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 2021/3פרוטוקול מספר  – ישיבת מועצה דתית   

 כ"א סיון תשפ"א 1/6/2021מיום שלישי          

 

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

 מזכירת המועצה הדתית -אורה ישראלוב. ארתור רובינוב              

 , אודיה שטריקמןמוטי דוידוב   חסרים:

 

 על סדר היום:

  אישור פרוטוקול 

 .עדכונים שוטפים 

 .היערכות לאירועי שלושת השבועות והימים הנוראים 

 שונות. 

 

 

 .2/2021פרוטוקול הישיבה הקודמת אישור נפתח את הישיבה בב: אוראל לה

 החלטה: אושר פה אחד 

 עדכונים על מצב הקורונה והמציאות בשטח.נעבור ל

ב"ה הוסרו ההגבלות של הקורונה ואני מקווה מאוד שזה יביא לחזרה מלאה של מקווה 

 הגברים.

פעילות מקסימליות וזה פורסם,  , זוהישעות 17-ל 16המקווה חזר לפעילות השבוע בין 

ולאורך שעות היום  מקווה צריך להיות פתוח לפנות בוקר לטובלים שמגיעים לפני התפילה

 וזאת עד כניסת מקווה הנשים לפעולה.

 ל , אנו פועלים בהתאם להנחיות.קהב"ה חזרנו לפעילות מלאה גם מבחינת קבלת 

שמסגרות התקציב שיקבעו יהיו זהות  מבחינה תקציבית נקווה שיהיה תקציב, וכולי תקווה

 .להיקפים המוכרים

 אז בזמנו דיברנו אני ורונית על כל מיני פעילויות האם אפשר להתקדם? אודיה שטריקמן:

 תציעו.ותעשו  ,הכל אפשרי תיזמו אוראל להב:



 

 

 

 

                                                                                       מה התקציב? אודיה שטריקמן:

 אני חסיד של איכות לא של כמות , כל אירוע קטן/גדול מצריך השקעה,אנרגיה, אוראל להב:

היערכות ,שיווק פרסום, אנחנו לא פועלים לבד בישוב , אפשרי לעשות איזה אירוע ולכוון 

 הקיץ. אותו לסוף

ושילכו לאיבוד, אני תמיד בעד אפשרי לעשות משהו נחמד ויפה מאשר לעשות שניים 

 האיכות.

 זה משהו שאפשר לעמוד בו.₪   10,000 -התקציב לאירוע מכובד סביב ה

 אז אולי נלך על אנאסמבל? אודיה שטריקמן:

תם מייצגים , אהעם הידע של תאורה כל אחואין בעיה, תרוצו תשתפו את לוטן  אוראל להב:

אורה יותר מעורה בציבור התורני ואולי עם סיעור המוחות אפשר לעשות אירוע  ים,קהל מסו

 .שיתן מענה למגוון האוכלוסיות נחמד

 מתוכנן מעתה ואילך.טוב אני אספר לכם מה 

הרב יוסי דובדבני רכז זהות יהודית ולוטן השיח מתקיים בשני ערוצים גם איתכם וגם עם 

 .פרחי רכזת יחד 

 השבועות: 3אנחנו מתכננים אירועים סביב 

נקיים ערב שכולו תורה עם כלל רבני הקהילות, הרבנים הראשיים והרב הראשי  .1

זה יכול  לדעתילערב שכולו תורה , שליט"א הגשנו הזמנה לרב יצחק יוסף לישראל. 

עצם האמירה שכל רבני הקהילות באותו מקום משדר  להיות אירוע מכבד מאוד,

 אחדות ואהבת חינם.

 מפגשים. 3אנחנו פועלים לעשות סדנא של דתיים וחילונים עם הרב שרלו לסדרה של  .2

 הרצאה תורנית של הרב פנגר עם שיתוף של בית הכנסת "בית ישראל" .3

 אלו אירועים שנותנים מענה לכלל האוכלוסיות.

 סיורי סליחות , יהיה את האירוע נשים שאתם תגבשו.וכמובן שיהיו גם 

 זה לאו דווקא אירוע רק לנשים גם גברים יכולים. אודיה שטריקמן:

אני אגיד לכם למה חשוב שיהיה ערב לנשים , כדי שגם נשים תורניות ירגישו  אוראל להב:

 מהפעילות. תוליהנו בנוח לשיר

דבר נוסף שאנו פועלים לגביו , אם אתם שמים לב אני שם דגש שהמועצה הדתית לא תהיה 

רועים הם עם מסר של קירוב לבבות, לכן הרבה מאוד איים תורניבאירועים צבועה רק 

 .יהדות ושורשיות 



 

 

 

 

 מתי אתה מתכוון להביא את הרב הראשי? :מוסרייוסי 

 לתקופה של שלושת השבועות .מכוון שלחתי הזמנה אני  אוראל להב:

