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 2021/2פרוטוקול מספר  – ישיבת מועצה דתית   

 

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

  .ארתור רובינוב

 מזכירות המועצה הדתית  – הילה חוגי

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול 

 הרמת כוסית לחג הפסח 

 עדכונים 

 שונות 

 .1/2021אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת נפתח את הישיבה בב: אוראל לה

 : אושר פה אחד החלטה

 .וחות הזמנים של כולם מאוד צפופיםנתחיל מוקדם בגלל של

 :אורה בניהול השוטף של המזכירותמסייעת ללמי שלא מכיר הילה 

אז  בתחום של טהרת המשפחה ובמקווהנישואין אבל היא גם עושה עבודת קודש ובבכשרות 

 יכירו אותה.הדתית הזדמנות שחברי המועצה  וז

 .ם האחרוניםיחודשה תמה היה בשלושקצרה אני אתן לכם סקירה 

פעילות ראינו אינדיקציה מובהקת ב ,בתקופת הקורונה היה ניסיון להתגבר על כל הקשיים

 .מאוד חשובמבחינתנו זה מדד  -אמון  ניתן בנושם נשים המקווה 

השקעה משמעותית  לאחר  ניכרלמקווה  גבוהיםי הגעה באחוזים "האמון הציבורי שניתן ע

 .השוטפים ובכל היבטי התחזוקה גם בחיטויים גם בניקיון

 .קיבלנו רישיון עסק למקווה שזה לא דבר מובן מאליו

הפועלים ואני שמח שאנחנו נמנים על אלו  יש הרבה מקוואות בארץ שעובדים ללא רישיון

 באופן המוסדר והמיטבי ביותר.

 8:30-14:00מקווה  הגברים חזר לפעילות כרגע הוא עובד בין השעות 

 



 

 

 

 

כל זאת בהתאם להנחיות משרד  -ת מלאהקווה שאחרי החג נחזיר אותו למתכונאני מ

 .הבריאות והמשרד לשירותי דת 

 

קצת יותר מוכרת מימים תכונת מבחינת אירועים אנחנו כרגע יוזמים אירועים שיהיו במ

הטקס  –ילדים קיבלו שי  60-לנו את המיזם של בנות ובר מצווה למעלה מהיה : עברו

בזמן הקורונה, זה מבחינתי גשר הכי חזק שניתן  ושלא חגגוחלוקת המתנות אורגנו לאלו 

שרלוונטית הן לדתיים והן  אים את המועצה הדתית מזווית אחרתשרו לכלל הציבור

 לחילונים.

עם שולי  מופע רציניאנחנו בוחנים בתרבות היהודית  ינעם הרב יוסי דובדב יחדר נוסף, דב

היה במגבלות של הפעילות ת ,לקראת יום ירושלים וחודשי הקיץזאת  רזאליונתן רנד או 

 (מחלימים. /איש יוכלו להגיע מחוסנים  200-250בין ) .התו הירוק

 

 הוצאנו מידעון של פסח שם ריכזנו את כל השירותים שלנו, ,מי שראה

קיבלתי הרבה פידבקים טובים שזה עשה שכל לאנשים מבחינת לוחות הזמנים וגם מבחינת 

 .כל השירותים

פירסום , אפשר לעשות כל כך הרבה אבל אם לא מנגישים את ונראות  ,משקיעים בשיווקו אנ

 וד.המידע כמו שצריך לציבור זה הולך לאיב

 ספר על פורים.  יוסי מוסרי:

שם הציבור שמע את קריאתו של  ,ה בשידור ישיריתבפורים קריאת מגילה הי :להב אוראל

 .קובי אריאלי יוסי מוסרי ונהנה מהופעתו של

 צופים בזמנים נתונים. 100-150ל היה שם קרוב 

 בקרוב. יםפרונטליאני מאוד מקווה שנחזור לאירועים ה

 ן,  מצבה מצוימהישיבה הקודמת הכלכלי של המועצה לא השתנה שום דברמבחינת מצבה 

 .התנהלות זהירה אחראית, וזה גם מאפשר לנו לעשות מיזמים ברווחה

במקום שהכוח האדם הקיים ישחק ויעשה את העבודה בצורה שהיא   ,לדוגמא הגעלת הכלים

 .כמה אלפי שקליםמיומן זה עלה לנו ודי יעמינימאלית ופחות טובה, הבאנו צוות י

אבל אנחנו מקבלים פדבקים מהציבור שהשירות נראה כמו שצריך וזה תולדה של 

 .ההתנהלות שלנו 

 ת השעות.פשרות לנו לעשות דברים שמעבר למכסיש לנו יתרות בשכר שמא



 

 

 

 

 : איך אנחנו מבחינת ההכנסות של המקוואות?יוסי מוסרי

לא היו ריווחים, הם עולים לנו קרוב  הם אף פעם המקוואות הם לא ריווחיים :להב אוראל

 .שקל לשנה באחזקה ובתיקונים ובכל הדברים השוטפים 150,000ל

 

 כמו גם שבתקופת הקורונה ההכנסות הצטמצמו ממקווה הגברים .

