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 1/2021פרוטוקול מספר  – ישיבת מועצה דתית   

 

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

 ישראלובאורה  .ארתור רובינוב              

 מוטי דוידוב , אודיה שטריקמן חסרים:

 

 על סדר היום:

 

 לואישור פרוטוק 

 תפקוד המועצה הדתית בתקופת הקורונה 

 התנהלות בתי כנסת בעת הזו 

 התייחסות לאירועי פורים 

 שונות 

 

 .2/2020אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת נפתח את הישיבה בב: אוראל לה

 : אושר פה אחד החלטה

בגלל , פגש פעם בחודשין, אנחנו מחויבים להישיבת עדכו ובעיקר ז .נו נפתח את הישיבהאנח

 אחת לחודש.ות את הישיב קיים בע"הההנחיות, עכשיו נ הקורונה שמרנו על

  .תוכלו לקחת הביתה ולהסתכללעיון, המאזן בוחן העברתי לכם את 

 :בגדול סיכום קצר על מה שהיה שנה שעברה מבחינה פיננסית

 ,4משכורות, שורה תחתונה נסתכל בעמוד  זה כולל הוצאות שוטפות, אין דברים חריגים, 

 זון ובעודף.אנחנו מסיימים באי

מאזן בוחן של הנהלת שסוקרים את התהליכים הכלכליים של המועצה:  כלים מספר ישנם

סעיפים תקציביים אין גירעון או , איזוןבו נראה כי המועצה הדתית מצויה ב -החשבונות

 .שמכבידים על הקופה

 ו של הארגון.שמשקף את מצבאחד זה פרמטר 

 



 

 

 

 

היה מוכן בסוף שיהדוח הכספי הכלי הנוסף המצביע על התנהלותה של המועצה הדתית הינו 

 . מרץ

של  ה הסקירההינשיתן לנו תמונת מצב על מצבה הכלכלי של המועצה הדתית  כלי נוסף 

 .הוא יעשה אותו בשבועיים הקרוביםהחשב המלווה ש

החשב  לפי המדדים שלזה דוח שעוזר לרואה חשבון לעשות את הדוחות הכספיים גם 

מה שמעיד על התנהלות אחראית -₪  90,000 של  אנחנו אמורים לסיים בפלוס המלווה

 . ושקולה

 למועצה הדתית. זה לא בשמיים זה פלוס סביר וזה טוב שיש פלוס כזה

לא היו הרבה אירועים עקב מצביעות על כך ששוטפות ההוצאות ה ,אם תסתכלו בנתונים

 .המצב במדינה משפיע גם עלינו כלכלית משכורות לא היו הוצאות חריגות.בסעיף הקורונה ו

 

 כנסת ולקהילות. של תמיכה לבתי נוכל לצאת בקול קורא 2022אני מאמין שבשנת 

 רצינו מאוד שזה יקרה השנה, אבל הקורונה טרפה את הקלפים.

 היבטים הפיננסים.ומסודרים במה שחשוב שאנחנו מאוזנים 

 

אתם יכולים להגיע ביום יום לשאול את תחת כל סעיף וסעיף אם אתם רוצים להעמיק יותר, 

 .אנחנו שקופים הכל פתוח וחשוף לקבל נתוניםלהתייעץ אורה, 

 ₪{ש"ח }מיליון שמונה עשרה 1,018,000בהשתתפות משרד לשירותי דת  2בעמוד 

דצמבר ואם אנחנו  לא כוללבמסגרת ההקצבה השנתית הקבועה בחוק זה מה שקיבלנו 

 ש"ח1,110,000מחשיבים את דצמבר זה 

המועצה וטפת. סכום זהה מתקבל במסגרת ההקצבה השוטפת מאת ההקצבה הש וז

 המקומית.

המועצה המקומית והמשרד  והאמא של המועצה הדתית הם אכמו שאמרנו בעבר האב

 לשירותי דת, זה חמישים חמישים, שקל על שקל אותו הדבר.

מובנית לנוכח  הכנסות תיקי נישואין יש לנו ירידה: רבנות ונישואין, בהכנסותבנוגע לסעיפי 

 המצב.

