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 2022/1– מועצה דתית פרוטוקול -ישיבת מועצה דתית

 בתשפ" אדר א' טכ" 2/03/2022מיום שלישי 

 

 , רונית תורג'מן, ארתור רובינובי, חברי המועצה הדתית: אוראל להב, יוסי מוסר          נוכחים:

 מזכירת המועצה הדתית. – אורה ישראלוב

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול 

 .עדכונים שוטפים 

 .הסדרת אופן ההתנהלות מול בתי הכנסת 

 .היערכות לאירועי פורים 

 שונות. 

 

 5/2021נפתח את הישיבה באישור פרוטוקול הישיבה הקודמת  ,לכולם ערב טוב:  אוראל להב

 פה אחד.החלטה: אושר 

 

ביקורת אחרי שנה וחצי , לא התרגשנו יותר מידי כי אנחנו עובדים  התקיימההשבוע  אוראל להב :

 .שאין לו הערות מיוחדותנראה  –המבקר מהפידבק שקיבלתי מ, לפי הנהלים

 :לפי חוזר מנכ"ל וקניית טובין  אתן לכם דוגמא איך אנחנו מתנהלים עם רכש

ודם מבקשים הצעת מחיר מאותה אומנית ואז אנו מאשרים אותה ק ,קריאת מגילה ,אירוע פורים

 שולחים הזמנת רכש ואז חשבונית, אישור אסמכתא לתשלום וקבלה.

 .באופן דיגיטלי ומפוקח ממוחשבכמו שאתם יודעים אנחנו מבצעים תשלום דרך מס"ב הכל 

 1הצעה  מספיקה₪  3,000נוהל לגבי הצעת מחיר , אם יש הצעה שהיא עד  נויש במקביל 

₪  50,000מחיר ומעל  הצעות 3מעבר לכך  הצעות מחיר 2 –יש צורך ב ₪  10,000עד ₪  3,000מעל 

 ולעבוד במסגרתו.כך צריך לעבוד וזה הנוהל שצריך להיצמד אליו  - מכרז פומבי

ביקורת לפני מרתון אירועי פורים ואני שמח כל כך כי בסה"כ ה הגיעה אלינוכמו שאמרתי 

 .מתנהלים בצורה טובה ומקצועיתמראה לנו שאנחנו הביקורת 

 

 



 
 

 

 

 ככה נוחתים בלי להודיע.  רונית תורג'מן:

 רת זה דבר שנוחת בזמן וברגע לא מתאים.וביק   אוראל להב:

 .מלאההתייחסות סעיפים וכמובן שלחנו להם  13קיבלנו 

 פה לפני שנתיים ועכשיו עשו ביקורת חוזרת.הייתה ביקורת מקי

 והסברתי  2021כמו שאתם יודעים בישיבה הקודמת אישרנו את תקציב                                   

 סה"כ סיימנו בצורה מאוזנת בעודף  למה האישור נעשה בדיעבד ,                                   

 ובעיני זה הישג.₪  80,000של                                    

אני אומר עוד נקודה לגבי התקציב אם נראה שמסגרות התקציב יאפשרו 

חייב, אני מעלה את זה כנקודה ונראה את לפרוטוקול לא כדי שזה י

 האפשרויות מבחינה משפטית.

לקהילות השונות  קדם סעיף תקציבי חדש: תמיכות לבתי הכנסת,אני רוצה ל

 5000 -וכל להקצות ככנית וכך נתהילה תגיש כל קכך ש₪  50,000להקצות ו

           ולתמוך בהם.   ₪ 

 כל שיתופי הפעולה שאנחנו עושים עם בתי הכנסת.זאת בנוסף ל

 לעזור למשפחות נזקקות לחלק  אני מציע לך לצאת בפרסום לפני פסח   יוסי מוסרי:

 ויין.ת מצו                                   

 אנחנו פועלים בעניין.   אוראל להב:

                  עדיף להתמקד  בכלל ,נותנים לבתי כנסת כסף הם לא מעריכים את זה   יוסי מוסרי:

 .בפעילויות                                   

אבל אם וכאשר יתאפשר  זה נכון אני יכול לנקוט בגישה שהכל יישאר בקופה  אוראל להב:

אנחנו עושים שיתופי פעולה , מעבר לזה כדאי לשקוללנו במסגרת התקציב 

, הסיפור של הסלים הוא מורכב מאוד וחוץ מזה  עם כלל הקהילות

מה שמצריך היערכות נרחבת ברמה של שיתופי  שהתווספו הרבה משפחות

 .פעולה עם מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים

 הסל מזון יכול לשמח ולעזור להרבה קשישים.   יוסי מוסרי:

צריך לטפל בנושא או לפחות להיות שותפים. ברמה כללית כל ראש נכון,   אוראל להב:

השנה ופסח אנחנו מסייעים בשינוע הסלים ויצירת חיבורים כך שיינתן 

 מקסימום של מענה למשפחות נזקקות. 

