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תשע"ז  27ביוני  2017בחדר הישיבות במועצה
משתתפים בישיבה
 .1משתתפים:
 הרב אברהם רוזנטל – ראש המועצה
 הרב יוסף אסרף – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 הרב בנימין מיירניק – חבר המועצה
 הרב בן ציון בנג'מין – חבר המועצה
 הרב אברהם בלומנטל – חבר המועצה
 .2נוכחים:
 רואה חשבון שמואל רוטנברג – גזבר המועצה
 רואת חשבון דליה קליימן – מבקרת המועצה
 אבי רוטנברג – מזכיר המועצה
 .3נעדרים:
 הרב אורן גרנית – חבר המועצה
 הרב דב בקשט – חבר המועצה
 הרב יצחק פרידמן – חבר המועצה
 הרב ישי אלפנדרי – חבר המועצה
אברהם רוזנטל – אתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה .5/2017

על סדר היום
 .1אישור מינוי עורך דין יונתן פילדס כחבר בוועדת ערר לארנונה ִבּ ְמקוֹם עורך דין מורן נגיד
 .2ועדת הקצאות לדיון בבקשות הקצאת מגרש  34ברחוב הדגן לצורך בניית בתי כנסת
 .3ייעוד תקציבי פיתוח ממשרד הפנים לשנת 2017
 .4שאילתא מחבר המועצה הרב בנימין מיירניק לגבי פעילויות הקיץ שהמועצה מתכננת לרווחת
התושבים.
 .5שאילתא מחבר המועצה הרב אברהם בלומנטל לגבי סיום עבודות הפיתוח בשכונת נופי יערים
 .6הצטיידות כיתת המחשבים בפסיפס
 .7הודעות ראש המועצה

 .1אישור מינוי עורך דין יונתן פילדס כחבר בוועדת ערר לארנונה בִּ ְמקוֹם עורך
דין מורן נגיד
אבי רוטנברג – עורך דין מורן נגיד ביקשה לסיים את תפקידה כחברת ועדת הערר לארנונה .את מקומה יחליף
עורך דין יונתן פילדס.

החלטה

חברי המועצה מאשרים למנות את עורך דין יונתן פילדס כחבר בוועדת הערר לארנונה ִבּ ְמקוֹם עורך דין מורן
נגיד.

 .2ועדת הקצאות לדיון בבקשות הקצאת מגרש  34ברחוב הדגן לצורך בניית
בתי כנסת
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אברהם רוזנטל – המועצה נמצאת בעיצומו של הליך להקצאת מגרש  34ברחוב הדגן לבניית בתי כנסת,
אשר במסגרתו הוגשו שתי בקשות על ידי עמותות המייצגות את הפסיפס האנושי בשכונת אחוזת יערים.
אבי רוטנברג – ועדת ההקצאות המקצועית שחבריה הם עורך דין שפר ,גזבר המועצה ומזכיר המועצה,
התכנסה ובדקה את הבקשות והמליצה לאשר את ההקצאה לעמותת "בני הישיבות להגדיל תורה" בתא
השטח המוגדר  ,Aתוך התנייה שבמידה והבניה לא תחל בסמוך למתן היתר הבניה ,ההקצאה תהיה בתוקף
לשנתיים .לגבי עמותת "בני ישיבות ספרדים" ,הועדה ממליצה להשאיר את מועד ההקצאה כפי שפורסם.
יוסף אסרף – אני סבור שיש לקבוע אבני דרך לשלבי הביצוע בכדי למנוע מצב שהעמותה החלה בבניה אך
מתקשה לסיימה ואז נמצא עצמנו עם שטח המיועד לצרכי ציבור אך אינו ממלא את ייעודו.
אברהם בלומנטל – אבקש להתייחס לנושא בניית קיר התמך הדרומי למגרש  .34במידה ועלות הקמת הקיר
תהיה על העמותות ,לא תוכלנה להקים את בתי הכנסת.
אברהם רוזנטל – אבדוק זאת עם מהנדסת המועצה .לגבי הערת הרב אסרף ,אכן מומלץ לקבוע לוח זמנים
לביצוע .אני מציע שחברי יאשרו את ההקצאות בכפוף לקבלת לוח זמנים לביצוע בתיאום עם מהנדסת
המועצה.

החלטה

חברי המועצה מאשרים להקצות את מגרש  34הנמצא בגוש  29539חלקה  ,81תא השטח המוגדר B
לעמותת "חניכי הישיבות ספרדים" ,תא השטח המוגדר  Aלעמותת "חניכי הישיבות להגדיל תורה בכפוף
להמצאת לוח זמנים לביצוע.

 .3ייעוד תקציבי פיתוח ממשרד הפנים לשנת 2017
שמואל רוטנברג – מדובר בתקציב שהועמד לרשותנו על ידי משרד הפנים.
בתום התייעצות עם הדרג המקצועי במועצה עלו כמה נושאים שאנו סבורים כי יש לבצעם מתקציב זה,
לשיקולכם.
שיקום כבישים ,מדרכות ותשתיות נלוות – קיים צורך בשדרוג בכמה נקודות ביישוב ברחובות גורדון ,בלוך,
הגר"א ואוזניים לתורה .הסכום המומלץ לצורך זה הוא  172אלף ש"ח.
הכנת חוקי ﬠֵ זֶר – במהלך השנים נוצר צורך לעדכן חוקי עזר– הסכום המומלץ לצורך זה הוא  40אלף ש"ח.
ביצוע סקר נכסים לצורך ארנונה – על פי הנחיות משרד הפנים ,המועצה נדרשת לבצע את הסקר אחת
ֻשּׁר תקציב של  40אלף ש"ח אך סכום זה אינו מספיק ,מומלץ לאשר תקציב נוסף
לתקופה ,בשנת  2016א ַ
בסך  70אלף ש"ח.