 ,2019-הכנסות כשרות לא נפגענו, כלומר ההכנסות של הכשרות השנה די זהות להכנסות ב

 2018-2019ההכנסות אפילו קצת יותר ממה שהיה ב

 ת המשפחה.בנישואין ובטהר באה לידי ביטוי ותיתהפגיעה המשמע



 

 

 

 

 .גברים היה סגור לאורך החודשים האחרוניםהמקווה למה בטהרת המשפחה? כי 

ועכשיו אנחנו עומדים על  ש"ח 60,000-כ יתה הכנסה שלכל השנים הי -תיקי נישואיןבנושא 

 .שזה חיתוך משמעותי₪  35,000

ם אין כסף לגבי הכשרות היה כתוב בשבת שהרבנות הראשית בחולון נתנה חיניוסי מוסרי: 

 כל המפעלים והחנויות השגחה של בד"צ בלי כסףל

 .שווה לראות את זה, אני לא יודע לא מכיר את זהאוראל להב: 

 עקבנו, מה כן כל העסקים שנסגרו לפעול כפי שהצעת לנו תאנחנו לא קיבלנו הנחיה שמאפשר

 ונחינו. שה הקריטריוניםאחרי 

 - פעלוחודשים שהם לא החזר ביחס לאישור קיבלו על כך הביאו ועסקים שהיו סגורים 

 .בהתאם להנחיית הרבנות הראשית לישראל והמשרד לשירותי דת הפחתנו להם את האגרה

בד"צ ללא תוספת הכשר להם  ניתןלהם רבנות רגילה   יתהשהי עסקיםבחולון  יוסי מוסרי:

 .תשלום

 .יו"ר המועצה הדתית חולון– אשאל את עמוס אוראל להב:

 .לנו יש רק כשרות רבנות רגילה  אורה ישראלוב:

י שנדע מבחינת המועצה הדתית נתנו להם את ארבנות, כדכשרות לנו יש רק  אוראל להב:

 . והקלנו על העסקים ככל הניתן ההטבה

ו שני עסקים שהם בקשיים כלכליים באנו לקראתם והם עדיין לא שילמו, נתנ נםיש בנוסף

להם את  לא הורדנולהם עוד זמן של חודשיים שלושה להסדיר את תשלום האגרה ובזמן זה 

  .הכשרות אנחנו באים לקראת

 .ומתחשבים ככל האפשר אנחנו מבינים את המצב

 

 מדוברשקל זה המון כסף,  118,000ההוצאה הינה לגבי פעילות טהרת המשפחה שנה שעברה 

 ת.והמקוואבתחזוקה שוטפת: בעיקר למערך 

 הוצאות מנהלה זה כל מה שקשור להנהלת חשבונות אינטרנט ותקשורת כל הדברים האלו

 .אשר מאפשרים התנהלות שוטפת ומיטבית

 ברשותכם, התייחסות ביחס לסעיפי השכר.

 ?מדריכת הכלות: מה עם יוסי מוסרי

 

 



 

 

 

 

אשת הרב רוזנטל, הרבנית נאווה  לגבי מדריכת הכלות שהייתה לאורך השנים אוראל להב:

 .2019קיבלה פיצויים חד פעמיים סיימה את תפקידה בסוף שנת  –רוזנטל היא פרשה 

 ,על בסיס חוזה שעתי 1988הרבנית רוזנטל הועסקה משנת . ש לנו הסכם פשרה איתהי

מאחר שהשכר שלה היה מאוד זניח לא היה פה שום  .מוסדר למעשה לא היה איתה חוזה

השעות שהיא עבדה במשך למכסת סיה, לכן הגענו איתה להסכם פשרה בהתאם בשר לפנ

  .השנים

היא קיבלה  שילמנו לה לפי תחשיב שהנהלת חשבונות עשו, פדיון ימי חופשה וכל מה שצריך,

 מה שמגיע לה חתמה שאין לה שום תלונות כלפי מועצה הדתית , לא מדובר בסכומי עתק

 ה יחסי עובד ומעביד עם המועצה הדתית.היום אין לובזה נפרדו דרכינו, 

 החדשה שעובדת איך היא עובדת? יוסי מוסרי:

 .היא עושה את זה בהתנדבות , אין חדשה אוראל להב:

כלה שרוצה לעשות אצל מישהי אחרת אין בעיה שתעשה ,אנחנו מפנים אליה בהתנדבות 

 אצל מישהי אחרת

 והכל בסדר. –תביא אישור שהיא עשתה הדרכת כלות 

 זה ככה כבר למעלה משנה ברוך השם.

 באמירה כללית לגבי סעיפי השכר שם רואים כי ההוצאות היו שקולות ואף נמוכות מהצפי.

 כשהדו"חות הכספיים יהיו גמורים אני יעביר לכם אותם כדי שתראו.

