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 4/2021פרוטוקול מספר  – ישיבת מועצה דתית

 כ"ג אב תשפ"א 31.8.2021מיום שלישי 

 

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

 מזכירת המועצה הדתית. – אורה ישראלוב             

 : מוטי דוידוב, ארתור רובינוב , אודיה שטריקמןחסרים

 

 על סדר היום:

  אישור פרוטוקול 

 .הרמת כוסית לראש השנה 

 .עדכונים והיערכות לתקופת חגי תשרי 

 שונות. 

 

 .3/2021אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת נפתח את הישיבה ב: אוראל להב

 החלטה: אושר פה אחד 

 ואני אתן סקירה על מה קורה ואיך אנחנו רואים , אנו פותחים את הישיבה לכולם ערב טוב

 אתגרי הקורונה.ביחד את תקופת החגים וכמובן נדבר על 

שאנחנו לומר לכם  היום היה כאן ביקור של מנכ"ל משרד הדתות מוני מעתוק ,ואני רוצה

 . פהאחת המועצות הדתיות שיש לה שם טוב והרבה רוצים לבוא לבקר 

שנים האחרונות זה ביקור רביעי של מנכ"ל משרד הדתות , לא מובן מאליו וזה בהחלט  4-ב

 באים ומתרשמים.נגישות ומשמח אותי שמבחינת שם, שירות 

 לנו סקירה על זה. ןתיתבשנה האחרונה היה גם ביקורת של תחום הנישואין ותכף אורה 

ה גם ביקורת בתחום הכשרות וסה"כ בשירותים הללו שהם שירותי יסוד של המועצה יתהי

. בהקשר זה מגיעה הדתית יצאנו עם דברי שבח גם בעניין הנישואין וגם בתחום הכשרות

 עושים עבודת קודש.ש מילה טובה לצוות והרב הראשי

 

 



 

 

 

 

 בהתאם לנהלים. בתחום הכשרות עשינו שינוי נרחב

 . המשגיחים נדרשים להציג דוחות נוכחות ודיווח על הנעשה בעסק

שמייצרים  נהלים ואבל אלנאמנה לא עשו עבודתם בעבר לא ש, מחויבותיש להם הרבה 

 סה"כ עושים עבודת קודש.ושקיפות  מחויבות

 

 כמה משגיחים יש לנו? יוסי מוסרי:

 עושים עבודה נהדרת.הם  –עסקים  23משגיחים על  4בס"ה  אוראל להב:

 לדוגמא אחד העסקים שלנו הכניס לקראת שנת השמיטה תוצרת של אוצר הארץ.

כאן ותמשיך בעניין הנישואין אנחנו רואים גם התאוששות אנחנו מתחילים להבין שהקורונה 

 .וצריכים לחזור לשגרה להיות איתנו

 סקירה על הביקורת שהייתה ועל התקופה האחרונה.בבקשה אורה תתני לנו 

של שמתנהל ע"פ כל הכללים לגבי הביקורת הייתה התרשמות מכל ההליך  אורה ישראלוב:

 .גם בתיקים ידניים )לא חובה(ונמצא שהכל סרוק והתיעוד  הסדרפתיחת התיק, התרשמו מ

כה כל התקופה הזו לא לגבי הקורונה מנסים להקל וכמה שיותר לבוא לקראת הזוגות שגם כ

קבלת כל חת תיק מתנהל באופן אחראי ובזום לצד כל ההליך של פתי. פשוטה להם בכלל 

ויש תחושה אפ ווידאו טסבמייל , אם זה קבלת עדים בזום / ווא םהרלוונטייהמסמכים 

 טובה של הזוגות .

ת דוגמא הנפקלהזוגות מרגישים שהם מגיעים לארגון מתקדם ולא מיושן  אוראל להב:

תעודת נישואין על פי הנוהל היבש צריך להנפיק עד שבועיים מיום קבלת המסמכים 

ואני תמיד אומר לאורה להפיק כמה שיותר מהר כדי לגרום לזוגות להיות  םהרלוונטיי

 .דמהילשדר יעילות, מהירות וק מרוצים אנחנו מאוד משתדלים

 ומצוינתובאמת זה המקום להגיד תודה לאורה שבאמת מובילה את התחום בצורה טובה 

 עבודה טובה.רואים שנעשית  -עד היום לא קיבלתי תלונה אחת שמסייעת לה, והילה 

אך מבחינתנו הלקוח תמיד  תחום השירות הוא לא קל אנשים מתלוננים ותמיד לא מרוצים

 .צודק

 זה בעניין נישואין וכשרות.

