י"ח חשון תשפ"א
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פרוטוקול 3-20
נרשם בישיבת המועצה דתית צפת
שהתקיימה ביום שני ט"ו חשון תשפ"א ( )2.11.20בשעה 19:00
במשרדי המועצה הדתית צפת.

נוכחים:

יו"ר המועצה הרב נהוראי לחיאני; גב' פרסי עברון; גב' אוחנה לאה; מר בנימין
לגזיאל; מר רוזובסקי אורי; מר קירנברג אליהו; מר יצחק קלוגר.
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פרסום מכרז בלניות+מ"מ.
יועץ משפטי.
קופות במקוואות.
פיקוח עירובין ומקוואות  -בחינת תוספת תקן בכו"א.
גזבר מועצה.
וועדת מכרזים.
וועדת כח אדם.

 .1אישור פרוטוקול :2-20
פותח את הישיבה .בהזדמנות זו משתתף בצערה של גב' לאה אוחנה-
היו"ר :
חברת המועצה על מות אביה .ולהבדיל ברכת מזל טוב לגב' פרסי עברון
חברת המועצה לנישואי בנה ,ברכת מזל טוב לחבר המועצה הרב אליהו
קירברג להולדת הבת.
הפרוטוקול של ישיבת המועצה מיום ראשון י"ז אלול תש"פ ()6.9.20
 ,2-20נשלח אליכם ,אני מבקש לאשר את הפרוטוקול ,האם יש
התנגדות?
החלטה :פרוטוקול  2-20מאושר פה אחד.

 .2הארכת שירות לגב' חפציבה ביטון:
הגב' חפציבה ביטון עובדת במועצה הדתית צפת כמדריכת כלות .אנו
היו"ר :
מבקשים להאריך את עבודתה במועצה עד הגיעה לגיל .70
החלטה :מאושר פה אחד.
 .3גניזה  -הצבת מתקנים ברחבי העיר:
היו"ר:

נושא הגניזה ,איסוף פינוי וקבורה ,נכון להיום מטופל באמצעות המועצה
הדתית ,כיום ישנם רק  3מקומות ,למועצה אין יכולת לבצע את הפינוי
והאיסוף מכל רחבי העיר כנדרש ,וכפי שצריך לנהוג עם כתבי הקודש.
יש צורך דחוף להתקשר עם חברה שזה התחום שלה כפי שנוהגים ברוב
המקומות בארץ .בשבועיים האחרונים בקשתי לקבל הצעות מחיר,
חתמתי על הסכם עם עמותת הגניזה המרכזית ,ההתחייבות של המועצה
הרכישת המתקנית היא שולית ביחס לתמורה ,עלות הפינוי תושת על
המועצה הדתית ,גם כך עד היום המועצה פינתה לבית העלמין ,כפי
שידוע בית העלמין כבר לא נמצא בתחום האחריות של המועצה הדתית.

אייזיק קלוגר:

מבקש לדעת האם יש תקציב לכל המתקנים של הגניזה? ומדוע אנחנו רק
אחרי הרכישה?
המועצה הדתית חייבת לעשות שינוי בכל מערך הגניזה .גם אם העלויות
יהיו קצת גבוהות ,חייבים לעשות את השינוי .זה חילול השם להשאיר
את המצב כפי כיום .בהחלט אני מקבל את הערה ואנחנו נעשה מאמץ
להודיע לפני רכישות בעתיד.
אני מברכת את יו"ר המועצה על העשייה המבורכת בתקופה הקשה
והקצרה ומציעה לדווח לפני רכישות גדולות.
מבקש לפרסם בשלט מיוחד על מתקני הגניזה מחירון  -ושהציבור ישים

היו"ר:

גב' פרסי:
רוזובסקי:
היו"ר:
קלוגר:

כסף בהתאם בקופת הצדקה שנמצאת במתקן.
אנחנו נעשה זאת בימים הקרובים .כמו כן ,נכתוב עליהם שזה של
המועצה הדתית צפת.
מציע לעשות פיילוט על ההוצאות בעתיד של כל מתקני הגניזה .מברך על
כל המבצע שיזם היו"ר.

 .4ארכיב – דיווח:
היו"ר:

גב' פרסי:
רוזובסקי:
גב' פרסי:
היו"ר:

במועצה הדתית יש ארכיב גדול של תיקי נישואין החל משנת  1950אשר
נמצא במחסן .עם קבלת תפקידי כיו"ר בדקתי במספר חברות על סריקת כל
הארכיב תיקי הנישואין במועצה .כל הגופים הגדולים כבר לא מחזיקים
ארכיון ,החומר שם מספיק חשוב שלא ניקח סיכונים מחשש לשריפה או כל
דבר אחר .השירות חייב להיות נגיש ,לאחר סריקה ניתן לשלוף את המבוקש
בלחיצת כפתור .ניהלתי משא ומתן ובדיקות עם חברת ארכיביון אשר עושה
את העבודה במקצועיות .החברה לקחה את כל הציוד ואנו מקווים
שההוצאה לא תהיה גדולה.
מברכת על היוזמה של הסריקה .כמו כן ניתן לעשות גם עם כל רשיונות
הקבורה של בית העלמין וכל תיקי הנפטרים.
מצטרף לבקשתה של גב' פרסי עברון.
מבקשת שכל הארכיון שנמצא במשרדי המועצה ישאר במועצה.
בשלב זה ביקשתי לסרוק את תיקי הנישואין ,זה שירות שנמצא בתחום
אחריות המועצה ,סריקה של תיקי הנפטרים כעת לא תיתן לנו שום דבר ,כל
מי שפונה לבקש חומר בהקשר של בית העלמין מופנה לעמותה של בית
החיים.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .5מקווה איביקור  -שיפוץ כללי:
עם כנסתי לתפקידי הוברר לי שיש תקציב מיוחד לשיפוץ מקוואות בצפת.
היו"ר:
ערכתי סיור במקווה איביקור ומצאתי לנכון לנתב את כל ההקצבה בגובה
של  ₪ 82,000למקווה זה.
אנחנו מבצעים בימים אלו הכנת אומדן מסודר שבו יהיה את כל המחירים
ונדע מה אנחנו נבצע בהתאם לתקציב שאושר לצפת.
בנוסף ,קבלתי עדכון מהמשרד לשירותי דת שבימים הקרובים יצא קול
קורא לשנת  ,2020לשיפוצי מקוואות ,אני אגיש בקשה בנוסף לשאר
המקוואות גם למקווה זה (איביקור) כך שנוכל לעשות שיפוץ משמעותי.
האם מוסכם שתקציב זה כולו ייועד למקווה איביקור?
החלטה :מאושר פה אחד.