 למי שיש שאלות הדלת פתוחה פה.

 

בתי הכנסת , המתווה עכשיו הממשלה אישרה את המתווה של נעבור לנושא בתי הכנסת: 

בחוץ, והישובים צהובים 20-בפנים  ו10מאפשר שבישובים כתומים ואדומים אפשר להתפלל 

 וירוקים מתאפשרת האפשרות לפתוח בתי כנסת במתכונת של מחלימים ומחוסנים.

 בוא נדבר על הישוב שלנוארתור רובינוב: 

 בחוץ  20-בפנים ו 10כרגע כתומים,  אנחנו אוראל להב:

: לא נראה לי כל המתווים האלה כי הכל פרוץ , רוצים להפוך את הגבאים  ר רובינובארתו

 !פשרילתי א? היית חולה? החלמת? זה בשל בתי כנסת לשוטרים אתה מחוסן

מבית הכנסת עוד לא סגרו אם זה יכלול רק את  50%רוצים לאפשר עד  אוראל להב:

 .הצהובים והירוקים או כתומים ואדומים

 ואת כל מי שמחוסן מוסרי:יוסי 



 

 

 

 

כל בית כנסת שירצה לפתוח במתכונת רוצים שיהיה רישום ברשות המקומית,  אוראל להב:

ולט של מחוסנים ומחלימים, יחתום שהוא מתחייב לקלוט רק מחוסנים ומחלימים ולא ק

 שלא התחסנו והגבאי יעשה רישום.אנשים 

 . לגבי ההנחיה הראשוניתביום שישי שתדעו מה המתווה אומר וכנראה שזה יכנס לתוקף 

 בחוץ בזה אין שום ויכוח. 20בפנים  10יוכלו להתפלל 

 כל הכבוד לו הדרת מלך הרב אלון סגר את בית הכנסת בגלל הקורונה יוסי מוסרי:

 .סגרנו)בית הכנסת בית ישראל(  גם אנחנו  :רובינוב ארתור

 נרחבת.מוטרד מבתי הכנסת בהם יש נוכחות אני  אוראל להב:

 אנשים את מי אתה מכניס ראשון את מי שני? 75 יוסי מוסרי:

 מתפללים 75זה לא בעיה אין לנו ביום יום  75 :רובינוב ארתור

 איך תכניס? 75פורים , על מדברים עכשיו  יוסי מוסרי:

 דבר שני יש לנו שתי קומות .איש,  75שבת -לא ראיתי שישי ארתור רובינוב:

 צריכים לאכוף שכל הבאים יהיו או מחוסנים או מחלימים.: אתם אוראל להב

הרי זו הבעיה של כל המדינה לא רק של בית הכנסת עוד מעט זה יהיה בכל  ארתור רובינוב:

 מקום.

ז להשפיע, ה לגבאים לנהוג בשיקול דעת , איפה שאפשר להשפיע אקריאוציא נ אוראל להב:

להשפיע אצלכם ב"בית ישראל" צריך לדבר גם עם הרב כהן שישפיע בבית כנסת "שערי 

היקף מתפללים נרחב לוודא ככל הניתן תשובה", ב"עץ חיים" , צריך לבדוק איפה שיש 

 שההנחיות מיושמות.

 .יותזה מפחיד שאין אחר יוסי מוסרי:

 .שהמחוסנים והמחלימים יביאו אישור אוראל להב:

 אני לא הולך ולא רוצה להתווכח עם אף אחד. –שומר נפשו ירחק  סי מוסרי:יו

המתווים של בית הכנסת הם מורכבים צריכים לראות איך פועלים לפי  אוראל להב:

 ההנחיות ובאחריות

חובתנו לבצע הסברה נרחבת ככל הניתן ובכך למנוע את התרחבות  .כל אחד וסביבתו

 התחלואה.

 .שלטים בכניסה לבית הכנסתלשים  ארתור רובינוב:

 

 



 

 

 

 

 .זה רעיון טוב לשים שלט עם הסבר מסודר  אוראל להב:

 אעבור לתת סקירה בנוגע ללוח האירועים והפעילויות.

יש לי תחושת חמיצות  שמתם לב שכל חג למרות הקורונה אנחנו משתדלים לעשות משהו.

