכ"ל המועצה  -אבי רוטנברג
 שמואל רוטנברג גזבר המועצה 

 מבקרת המועצה -דליה קליימן
 

 נעדר:
 ישראל איפרגן סגן ראש המועצה

 ישראל פרומר חבר המועצה 
 חבר המועצה   – משה מילר

 דאתרא. אישור הארכת כהונת המרא  .1
אנחנו    ,  מתקרב לגיל פרישה  שליט"א  שולמן  אריההיות והמרא דאתרא הרב ישראל    -יצחק רביץ

שנים נוספות ע"י אישור של מועצת הרבנות הראשית לישראל   שמבקשים להאריך את כהונתו בחמ
 אבקש את אישורכם.כך ולצורך 

 החלטה 

כהונתו של המרא דאתרא, הרב הגאון ישראל אריה    מליצים פה אחד להאריך אתחברי המועצה מ
 שולמן שליט"א.  

 מעון יום רח' חפץ חיים. מס' ......הגדלת תב"ר  .2

  הבאנו שורה של מומחים  בעיות איטום  יש  מבנה  בברחוב חפץ חיים,  יום    מדובר במעון     -יצחק רביץ  
הומלץ לאטום את תפר שלד הקומה מעל המעון ולקרות  לפתור את הבעיה, בסופו של דבר    על מנת

    ₪  300,000לשם כך אנו נדרשים להגדיל את התב"ר בסך את החצר הקדמית למניעת חדירת מים. 

 החלטה 

 ₪ .  300,000בסך   מעון יום חפץ חיים  חברי המעצה מאשרים פה אחד הגדלת תב"ר

 סגירה.  –פארק בשצ"פ רחוב חפץ חיים  265 מס'  תב"ר .3

 ר "יתן לסגור את התבעל כן נ, ממפעל הפיסלפארק התקבל מלוא התקצוב  -שמואל רוטנברג   

 החלטה 

 שצ"פ פארק חפץ חיים.    265 מס'  חברי המועצה מאשרים פה אחד סגירת תב"ר

 

 



 

 ₪   143,235על סך   2021 לשנת  לסימוני כבישים והתקני בטיחות פתיחת תב"ר .4

רביץ   קרנות הרשות בסך      10%-ו₪     128,928משרד התחבורה בסך    90%מקור המימון    -יצחק 
 משרד הפנים מתקציבי הפיתוח.  תוקצבו על ידי י  10%  - ₪.  מתוכנן שגם ה 14,325

 החלטה 

ימומן מטעם משרד    ₪90% כאשר    143,235חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר בסך  
 מקרנות הרשות. 10%- התחבורה ו

 שנה לפטירתו.   15  -דברים לזכרו של הרה"ג  ר' אליעזר סורוצקין זצ"ל לרגל יום השנה ה .5
 

זצ"ל,  ורוצקין  סאליעזר  כל חברי המועצה נוכחים ומפאת כבודו של מייסד היישוב הרב  לא  היות ו 
 בהשתתפות בני משפחתו.  לאחרי החגים  לזכרו   הדיון אנו נדחה את

 שונות .6
רביץ   .א אב  -יצחק  תכנית  להכנת  הציבורי  במרחב  חניות  של  סטטוטורית  הסדרה    לצורך 

  .₪  54,000 ךבס חגית גנסיה האדריכלית עם , יש להגדיל את הסכם ההתקשרות  לתנועה
הרב   .ב המועצה  חבר  בפני  לציין  לי  מועצה    יהושעחשוב  בישיבת  נכחת  ולא  היות  דויטש, 

לעילוי  ספר תורה  , הבנתי שמדברים על כתיבת  של יונתן ז"להקודמת בה העלנו את זכרו  
 . ויתן את חלקיננשמתו. גם אנו נ

אני רוצה להודות לראש המועצה על הליווי מרגע האירוע, ראש המועצה    - דוישט  יהושע   .ג
החולים   בבית  איתנו  ההיה  אורך  לכל  אותנו  וליווה  המקרה  אחרי  ועד  שעתיים  יממה 

אני בטוח שראש המועצה היה עושה זאת עבור כל  לקבורה ואף טרח לסייע במציאת קבר.  
 שב. תו

המועצה ולעובדי המועצה ונתפלל להקב"ה שתכלה שנה  נאחל שנה טובה ומבורכת לחברי   .ד
לה  כנוהגים לומר ת   אוראיתי בכמה מקומות שיש כאלו של  .  וקללותיה תחל שנה וברכותיה

הרב   שלה,  הטוב  את  יש  שנה  בכל  כי  וקללותיה  בס  דסלרשנה  צריכים   ו רפמביא  שאנו 
                 . טוב בעזרת ה' יותר להודות על הטוב שהיה בשנה החולפת ולהתפלל שבשנה הבאה יהיה 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