לגבי התמיכה לקהילות זה נוהל של קול קורא עד לתאריך מסוים זה יכול                                    

וניתן תמיכה בשיעורי תהילים, חוג וכמובן זה רק למי שיש עמותה  להיות

 להתנהל איתו במסגרת החוק.

 



 
 

 

 

ברגע שאתה תורם זה נבלע בתוך הקופה של בית הכנסת , אני מציע לעשות   ארתור רובינוב:

של בית  הגזברשהיא פעילות ולציין שהמועצה הדתית עשתה , אני בתור  ואיז

הכנסת אומר לך זה נעלם וכשאתה נותן איזה פעילות אז זוכרים ואומרים 

 שהמועצה הדתית השתתפה ועשתה.

                    , מציאות שגם כך אפשרי ללכת על פעילות אני מסכים עם מה שאתה אומר,   אוראל להב:

  קורה כיום או שנרחיב את המענה במסגרת פעילויות או שנחשוב בכיווני                                    

 .תמיכה . כרגע הדיון תיאורטי                                   

פונים אלינו כל מיני נציגים מבתי כנסת וחשוב בהקשר זה אבקש להדגיש ש

אזור לי שהפניה תהיה מצד הוועד ולא פניה ישירה של ציבור המתפללים, כי 

 . גדלה וזה מורכב, בעיני פניה דרך הוועד זה יותר ייצוגי ומכובד

 

מורכבות עם הציבור החרדי ביישוב שטוען  יש לנובנושא אחר אבקש לומר כי 

. אנו מנסים לקדם מה שיותר ולמחסור באירועים המותאמים לצרכים של

זה ולצרכים העולים משהשטח  פעילויות שיהיו מותאמים גם לציבור החרדי

יבוא לידי ביטוי בפעילויות כגון: כרטיסים מוזלים לבריכה נפרדת, חוגים, 

 שעות סיפור וכו'.

חלקם זאת לצד העובדה שישנם אירועים תחת הקטגוריה "זהות יהודית" ש

 אינם מותאמים לקהל תורני.

 איך השפיע עניין הכשרות ?   יוסי מוסרי:

כל מועצה דתית יכולה  1.1.23עד  1.1.22פעימות מתאריך  2-זה הולך להיות ב  אוראל להב:

ייכנס הסיפור של תאגידים פרטיים שהם  1.1.23 -ב לתת כשרות לרעותה.

 יוכלו לתת כשרות.

 ולגבי נישואין גם ככה?  יוסי מוסרי:

 40%תקני אותי אם אני טועה אורה  .אין שינוי כל זוג יכול לפתוח בכל מקום  אוראל להב:

 מהתיקים הם מחוץ לאזור.

 .נכון  אורה ישראלוב:

 ואודות לצוות המסור של המועצה הדתית. זה בגלל אורה           יוסי מוסרי:

 נכון, השירות שלנו מעולה, וכמובן שזה עובר מפה לאוזן וב"ה כולם יוצאים            אוראל להב:

 .מרוצים                                

 בשיתוף של אירועי פורים וכלל האירועים סביב לוח השנה מקודמים         אירועי פורים:

                     .במתנ"סהרב יוסי דובדבני מנהל תחום זהות יהודית ולוטן מובילה את התחום                                

                                



 
 

 

 

 

 .האירועיםשמובילים ביחד את ושה גורמים אנחנו של

מהלך נכון אסטרטגית כיוון שכל גורם מביא את התקציב מכיוונו וכך נוצר איגום משאבים מה זה 

שמייצר מכפלת כח וגורם להכפלה ואף יותר מזה של תקציב הפעילויות העומד בתחום הזהות 

 היהודית. 

 

 אירועי פורים:להלן סקירת אירועי פורים 

o שעת סיפור עם הסופרת מנוחה פוקס. 

o סיבת פורים לילדים בבית כנסת בית ישראלמ. 

o  זאיד עם כולל עץ חייםחיים הרב.  

o הפנינג במתנ"ס. 

o  מושקעת יישוביתקריאת מגילה. 

o ...ערב נשים עם מיכל לויטין ועוד 

, הגעלת כליםהשתתפות בחלוקת הסלים, אנחנו תוך כדי חושבים גם על פסח , חלוקת מצות ויין ,

 ועוד.

 . לי לשתף אתכם על אירועי פורים ולתת סקירהתודה לכולם היה חשוב 

 נאחל לכולם פורים שמח .

 

 חברים הישיבה נעולה.

 

 אוראל להב, יו"ר

 המועצה הדתית 

 

_______________ 