החלטה

חברי המועצה מאשרים את ייעוד תקציב פיתוח של משרד הפנים לשנת  2017על פי הפירוט דלהלן :שיקום
כבישים ותשתיות נילוות –  172אלף ש"ח ,הכנת חוקי ﬠֵ זֶר –  40אלף ש"ח ,ביצוע סקר נכסים לארנונה – 70
אלף ש"ח.

 .4שאילתא מחבר המועצה הרב בנימין מיירניק לגבי פעילויות הקיץ
שהמועצה מתכננת לרווחת התושבים.
בנימין מיירניק – אבקש לקבל פרטים על פעילויות הקיץ שהמועצה מתכוונת לבצע לרווחת התושבים.
בנוסף ,אבקש לתת עדיפות בהעסקת תושבי היישוב בפעילויות מבורכות אלו.
אברהם רוזנטל – קייטנת כולנו כאחד לתלמידי תלמודי התורה ,תחל אחרי תשעה באב למשך שמונה ימים
ותרוכז על ידי הרב אלעזר דרך ,הקייטנות לבנות בגילאי הגן והיסודי ,יחלו בתום שנת הלימודים וימשכו
לסירוגין עד לתחילת שנת הלימודים תשע"ח .בגני הילדים הקייטנות ממשיכות אחרי תום שנת הלימודים
במסגרת משרד החינוך על ידי צוות הגנים .בחינוך היסודי ,כיתות אלף-גימל יהיו במסגרת "בתי ספר של
הקיץ" ,כיתות דלת – הא ייהנו מקייטנה ,פעילויות אלו ירוכזו על ידי הנהלת בית הספר .בהמשך ישתתפו
בקייטנת המדע שתרוכז על ידי מירי לביא ורדית בורשטיין .לכיתות וו – חית תהיה מחנה חוויתי שירוכז על ידי
שושי שוורץ .לבָּ נוֹת בכיתות טית – יוד בית יתקיים מחנה "לשם שינוי" .במשך תקופת בין הזמנים יתקיימו

פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית קרית יערים טלזסטון 5/2017
עמוד  2מתוך 3

שלל פעילויות לתושבים ולבני הישיבות ,הפרטים יפורסמו בקרוב .בתום בין הזמנים תחל קייטנת "חוויהלי"
בגני הילדים ,מסגרת זו תרוכז על ידי גברת מ .לביא וו .בורשטיין.
חשוב להדגיש כי צוות המועצה עשה מאמצים ניכרים והצליח לאגם משאבים ממשרדי הממשלה השונים
בכדי להעניק לתושבים את מגוון הפעילויות האטרקטיבי ביותר לכל תקופת הנופש ולכל גיל.

 .5שאילתא מחבר המועצה הרב אברהם בלומנטל לגבי סיום עבודות הפיתוח
בשכונת נופי יערים
אברהם בלומנטל – שכונת נופי יערים אוכלסה בחלקה ,אך טרם הושלמו עבודות הפיתוח בשכונה.
אברהם רוזנטל – ידוע לי שמהנדסת המועצה מטפלת בנושא ,לאחרונה התקיים בשכונה סיור לתיאום
ציפיות וקבלת לוח זמנים לביצוע .אני מקווה שבחודש הקרוב הקבלן ישלים את הפיתוח.

 .6הצטיידות כיתת המחשבים בפסיפס
אבי רוטנברג – התקבל תקציב ממשרד המדע בסך  60אלף ש"ח לשדרוג כיתת המחשבים במרכז פסיפס,
המרכז משרת כשמונים תושבים מכלל אוכלוסיית היישוב מידי שבוע בשעות אחר הצהריים והערב .במרכז
קיימים חוגים המקנים ידע בתוכנות גרפיות וכלליות.

החלטה

חברי המועצה מאשרים לייעד את התקציב בסך  60אלף ש"ח לצורך שדרוג כיתת המחשבים במרכז פסיפס
ולפתוח תב"ר )תקציב בלתי רגיל( לצורך כך.

 .7הודעות ראש המועצה
לפני שנה התקבלה החלטה במליאת המועצה להפעיל את היחידה להתפתחות הילד אבני דרך באמצעות
גורם חיצוני.
לאחרונה פורסם מכרז פומבי להפעלת המרכז להתפתחות הילד ,קופות החולים מכבי ומאוחדת הביעו את
רצונם להשתתף תוך העלאת הסתייגויות ,היועץ משפטי של המועצה בדק את ההסתייגויות ומצא שבחלקן
מהוות הפרה יסודית של המכרז ואין אפשרות לשנות את תנאי המכרז לאחר פרסומו .בהמלצתו ,הועברה
הבהרה זו לנציגי קופות החולים .היום היה המועד האחרון להגשת ההצעות ,ולא הוגשה כל הצעה .לאור
העובדה שיציאה למכרז נוסף לא תניב תוצאות שונות ,ובהמלצת היועץ המשפטי ,נדרש אישור מהמליאה
למתן סמכות לצוות המקצועי במועצה לנהל משא ומתן עם נציגי קופות החולים ולקבל החלטה.

החלטה

חברי המועצה מסמיכים את הצוות המקצועי במועצה לנהל משא ומתן עם נציגי קופות החולים ולקבל
החלטה על מפעיל.
אברהם רוזנטל – תודה רבה לכולכם.
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