 

 

 



 

 

 

 

 .ופועלים בהתאם למגבלות הקורונה בעניין המקוואות אנחנו פתוחים בצורה מלאה

כך  , כיום יש סוג של בקרה מבחינת המנוייםהכנסה 0ה יתהיו חודשים שהימקווה הגברים ב

 . שיודעים שאלו שנכנסים אכן יכולים מבחינת ההנחיות

רשימה של טלפונים של נשים עם תאריך של אותו באמצעות לגבי מקווה הנשים יש בקרה 

  .הי מאומתתשה ומתי אם וחלילה יש מייתיום וכך יודעים מי הי

עם  ההנחיה כרגע היא מחוסנים ומחלימים וכמובן אנחנו פועלים בהתאם לשיקול הדעת

 גרה ורציפות, יש הקפדה יתרה ובעיקר אחריות אישית.מקסימום שי

לגבי בתי כנסת מבחינת הממשלה זה מחוסנים ומחלימים ויש כאלה בתי כנסת שפתחו שני 

 מניינים.

קיבלנו החלטה שמבחינתנו לא נכון  -היו מתוכננים אירועים ואירועי סליחות  -אירועים

 לקחת סיכון כי זה מותרות.

 תי הכנסת ימשיכו לפעול ושלא נעלה את התחלואה בישוב.מה שחשוב שב

 מוקדים ברחבי אזור. 7-ב מה שאנחנו מתכננים לר"ה והלאה יש שופר בפארק 

 .לגבי שמחת תורה נעשה כנראה כמו שנה שעברה רכב שמסתובב

  או אחרת.השאיפה המרכזית שהמציאות תאפשר חגיגה כזו 

 .פעילותנעשה הערכת מצב בערב חג הסוכות , החובה היא לפחות בשמחת תורה להראות 

לכל בית ₪   10,000לגבי בתי כנסת נבדוק אפשרויות סיוע , אני מזכיר ששנה שעברה נתנו 

 כנסת ופה מילה טובה לרשות המקומית אני לא יודע אם השנה זה יהיה בסדר גודל כזה.

 

 אם אפשר לארגן תפילה מרכזית לכלל הציבור?רעיון שחשבתי  יוסי מוסרי:

תחום קהילה של בית כנסת זה דבר מורכב ואני לא הייתי רוצה להיכנס ל אוראל להב:

 היא משויכת.גבאים מה גם שכל קהילה והזרם אליה השל  העיסוק

 חלק לקפסולות?אולי אפשר לקחת מקום גדול בחוץ כמו מגרש כדורגל ל אודיה שטריקמן:

אך הביצוע כמעט בלתי אני מתחבר למה שאת אומרת ולמה שיוסי אומר  אוראל להב:

 .במתכונת הזו אפשר ליזום ערב סליחות אפשרי.

 ה נורמלית החגים הרבה יותר מלאים אבל לצערי זה המצב.נתראו לגבי האירועים בכל ש

 

 

 



 

 

 

שתנה עד הישיבה הבאה ויש רצון להעביר תקציב ואני מקווה יכנראה שהמצב פיננסי: עדכון 

 .התקציב נדע מה קורה מבחינתנושעם העברת 

בסופו של דבר עשינו עכשיו דוח חצי שנתי וסיימנו באיזון  אם היינו מקבלים את הכל היינו  

 אבל מה שחשוב זה האיזון. מסיימים עם סוג של רווח 

 אנחנו משתדלים ועושים את המיטבזה פחות או יותר מה שקרה בחודשים האחרונים 

 בתנאים הקיימים.

 יש למישהו הערות הארות?

 דרך הגב המנכ"ל מאוד התפעל ממיזם הבר מצווה.

לגבי מיזם בר מצוה מחפשים ילדים שיש להם קושי, אנחנו מלמדים אותם לבר  יוסי מוסרי:

מצווה וקונים להם תפילין על ידי תרומות אז אני מבקש שכל מי שמכיר כאלה ילדים 

 ת אותם אלי.להפנו

 ₪  1,500עכשיו קיבלנו תרומה לתפילין  אוראל להב:

יש כבר עשרה ילדים שסיימנו איתם ויש מישהו שמוכן לעשות להם מסיבה  יוסי מוסרי:

 בבית הכנסת.

 שהזכויות יעמדו לך יישר כח. אוראל להב:

הילה  בסוף נובמבר הבלנית הקיימת יוצאת לחופשת לידה גם: עוד מילה על המקוואות 

במקביל אליה יוצאת לחופשת לידה ובע"ה אילנית מאיר שנכנסה לצוות שלנו ביחד עם 

 את המקווה בחודשים הקרובים עד שאילה תחזור. תובילרבקה ופנינה 

 .כוסית לכבוד השנה החדשהנרים מאחל לכולם שנה טובה . 

 חברים הישיבה נעולה.

 

 , יו"ר אוראל להב

 המועצה הדתית

 

_________________ 


