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 בס"ד

 אלול תש"פ י"ט
 2020 ספטמבר 8
 

 2-20 פרוטוקול

 נרשם בישיבת המועצה דתית צפת
 19:00בשעה ( 6.9.20) "פתש אלול י"ז ראשוןשהתקיימה ביום 

 במשרדי המועצה הדתית צפת.

 

מר בנימין ; גב' אוחנה לאהפרסי עברון;  גב' הרב נהוראי לחיאני;יו"ר המועצה  :נוכחים
)נמצא בבידוד השתתף בפגישה  מר קירנברג אליהו ;מר רוזובסקי אורילגזיאל; 

 בשיחת וידאו(

 מר יצחק קלוגר. :נעדרים

 :על סדר היום

 .1-20אישור פרוטוקול  .1

 עפ"י הוראת המשרד לשירותי דת. -הצהרת אמונים  .2

 .הערכות לחגים .3

 המשך העסקה. -עו"ד איל נון   .4

 מקוואות. .5

 

 

 :20-1אישור פרוטוקול  .1

 אני. ישיבהשטרחו והגיעו ל החבריםמברך את כל פותח את הישיבה ו :היו"ר 

מאחלים  את החבר אליהו קירנברג ב"זום" מאחר והוא בבידוד.מחבר 

 הצלחה ובריאות.

 .1-20מבקש לאשר את פרוטוקול מס' אני   

 פה אחד מאושר 20-1פרוטוקול החלטה: 

 :הצהרת אמונים .2

 . ת החוקע"פ הוראו מבקש לחתום על טופס הצהרת אמוניםאני  :היו"ר 

 חברי המועצה מצהירים אמונים לפי הנוסח:

מתחייב/ת לשמור אמונים למדינת   ___בעל ת.ז. מס':  ____אני הח"מ 

ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר/ת המועצה הדתית 

 בצפת, לפי הוראות חוק זה, ולקיים את החלטות המועצה הדתית".
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 בס"ד

 הרכלל החברים הצהירו וחתמו על ההצ

 

 :הערכות לחגים .3

כללי ונוכל לחזור לתפילה בבתי הכנסת  סגראני מקווה שח"ו לא יהיה  : היו"ר

 .כמו שנים עברו

שיתקיים בע"ה ביום ראשון צפת נערכת לכנס גבאים בהמועצה הדתית   

יהיו לנו בשורות  בהשתתפות רב העיר, בכנס (13.9.2020כ"ד אלול תש"פ )

מכובדת לכל בית כנסת. נעביר הנחיות וערכה נחלק שי לגבאים  טובות

שמעו להנחיות משרד הבריאות. אנו נעשה מאמץ ישכל הגבאים י ברורות

לפתוח בתי ספר שונים ברחבי העיר ולתת מענה לציבור היקר במיוחד 

 תנאי מזג האויר.במצב הקורונה ו

ספרי דינים  ספרונים, מחזורי תפילה, שופרות ,כמו כן יחולקו לוחות שנה  

 הגים לבתי כנסת וספרי סליחות.ומנ

 שחייבים בגניזה.בלוחות שנה מבקש שבשנים הקרובות לא לכתוב שם ה'  : ר' רוזובסקי

 

 :המשך העסקה –עו"ד איל נון  .4

אני מבקש לשמוע את דעתכם בנושא היועץ המשפטי של המועצה הדתית  : היו"ר

ן כיועמ"ש של שיש ניגוד עניינים בהעסקת משרד עו"ד אייל נוצפת. אני סבור 

. זה יכול קומיישהו מועדיף מאני מציע לקחת יועץ משפטי המועצה הדתית, 

 להקל על המועצה הדתית וכדאי שיהיה לנו יועץ זמין.

 חייבים להחליף. :ר' רוזובסקי

כבר המון זמן בתפקיד  הור גם יועץ משפטי, להחליףמסכימה שיש צורך  :גב' פרסי

 וכדאי לרענן שירות.

 

 .החליף את משרד היועמ"ש של אייל נוןלמוסכם החלטה: 

 נוציא נוהל ומכרז לקליטת יועמ"ש למועצה הדתית.  אי"ה מיד אחרי החגים                    : יו"רה

 

 :מקוואות  .5

במקוואות. ביום חמישי  יםע סיורוציבינסתי לתפקיד התחלתי בכמיד עם  : היו"ר

בהמשך אגיע  יקור ונוף כנרת.מקוואות בעיר, איב 2רון עשיתי סיור ב האח

 לכל המקוואות. 

 שחייבים לעשות שינוי גדול במקוואות שלנו. בבדיקה  אני מתרשם ורואה 

. תקציב ₪ 82,000 -שעשיתי אני מעדכן שיש תקציב לשיפוץ מקווה בסך של 

 זה ועוד תקציבים ותרומות שנארגן יושקעו בשיפוץ מקווה איביקור. 
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ות לעשות את מקווה איביקור כולו למקווה נשים, )כיום מקווה כמו"כ, נבחן גם את האפשר

 איביקור מחולק בור אחד לגברים ובור אחד לנשים( 

 

 החלטה: מוסכם פה אחד

 בשכונה החדשה שאמורה להבנותטהרה לנשים יש רעיון להקים מקווה  :בנימין לגזיאל

 ומית.מקווה שיהיה שיתוף פעולה עם הרשות המק)שכונת מצפה ימים(  אני 

בבעלות  ו כן לגבי מקווה נוף כנרת, השטח שהמקווה נבנה עליו הואכמ 

 פרטית של קבלן פרטי.

 לפני כחצי שנה ראש העיר הודיע לי שיש שטח שבו אנו נבנה מקוה חדש. 

פגישה נקבעה לנו לשבוע הבא ב אני יזמתי פגישה עם מהנדסת העיר,  : היו"ר

של העירייה ומנהל מחלקת  היועצת המשפטית, בהשתתפות 16.09.2020

זה ושאר המקואוות בעיר חייבים הסדר חוקי בהקצאה  נושא, רישוי עסקים

 ניהול מקווה. רישיון לוהיתר בניה כדין, נעשה את כל הנדרש להסדיר 

יו שותפות הנשים יה המועצה חברותבנושא המקוואות חשוב מאוד שגם   :גב' פרסי

 בנושא עיצוב.בל את דעתנו מלאות בנושא השיפוץ ולק

  

 

 

 מזכיר המועצה הדתית –רשם: רחמים כהן 
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