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 2/2022–פרוטוקול מועצה דתית  – ישיבת מועצה דתית

 בתשפ" בניסן ג'   2022.4.4מיום שלישי 

 

 יוסי רייכבך י, חברי המועצה הדתית: אוראל להב, יוסי מוסר נוכחים:

 , רונית תורג'מן, ארתור רובינוב                       

 משגיחים, מפקח כשרות, בלניות  

 מזכירת המועצה הדתית. – אורה ישראלוב

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול 

 .עדכונים שוטפים 

  2022סקירה לקראת תקציב 

  צוות המקוואות.סקירת פעילות 

 .הרמת כוסית לחג הפסח עם עובדי המועצה הדתית 

 .שונות 

 

  1/2022את הישיבה באישור פרוטוקול הישיבה הקודמת נפתח   אוראל להב:

  החלטה: אושר פה אחד

 מורכב.  תאעדכן שבנקודת הזמן הנוכחית המציאות בעולם המועצות הדתיו –עדכונים שוטפים 

 כך גם אצלנו ובחלם ישנם ממונים.  –בחלקם ישנו הרכב מאושר שזה המצב האופטימלי 

ר יאושר הרכב גם שם וכידוע אצלנו ת חולון עד אשבמועצה הדתי נכון להיום אני מכהן כממונה

 .1.9.2020-ישנו הרכב מאושר החל מ

 

 הצוות עושה עבודה נהדרת וניכר שהציבור שבע רצון מהשירותים. סקירת מצב מקוואות: 

קניית הציוד האיכותי ביותר ובמקביל שומרים על בגם במקווה הנשים אנו ממשיכים בשימורו ו

 תחזוקה איכותית של מקווה הגברים, שימור המים ותחזוקתם. 

אנו נותנים דגש מרבי לניקיון מתחם המקוואות ושמירה על סטנדרט ברמה הגבוהה ביותר מה 

 שמצדיק את הרישיון שקיבלנו ויאפשר את הארכתו לקראת סוף השנה. 

 



 
 

 

 

שהוא יהיה די דומה  2022מה שהכי חשוב זה הערכות לקראת תקציב  :2022סקירת תקציב 

 מה שיצריך אותנו לעשות התכווצות, אנחנו נעמוד בזה. 4%עם ירידה של  2021לתקציב 

 למה אנחנו יורדים?  יוסי מוסרי:

 כי הממשלה החליטה לקצץ קצת.  אוראל להב:

שיהיו אחוזי התקצוב אדם אנחנו משתדלים להוריד את  בכל מה שקשור להיבטי כח

 70%שכר לתקציב לא יעבור את ה יחסש מהיקף התקציב, הווי אומר 70%מתחת ל 

 ואנחנו בכיוון.

 

 לצמצם את השכר לעובדים או להקטין את מס' העובדים?  בך:כיוסי ריי

כבר עשינו את הרוב היום אנחנו נמצאים בנקודה שאין לי יותר מידי מה לעשות כי   אוראל להב:

וגם הגדלנו את התקציב את המשאבים וגם צמצמנו את התקנים שהיו הכי 

 קן של הרב השני והתקן של הבלנית.משמעותיים שזה הת

 אנחנו משתדלים להגדיל הכנסות אנחנו נמצאים במיצוי של הדברים.

וניכר שאנו מתנהלים בצורה טובה  הייתה לנו ביקורת שבדקה אותנו בפינצטה

  ומקצועית במכלול תחומי הפעילות.

 זה תחום הכשרות,  נוסף  משמעותי שיפוראם יש תחום שכן הייתי רוצה לקחת ל

 בהיבט הכשרותי אלא בהיבט הארגוני. לא 

 אנחנו בעיצומו של תהליך אך צריך להמשיך ולהשתפר ואנחנו עובדים על זה. 

 

 שיהיה חג שמח לכולם

 למי שהקדיש מזמנוותודה 

 חברים הישיבה נעולה.

 

 אוראל להב ,יו"ר

 המועצה הדתית
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