נקודות האחת, שאנחנו לא מצליחים להגיע לציבור החרדי כי הציבור החרדי  שנוגעת בשתי

 פחות דיגיטלי פחות נגיש לפייסבוק זום, וואטסאפים וכו'. וזה מה שיש כרגע

 קיום אירוע רגיל.  של  החוויה הדיגיטלית זה לא כמו חוויהשנית, 

 בשבט את ישראל הורביץ השתדלנו הבאנו בט"ו

קריאת מגילה בזום כמובן  נקיים ,כשיו נביא את קובי אריאלי לפוריםהבן של נעמי שמר, וע

תהיה שלא יוצאים ידי חובת המגילה הזו אבל זו חצי חוויה, הלכתית זה לא נותן מענה, אבל 

 .של פוריםווירה א

 .יקרא את המגילה אחרי זה קובי אריאלי יעשה מופע מצחיק מוסרייוסי 

 .זה מה שאפשר להרים בנסיבות הקיימותזה האירוע פורים שרצינו? לא, אבל 

 אירוע מרהיב . במתנ"ס איש 500-700יינו עושים ל כל פורים הלפני הקורונה  יוסי מוסרי:

 : כן, היה כל כך מוצלח  רונית תורג'מן

 

 ,לילדיםואמנים נוספים ה כבשה שושנה יתהילדוגמא הבאנו את הטובים, כן  אוראל להב:

לכן חשבתי לעשות משהו למבוגרים עם קובי  ,יגיטאלימרחב הדקשה להחזיק ילדים ב

 אריאלי.

 בב ביום שישי, אנחנו שותפים בהכל.סתודע שתיאהעדלשמחה של היהיה גם את משאית 

אלא גוף שצריך הדתית לא כאיזה גוף תורני סגור אני רואה את המועצה  ,התפיסה שלי

נוגד את ערכי היהדות, אנחנו שישובי קהילתי כל עוד אין משהו ילהיות מעורב בכל אירוע 

 .איפה שאפשר לתת עזרה נותנים עזרה סיוע

נותנים להם משלוחי בפורים יהיה את ההתנדבות של אור גדול הולכים לשמח את הקשישים 

 מנות

 לאזרחים הוותיקים. מתנות סיוע בדמות₪  3000גם שם נתנו 

 דתית שותפה פעילה גם לדברים האלה.המועצה ה

 .לשתף נשמח לשמועולהציע מוזמנים יש רעיונות גם לכם אם 

 .הדבר הבא זה מיזמי בר מצווה בבקשה יוסי יספר לנו

 



 

 

 

 

להתארגן לבר הורים ולאנחנו לקחנו על עצמנו ילדי בר מצווה שקשה להם  יוסי מוסרי:

 7יש לנו כבר  .אותם לתורה, חינם אין כסף נעלהכין אותם המצווה בהיבט הלימודי, אנחנו נ

 .ים מלמדים אותםילד

 מי זה אנחנו? ארתור רובינוב:

 .המועצה הדתית, אבל יוסי הוא בעצם המלמד אוראל להב:

כן, אנחנו לוקחים אותם מלמדים אותם קונים להם תפילין ,מעלים אותם  יוסי מוסרי:

 .לתורה זה הכל בחינם

 אותם אלינואם אתם שומעים על משפחות שצריכים ורוצים ואין להם אז בשמחה רבה תפנו 

 איפה הם לומדים? פה במועצה? רונית תורג'מן:

 .16:00-19:00בין השעות בימי ראשון  ורביעי במתנ"ס  יוסי מוסרי:

 זה קבוצתי? רונית תורג'מן:

 .דקות45לא, לא... כל ילד בנפרד   יוסי מוסרי:

 .כל הכבוד איזה יופי רונית תורג'מן:

עבורם ואנחנו עושים ככל הניתן לסייע להם ולהכינם שהחומר לא קל יש ילדים  יוסי מוסרי:

 לבר המצווה.

, כהן הרב אברהםילדים שבגלל הקורונה לא עלו לתורה יעלו לתורה יחד עם ויש עוד מיזם, 

 .הרב יברך אותם

זה לא אירוע רב משתתפים רק למשפחה עצמה שהילד ירגיש טוב עם מתופפים  אוראל להב:

שלו אנחנו גם שותפים בהובלתה של סיוון רהב  המצווהמיזם בת  אציין את .והרבה שמח

 .גרה ברוכההיה לכולכם פורים שמח ושנחזור לששי  מאיר ובשיתוף עם מדור הנוער.

 

 תודה רבה לכם שבאתם.

 חברים הישיבה נעולה.

 

 אוראל להב

 יו"ר המועצה הדתית

 

________________ 


