
 

 10/2020פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין  

 2020  אוגוסט ב  27   תש''פ אלולב   ז'  חמישי שהתקיימה ביום 

 

 נוכחים 

 יצחק רביץ ראש המועצה 

 אחיעזר פרקש סגן ראש המועצה 

 משה מילר סגן ראש המועצה 

 ישראל פרומר חבר מועצה 

 ישראל איפרגן חבר מועצה 

 מועצה יהושע דויטש חבר 

 אברהם וינטרוב חבר מועצה 

 צבי רענן חבר מועצה 

 צבי פאלק חבר מועצה 

 

 משתתפים 

 מנכ''ל המועצה   -  אבי רוטנברג 

 גזבר המועצה    בטלפון   -שמואל רוטנברג

 יועצת משפטית     בטלפון   -אביבה לוי

 

 הגדלת תב"ר מקווה גברים 

  תי סיבות. ש בגלל     אלש"ח  278הגדלת התב"ר בסך  מדובר על    -   יצחק רביץ

 750,000סך  באריק פנחס,     מקווה הגבריםשיפץ את  הקבלן הקודם ש  הוגשה על ידי בעקבות תביעה ש   א.  
 אלש"ח.  210פשרה שהמועצה תעביר לו אחר שניהלנו מו"מ, הגענו לול   ,  ₪

מנע את שתמים  סינון  ל   ומערכת  ₪    18,000   בסך  לחדר המכונות    יש צורך להשלים את דלתות הכניסה   ב.
  אלש"ח.   50, ותחסוך בעלויו ניכרות, בעלות של  הצורך לרוקן את הבורות כל יום

 החלטה 

 . כפי שציינתי  אלש"ח   278בסך  ב"ר מקווה גברים  תחברי המועצה מאשרים פה אחד את הגדלת 

 

 הגדלת תב"ר פרויקט פחים טמונים 

כדוגמת גן כרמלה, יש צורך  ניםוטמהפחים להנחת התאמת התשתיות הנדרשת  בעקבות ה   - יצחק רביץ  
 אלש"ח.   175להגדיל את התב"ר בסך  

 החלטה 

 . אלש"ח  175בסך    חברי המועצה מאשרים פה אחד את הגדלת התב"ר לפרויקט פחים טמונים

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 עדכון חוזים בפרויקט שלטי רחוב וריהוט רחוב.  

 49,178  מוסדות בעלות של אתרים והלכל ה ם  ושלטי  בפרויקט שלטי רחוב הוספנו אלמנטים   - יצחק רביץ  
 ש"ח. 

לשנות את סוג העץ של אחרי שיקול דעת מעמיק והתייעצות עם אנשי מקצוע הגענו למסקנה   -   ריהוט רחוב
יש צורך להגדיל את   ספסלי הרחוב לחומר עמיד ויפה יותר. לטווח רחוק זה יפחית את עלויות התחזוקה.

 על פי הנחיית יועמ"ש המועצה, יש לקבל החלטה על כך במליאה.   אלש"ח.  50  – החוזה ב  

 החלטה 

שלטי רחוב בסך לאספקה והתקנת    6/2020במכרז    חוזה חברי המועצה מאשרים פה אחד את הגדלת ה
 ₪.   50,000ריהוט רחוב בסך  לאספקה והתקנת    4/2020מכרז  ₪  ו 49,178

 

 טה להעברת מקרקעין לחברת חשמל. אישרור החל 

באוגוסט   11  מיום על פי הנחיית יועמ"ש המועצה, יש צורך לאשרר את החלטת המליאה    – יצחק רביץ  
 בדבר העברת זכויות מקרקעין להקמת תחנת שנאים בשכונת מורדות בית החלמה.  2020

 החלטה 

לחברת   9מגרש    277חלקה    29539בגוש  המקרקעין  זכויות  חברי המועצה מאשרים פה אחד את העברת 
 שכונת מורדות בית החלמה.ב חדר שנאים    לצורך הקמת חשמל  

 

 מינוי ליועצת למעמד האישה 

, היתה גם כן יועצת למעמד האישה. כידוע לכם שהיא סיימה את גברת אלישבע גולדשמידט  - יצחק רביץ  
. לפיכך יש זו הזדמנות להכיר ולהוקיר את עבודתה המסורה והמקצועית במחלקת גזברותעבודה במועצה ו

ועדת המכרזים חברי  היתה מועמדת אחת, הגב' אסנת רובנשטיין,  ו  מכרז פנימילאייש את התפקיד. בוצע  
 המליצו להטיל עליה את התפקיד.  

 החלטה 

 חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינויה של הגב' אסנת רובינשטיין לתפקיד יועצת למעמד האישה. 

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


