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 .1דברים לזכרו של ראש המועצה הרב אברהם רוזנטל ,וחיפוש דרכים להנצחתו
 .2אישרור מינוי ממלא מקום וסגן ראש המועצה
 .3זכויות חתימה לממלא מקום ראש המועצה
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יוסף אסרף :אתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין לזכרו של ראש המועצה הרב אברהם
רוזנטל זכר צדיק לברכה.

 .1דברים לזכרו של ראש המועצה הרב אברהם רוזנטל ,וחיפוש דרכים
להנצחתו
יוסף אסרף :אתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין לזכרו של ראש המועצה הרב אברהם
רוזנטל זכר צדיק לברכה.
ליוויתי את הרב רוזנטל למעלה משני עשורים ,אני נזכר בתקופה שדובר על בניית ִמ ְקוֶוה חדש .הפרויקט היה
כרוך בהוצאה כספית אדירה במונחים של אז .הרב רוזנטל התעקש להיכנס לפרויקט בכל מחיר .בסופו של
האוֹבדָ ן קשה ולא יאומן .הוא
ְ
בפּאֵ ר רב וגם התקציבים הגיעו בנס .זה היה הרב רוזנטל.
המ ְקוֶוה הוקם ְ
דבר ִ
היה אבא של כל אחד מהקהילה כאן.
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אורן גרנית :שמענו בהלוויה את הדברים שנאמרו לזכרו ,כל מה שאמרו זה דברים נכונים ואף אחד לא ִהגזים.
אני רוצה לומר משהו קטן ,תמיד הייתי אומר את זה לאנשים שבאו לבקש משהו .הרבה פעמים תושב מגיע
למועצה והוא דופק על השולחן .מגיע לי ,חייבים לי .לא תמיד הוא השיג את מבוקשו בדרך זו .תמיד הייתי
אומר ,אתה רוצה משהו מהרב רוזנטל? תסביר לו ,הרב רוזנטל אני צריך עזרה ,אני צריך שתעזור לי .למה? זה
תמיד היה ממיס לו את הלב .אתה צריך עזרה? הוא יעשה כל דבר בשבילך .והרבה פעמים הוא שמע שצריך
עזרה הוא עזב הכל ובא לעזור.
אברהם בלומנטל :היה לי הרבה סיפורים אישיים איתו אבל ממש התרגשתי מסיפּוּר ששמעתי ממישהו אחר.
היה ביישוב נער שנשר והסתכסך עם הוריו עד שבשלב מסוים הוא לא יכל לגור בביתו .הרב רוזנטל לקח אותו
כמו אבא וסידר לו מקום שהוא גר שם במשך כמה שנים ,הוא הרגיש איתו ממש כאבא ,דאג לו גם לטיפול
תומך .כולנו ראינו כשהרב רוזנטל היה מדבר על הנוער הנושר בכאב .הוא היה רגיש לכך מאד ,הקים מסגרות
ופרויקטים לסייע להם .תמיד אמר שצריך לתת להם הרגשה שהם שווים משהו.
בן ציון בנג'מין :זכיתי להיות חבר מועצה עשר שנים וזכיתי ליותר מזה ,אנו שכנים שגרים ממול המועצה,
ראיתי את מסירוּת הנפש של ראש המועצה משעות הבוקר שהוא החל בעבודה ועד שעות הלילה המאוחרות
שהוא עדיין היה במשרד .כשהיינו באים אליו בבקשת סיוע בנושא של חסד או כל דבר אחר ,הוא היה מטפל
בזה באופן אישי ולא מחכה שאחרים יסייעו לו .אנחנו משתתפים בצער של כולם ,של המשפחה ,חברי
המועצה ,עובדי המועצה ,כל הקריה ,כולם מרגישים את הצער .זו טרגדיה בשביל כולנו.
