
 

 

 

 4/2020פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין  

 כ' אייר תש''פ   2020במאי   14שהתקיימה בחדר הישיבות ביום חמישי  

 

 נוכחים: 
 יצחק רביץ ראש המועצה 

 משה מילר סגן ראש המועצה 
 אברהם וינטרוב חבר מועצה 

 צבי רענן חבר מועצה 
 ישראל פרומר חבר מועצה 

 ראש המועצה יוסף טייב סגן 
 יהושע דויטש חבר מועצה 

 ישראל איפרגן חבר מועצה 
 

 נעדרים: 
 הרב אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה 

 
 משתתפים: 

 מזכיר המועצה  - אבי רוטנברג
 עו''ד רן דרוק 

 
 4/2020אבקש לפתוח את ישיבת המועצה  -יצחק רביץ

 
 פתיחת תב''ר לביצוע הסדרים בטיחותיים:    .1

ש''ח לביצוע הסדרים בטיחותיים  2,053,002קיבלנו הרשאה ממשרד התחבורה ע''ס  בס"ד   -יצחק רביץ
 מסכום זה.   10%נדרשת להשתתף בסך של  ברחובות בלוך, הריף, ואוזניים לתורה. המועצה  

 משי הדרך.  בדגש על בטיחות משת בביצוע מתחית פנים ברחובות אלו מדובר
 .לתת את הדעת על פתרונות חניה נוספיםאבקש עקב מתוקת חניות ברחובות אלו,   -צבי רענן

 מובן ומקובל.  -יצחק רביץ
 

 החלטה 
 לביצוע הסדרים בטיחותיים. ש"ל   2,053,002בסך חברי המועצה מאשרים פה אחד את פתיחת התב''ר  

 
 . הגדלת תב''ר מקווה גברים 2

צורך להגדיל   . ישתש"פ סיווןאנו עושים מאמצים גדולים לסיים את העבודה במקווה עד ער"ח   -יצחק רביץ
 . נוספים  ש''ח  451,500התב''ר בסך  את  

 לשאלתכם, בתכנון הראשוני לא נלקחו הרבה סעיפים בלתי צפויים שנתגלו תוך כדי ביצוע העבודות.
הגורמים המקצועיים שמלווים את הפרויקט אומרים שעלותו הכוללת סבירה ומידתית. כמו"כ, בקשתי 

 מיועץ כלכלי לבדוק את הייתכנות להוזיל את תעריפי הכניסה בכדי להקל על המשתמשים. 
 

 החלטה 
 ₪ לסיום העבודות במקווה.  451,000בסך    חברי המועצה מארשים פה אחד את הגדלת התב"ר

 
 
 . ממונה נכסי רשות:3

אבקש למנות את גב' רבקה ורשבסקי לתפקיד ממונה על נכסי הרשות. זו פונקציה נדרשת  -יצחק רביץ
 מקצועית. עד עתה, מזכיר המועצה אייש את התפקיד.בועדת הקצאות 

 
 
 
 



 

 . סקירה בדבר משבר הקורונה:4
נמצאים לקראת סוף משבר הקורונה. כאשר הכל ייגמר נעשה סיכום מצב. אך אנו בס"ד אנו נ -יצחק רביץ

לא להמתין להוראות של   - להיערך לעתיד אם חלילה תהיה התפרצות נוספת. מה שצריך במקרה כזהרוצים  
 לראות מה נכון הוראות בעצמינו מייד. צריך להפעיל את ההגיון ולפעול בהתאם, הממשלה, אלא לתת 

 
 
 

, הקשר הקבוע עם התושבים הוא מפתח להצלחה. היינו בקשר עם אנשי היישוב כל מצב. בנוסףלעשות ב
דרך טלפונים, מיילים, וואתסאפ. זה אחד הדברים שעזרו לאנשים להתמודד ולהישאר בבית. גם התוכן 

 שהשקענו בו, שהיה ברמה גבוהה ומותאם ליישוב. זה עזר מאוד לתושבים.
היתה חלוקת מזון ועוד מבודדים וחולים,  בקשר יומיומי עם  והי  ים הרבים ומערך המתנדב  מחלקת רווחה 

 הרבה פעילויות. זה סייע לתושבים להשאר בבתים. 
 
 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