 לת שבת עם אפיית חלות וכו'.עוד פעילות שאנו רוקמים לילדים בימי חמישי בערב זה קב

דבר נוסף שאנחנו עושים זה קבלת שבת מוקדמת אחת לחודש בבית הכנסת "שארית 

 ואח"כ עונג שבת ופעילויות. הפליטה"  בפלג מנחה

הבר מצווה , זה המהות שלנו ולכן אנחנו  מיזמיזה דבר נוסף שרץ ופה נגיד מילה טובה ליוסי 

 פה לתת שורשים לילדים האלה, יוסי מכין אותם לקריאה בתורה ומלווה אותם עד הסוף

 .ובהתנדבות

 יוסי עושה את זה בצורה הכי טובה שיש ותבורך על כך , אתה שגריר מדהים של כולנו.

א תמיד כל רעיון שיעלה יתקבל אבל ל אז יש המון עשיה, זה הזמן להתחיל ליזום , להציע,

 זה הזמן.

 ונעבור לניהול השוטף שלנו.

מבחינה פיננסית אני רגוע אבל מוטרד, אני רגוע כי אנחנו נוהגים באחריות ובסה"כ המועצה 

 הדתית מאוזנת וסיימה שנה שעברה בפלוס.

 יום מבחינת מסגרות התקציב.אני לא יודע מה ילד 

 תקציבי המועצות הדתיות יכולים להיפגע? אודיה שטריקמן:

 

, אני מקווה שזה לא יקרה, כרגע אנחנו עובדים עם תקציב של שנת  אינני יודע אוראל להב:

 , אני משתדל מאוד מה שלא צריך להוציא לא מוציא. 2019

זה ₪   8,000יש דברים שוטפים שמצריכים לדוגמא תחזוקה שוטפת בחדר מכונות עלה לנו 

 שעולים.דברים 

הוא מצוין אבל החשש לא בגלל  אני משתף אתכם שהמצב הכלכלי של המועצה הדתית

 ההחלטות שיתקבלו בעתיד ביחס למסגרות התקציב.ההתנהלות שלנו אלא בגלל 

, לכן גם השנה לא הוצאנו הרבה כסף שהתקציבים יופחתו משמעותיתתראו אני לא מאמין 

בימים ש לתת פו מערכתל אפשראני יכול ל ךפיכעל התרבות התורנית בגלל הקורונה, ל

  הנוראים.

בלניות  2הילה רבקה ואילנית, יש לנו  אילה, :חשוב שתדעו שיש לנו צוות בלניות נהדר

בהריון אז אנחנו נערכים גם לדבר הזה ויש לנו כבר מענה, מישהי בשם אילנית שתיקח על 

 עצמה את כל התיק.



 

 

 

 

 מה מצב ההכנסות של המקווה חל שיפור? רונית תורג'מן:

 איזה גברים /נשים? אוראל להב:

 גם וגם. רונית תורג'מן:

 גברים לא חל שיפור כי אנו נמצאים בתקופה של פוסט קורונה. אוראל להב:

 מקווה הנשים אף פעם לא היה ירידה אבל גם לא החזיר את עצמו אף פעם.

תושב, ואני גאה על כך , כמה פעמים אמרו לי לא שירות לבפוזיציה של אין מה לעשות אנחנו 

להחליף מים כל יום, אמרתי בשום פנים ואופן לא, נוריד בדברים אחרים וכל יום יחליפו 

 במטרה לשמור על תדמית המקווה כאיכותי ומוצלח. מים

, שנשים יודעות שמגיעים למקום  הם המפתח למה? כי התדמית והשם הטוב של המקווה

 תתפלאו אבל זה לא מובן מאליו. -מחליפים את המים נקי וכל יום 

 וגם בתפעול שלו. בנראותזה הוא מודל לחיקוי גם אני יודע בלב שלם שהמקווה ה

לגבי הכשרות אני מאוד מקווה שתהיה התרחבות של העסקים וזה שם טוב שיש יותר 

 עסקים בישוב.

אומרת שהיא מרגישה תנועה  לגבי הנישואין  ב"ה חזרנו לפעילות מלאה ללא הגבלות, אורה

 יותר בפתיחת התיקים.

, העובדים באים ועושים עבודה המועצה הדתית עובדת בתפקוד מלא ואני רוצה לומר שוב 

נהדרת לא מובן מאליו , התברכנו כאן באורה מנחם והילה וצוות הבלניות , וזה באמת 

 הכבוד והפירגון ההדדי 

 הפעולה איתכם , שרק נמשיך ונעשה.וזה מוכיח את עצמו וכמובן שיתוף 

 

 תודה רבה לכם שבאתם.

 חברים הישיבה נעולה.

 

 אוראל להב 

 יו"ר המועצה הדתית 

 

________________ 

 