 נראה שגם היקף ההכנסות היום לצד אתגר הקורונה סבירות. רונית תורג'מן:

 מרכזיותית, הוא היה מקור הכנסה משמע המקווה הגברים ירדההכנסה ב :להב אוראל

 .0-ל הירדבשגרה בעת הקורונה ההכנסה שח  5000-8000משהו כמו 

לתפקוד  יקח זמן להחזיר את המקווה₪ .   1000-2000בזחילה  תמטפסההכנסה עכשיו 

 המוכר.

לפי  לפעול הדגש מבחינתנוהשירות לתושב,  חשוב לנואת הכסף  יםמחפש אנחנו לא ,דגישא

 .הספר

יש אנשים שרוצים  מקוואות בשעות לא שעות אני מכבד את הרצון שלהם אבל זה לא נכון 

 כגוף ציבורי לעגל פינות. עבורינו

זה יכול לפגוע בנו, לדוגמא מישהו רוצה לטבול חצי שעה לפני כניסת שבת ואין לנו מישהו 

 .שיהיה אחראי שם ושיוודא שהוא חס וחלילה לא מחליק או כל סיכון אחר

 17לפנות בוקר עד  4-אחרי פסח בעזרת השם נרחיב את השעות, שעות הפעילות יהיו מ

 .אחה"צ

 . די והותר -גברים פתוח זה סביר המקווה שבהם שעות  12-13 בעיניי 

, לגבי שבת בבוקר אני עדיין מתלבט, 16:00יום שישי בשעון קיץ הוא יהיה פתוח עד השעה 

מתפעל את המקווה בבוקר, כל עוד לא יהיה מי  כי יצחק דרימר כרגע בחל"ת הוא היה

המקווה לא ייפתח בוקר ויראה מה קורה בזמן של הפתיחה שבת בשיתפעל את המקווה ב

 בשבת.

 

תפילה  תהיה ,ימי הזיכרון ולקראת יום העצמאותביחס לפעולה שלנו השיתוף לאתייחס 

 שערי תשובה.בבית הכנסת –בבית הכנסת שארית הפליטה ובבוקר  –: בערב חגיגית

 

  .אמוןומכבד , יש לנו קשר חם  איתו ציבור החרדילהקשר אני רוצה לציין ב: להב אוראל

 .אנחנו ביחסים טוביםהמזוהים עם המגזר החרדי בתי הכנסת עם גם 



 

 

 

 

 שרלוונטיות לאוכלוסייה החרדית.פעילויות בע"ה נעשה בקרוב ועם הסרת ההגבלות 

עד סוף השנה הלועזית נעשה לפחות שני אירועים  ,נחשוב על רבנים הרב פנגר הרב זמיר

השם נחזור לעשות את הדברים  לציבור החרדי גם נסיעה לקברות צדיקים בצפון בעזרת

 .האלו

דתית אני לומד הרבה עם הרב אברהם, אני יודע  אני מבקר הרבה במועצה יוסי מוסרי:

רגש מאוד, הגיעו הרבה מצווה, זה היה מ ר/בת בוודאות שכל כך השקיעו במיזם של הב

  .לא רק דתייםוהיפה שבעניין  ילדים 

 .ךחושבת עליששקיבלו טלפון בוא וקבל מתנה מהמועצה הדתית   הגיעו ילדים מכלל הישוב

 היום  המועצה הדתית יצאה במיזם.זה היה מיזם יפה מאוד, גם 

 לך כל ההוקרה. הזה מיזם בהתנדבות מלאה שלך מגיע :להב אוראל

 

אני מרכז  -בית ספר ללימוד בר מצווה בחינם אין כסף פתחההמועצה הדתית  מוסרי:יוסי 

 את העניין.

את הילדים לקרוא בתורה, מודה אני, להניח תפילין, ויותר מזה אני יגיד שאפילו  אני מלמד

 .תפילין וטליתללהם פועלים לגייס משאבים ולדאוג ילדים שקשה, אנחנו 

יש לנו כבר שבעה ילדים, ואני פונה אליכם אם אתם יודעים על משפחות שקשה להם, ילדים 

 בהתנדבות מלאה.שקשה להם שלא יודעים לקרוא אני מלמד אותם 

 .זה כל כך מרגש שילד חילוני לומד לקרוא בתורה זה כל כך יפה :תורג'מן רונית

 .חברים חג שמח לכם ולכל בני משפחותיכם :להב אוראל

 

 

 תודה רבה לכם שבאתם.

 חברים הישיבה נעולה

 

 אוראל להב 

 יו"ר המועצה הדתית 

 

___________ 