 .6פרסום מכרז בלניות+מ"מ:
יש לנו עובדות במקוואות שלא נמצאות בתקינה ורשומים במשרד לשרותי
היו"ר:
דת בירושלים .לכן עלינו להוציא מכרז כחוק ולהכניסם לתקינה כמו שצריך
ולפעול על פי מנהל תקין.
בתקופתי בשנת  2009בוצעה תוכנית הבראה ומאז יצאו עובדות ונכנסו
בני:
במקומם אחרות ולא הוחלפו שמותיהן בתקינה .וב"ה זה חייב להתבצע
בהתאם.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .7יעוץ משפטי:
היו"ר:

בהתאם להוראות המשרד לשירותי דת ,יש לבחור לכל מועצה דתית יועץ
משפטי .בימים אלו הפצנו בין עורכי דין המוכרים שעוסקים ברשויות
מועצות דתיות ,בקשה להגשת מועמדות .מבקש מהחברים באם יש להם
עו"ד מקצועי במועצות דתיות שיעדכן במזכירות ונפנה אליהם בהקדם.

 .8קופות במקוואות:
בהתאם לנוהל יש להתקין קופות רושמות במקוואות ,כיום הבלניות גובות
היו"ר:
כסף עבור הטבילה ומקלחת ,ומדווחות באופן ידני .אנחנו בבדיקה להכניס
קופות רושמות ,זה יתן גם מענה ואפשרות לשלם בכרטיס אשראי .עדכון
בהתאם.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .9פיקוח עירובין ומקוואות – בחינת תוספת תקן בכו"א:
כידוע לחברי המועצה ,אין מפקח הלכתי בכל נושא העירובין והמקוואות.
היו"ר:
אני חושבת שהבלניות יכולות להיות מפקחות בנושא ההלכתי.
גב' פרסי:
הבלניות לא מספיקות .חייבים רב אשר יבדוק ויסייר במקוואות ,ובמערך
היו"ר:
העירוב העירוני ,לראות מקרוב וללוות את כל הנושא ההלכתי.

ליצור נוהל של תחזוקה במקוואות ,מילוי בורות ואוצרות וכדו'..
כשנכנסתי לתפקיד ראיתי שיש תקן למשרה זו .כתבתי מכתב מסודר בנושא
למשרד לשרותי דת .מאחר ואנו נמצאים בתקופה הקשה הזו  -נגיף
הקורונה ,אין ישיבות במשרד אני מאוד מקווה שבקרוב בע"ה נחזור לשיגרה
ונקבל תשובות לאישור התקן ,ונתקדם להוציא מכרז כדין.
החלטה :מאושר פה אחר.

 .10גזבר המועצה:
לבקשת חבר המועצה הרב אורי רוזבסקי ,משיקוליים אישיים ולאחר שבחן את
היו"ר:
הדברים לא מתאפשר לו להמשיך בתפקיד גזבר המועצה.
רוזבסקי:
היו"ר:
קירברג:

במסגרת העבודה שלי אני מאוד עסוק ,אין לי את הזמן והפניות לשמש כגזבר.
אני מודה לאורי על תרומתו ועבודותו המקצועית ובמסירות.
מבקש להמליץ על אייזיק קלוגר שישמש גזבר המועצה.

היו"ר:

האם זה מוסכם על כולם?

היו"ר:

החלטה :מאושר פה אחד.
המזכירות תפנה למשרד הדתות ,לעדכן בתוכן ההחלטה ולבקש לשלוח מכתב
לשינוי מורשי החתימה.

 .11ועדת מכרזים:
היו"ר:
החברים:

אני מבקש לקבוע הרכב לוועדת מכרזים.
ממליצים על יו"ר הוועדה יו"ר המועצה הדתית הרב לחיאני ,חברים
בוועדה :מר רחמים כהן מזכיר המועצה ,גזבר המועצה אייזיק קלוגר וחבר
המועצה הרב קירנברג.

החלטה :הרכב וועדת מכרזים  -אושרה פה אחר.

 .12ועדת כח אדם:
היו"ר:

אני מבקש לקבוע הרכב לוועדת מכרזים.

החברים:

ממליצים על יו"ר הוועדה יו"ר המועצה הדתית הרב לחיאני ,חברים
בוועדה :מר רחמים כהן מזכיר המועצה ,גזבר המועצה אייזיק קלוגר
וחברת המועצה הגב' פרסי עברון.

החלטה :הרכב וועדת מכרזים  -אושרה פה אחר.
פרסי עברון:

מבקשת להעלות לסדר היום את נושא בית העלמין.

היו"ר:

מאחר ואני לא מונח בכל הפרטים ,אני מניח שגם שאר החברים ,אני
מציע שנעלה את הסעיף המבוקש בישיבת המועצה הבאה.

רשם :רחמים כהן – מזכיר המועצה הדתית

