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 5/2021פרוטוקול מספר  – ישיבת מועצה דתית

 י"א בטבת תשפ"א 15.2.21מיום רביעי 

 

 יוסף רייכבך, רונית תורג'מן, י, חברי המועצה הדתית: אוראל להב, יוסי מוסר נוכחים:

 אורה ישראלוב

  , ארתור רובינוב, אודיה שטריקמןמוטי דוידוב  חסרים:

 

 על סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול 

  2021אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 

  2022התייחסות למסגרת תקציב המועצה הדתית לשנת 

 .עדכונים ביחס למערך הכשרות והרפורמה שנכנסה לתוקף 

 .עדכונים והיערכות לתקופת החורף לצד מגוון האירועים 

  החורף וחנוכה.סקירת אירועי 

 שונות. 

 .4/2021אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת נפתח את הישיבה ב וראל להב:א

 החלטה: אושר פה אחד 

 .2021סדר היום אישור תקציב המועצה לשנת  בעיקר על

אנו עוברים לעבוד בדרך  1/12ח מאוד שלאחר תקופה ארוכה בה עבדנו במתכונת של שמאני 

 .2021מאושרת לשנת המיטבית של מסגרת תקציב 

 .ה מאשרים תקציב רטרו באמצע דצמברוודאי אתם שואלים למעם זאת 

 .מסגרת התקציב של המועצות הדתיות האושר תקציב המדינה וכך בעצם נקבעהאחרונה  בעתרק 

את ההתנהלות השוטפת של המועצה הדתית ובבסיסה הוצאות שכר בהיקף התקציב בעצם משקף 

 . 75%: מקסימום של הרגולטור במשרד לשירותי דת הווי אומרה על ידי וושהות

את התקציב קיבלתם טרם ישיבת המועצה כעת אבקש לעבור על סעיפי התקציב להסבירם 

 ולפרטם ובמידת הצורך אשיב על שאלות שיתעוררו.

 הוסבר בצורה מפורטת על התקציב )מצ"ב(

 התקציב אושר פה אחד.החלטה: 



 
 

 

 

 ברכה והצלחה ששנה הבאה ההכנסות יגדלו וההוצאות יקטנו. יוסף רייחבך:

 שההוצאות יגדלו בתרבות תורנית. רונית תורג'מן:

אנו  1/12אני שמח שלאחר תקופה ארוכה בה המועצה הדתית עבדה במתכונת של  אוראל להב:

 עוברים לעבוד במתכונת של מסגרת תקציב מאושרת. 

מיטבי לכלל צרכי הציבור ביישוב תוך הגדלה  התקציב שאישרנו זה עתה משקף מתן מענה

משמעותית של סעיפי התקציב הניתנים לפעולות ואירועים ותקציבי פיתוח למקוואות ושירותי 

 הדת .

כרגע נראה שהוא יהיה דומה למסגרת התקציב  ת, ע"פ האינדיקציו 2022מילה על התקציב לשנת 

 זה נדע לקראת חודש מרץ כך ע"פ הערכות של גורמי המקצוע.  ת. א 2021של שנת 

 

החל נכנסה לתוקף , צריך להעמיק יותר אך אומר שבגדול ש -רפורמת הכשרותאבקש להתייחס ל

הרפורמה תורחב ותאגידי הכשרות יכנסו  2023ניתן לקבל כשרות מכל רבנות ובשנת  2022מתחילת 

 לפעול.

 

 חורף וחנוכה אחריהם אתם עוקבים ורואים עשייה מיטבית:אבקש בנוסף להתייחס לאירועי ה

 נסיעה מיוחדת להר הרצל ויד ושם. ציון יום הקדיש הכללי באמצעות  

 רך לירושלים והעיר העתיקה.טיול מוד 

  .הפנינג חנוכה ומצעד לפידים  

 ם ומדליקים יחד מיזם אור גדול שבו אנו לוקחים חלק ומגיעים לבתי האזרחים הוותיקי

 נרות חנוכה. עימהם

  לדי אזור.שעת סיפור מיוחדת לי 

 בבתי הכנסת. סיבות חנוכהמ 

  .עונג שבת חגיגי בביהכ"נ עץ חיים 

 . טיול קהילתי לנס הרים 

 'סימן גבורה. ו ב-טיול לילדי כיתות ג 

 .הדלקת נרות בבניינים משותפים 

  שבת וסעודת ציון השבת העולמית ובה מגוון אירועים החל מיום חמישי: הופעתה של לאה

 שבת קהילתית.

 והדמיות המובילות הן לציבור הגברים והן לציבור  מגוון הרצאות עם מיטב הרבנים

 .הרבנית רותי סימנטובהרב חיים זאיד, הרב מיכאל לסרי, הרב ליאור גלזר ו: הנשים



 
 

 

 

למרות מגבלות הקורונה השתדלנו לעשות כל שביכולתנו ולהיות יצירתיים ולקיים לוח 

מהותה  ם עשיר הרלוונטי לכלל המגזרים : חילוניים , מסורתיים, דתיים וחרדים זוהיאירועי

 של המועצה הדתית.

  מול על יתר האירועים לקראת חג הפורים והמועדים הבאים.ענמשיך בכל דרך לשקוד ול

 .תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה        

 

 

 הישיבה נעולה.

 

 אוראל להב , יו"ר

 המועצה הדתית 

 

 

___________________ 

 

 