בנימין מיירניק :אני מהצעירים מבֵּ ין חברי המועצה .זכיתי לראות וללמוד מהרב רוזנטל את הגישה
וההתמודדות עם שלל נושאים שבאו לפתחו .הוא היה איש של שלום ,תמיד ניסה ללכת בין הטיפּוֹת ,ידע
ליצור דיאלוג גם עם אנשים שחַ לקו עליו בתכלית .שמעתי את שאמרוּ בהלוויה ונזכרתי בדברי הגמרא על רבי
חנניא בן תרדיון שנכנס לבקר את רבי יוסי בן קיסמא שחלה .אמר לו רבי יוסי :אתה לא יודע שהאומה הזו
שולטת בעולם והַ קָ דוֹש ברוך הוא חָ פֵ ץ בהצלחתה? תראה איך הם החריבו את היכָלו ועדיין הם תַ קיפים ,למה
אתה מתגרה בהם?  -היה זה בזמן הרומאים ורבי חנניא היה מקהיל קהילות ברבים .ענה לו רבי חנניא :מן
השׁמַ יִם ירחמו? ,ואז פונה רבי
השׁמַ יִם ירחמו .אומר לו רבי יוסי :אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן ָ
ָ
השׁמַ יִם
חנניא לרבי יוסי :מה לי לחיי העולם הבא? הוא שמקהיל קהילות ברבים ויש לו אמונה תמימה "מן ָ
ירחמו" לא ברור לו אם הוא יזכה לחיי העולם הבא .אומר לו ַר ִבּי יוסי :כלום מעשה בא לְ י ְַד ַך? ענה :פעם
התחלף לי מעות של צדקה עם מעות שלי ונתתי הכל לצדקה .אמר לו רבי יוסי :הואיל ואתה ותרן תזכה לחיי
העולם הבא .ברור שמעשים גדולים נותנים לאדם מקום בעולם הבא ,אבל צריך כרטיס כניסה .מהמעשה
בגמרא לומדים את גדוּלת ועוצמת הוויתור .זה מאוד טילטל אותי ,כי לא כל אחד זוכה לתפקיד כזה בחיים
שהוא יכול בהחלטות ובמעשים להיטיב עם כל כך הרבה אנשים ,אבל הנקודה של הוותרן היתה כה חזקה
אצלו .זה סוג של כרטיס כניסה לעולם הבא.
דב בקשט :כידוע שאני הייתי האופוזיציה של הרב רוזנטל ,לעיתים היו ביננו ויכוחים קשים .היריבוּת לא היתה
אישית לפחות מצידי ,היא היתה עניינית .תמיד הייתי מציין את העובדה שלמרות הכל הוא היה מקבל אותי
במאור פנים .תמיד היינו מרגישים את זה .אני זוכר שבתחילת הקדנציה ישבתי איתו לשיחה בארבע עיניים
על דברים שהיו חשובים לו ,בשיחה אמרתי לו וורט שבעקבותיו עלו דמעות בעיניים .הגמרא אומרת "מאן
דרחים רבנן" – זוכֶה שחתניו יהיו ת"ח "מאן דדחיל רבנן" – מי שירא מפני ת"ח אם הוא לא ראוי להיות תלמיד
חכם ,זוכֶה שדבריו יהיו נשמעים כמו ת"ח .המהרש"א שואל :הרי דרגת האהבה יותר גבוהה ִמדַ ְרגַת היִראָ ה,
אז לכאורה היה צריך להיות שמי שהוא בדרגת "רחים רבנן" יזכה להיות תלמיד חכם ולא רק שהחתנים יהיו
תלמידי חכמים .המהרש"א אומר רעיון נפלא .מוכרחים להגיד שמי שהוא רחים רבנן הוא עצמו כבר צורבה
דרבנן כי אם לא היה צורבה דרבנן לא רק שלא היה מכבד ת"ח אלא היה כמו רבי עקיבא בזמן שהיה עם הארץ
ואמר "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור" .תמיד הייתי אומר לו ,תזכור רבי אברהם ,מעבר לכל הוויכוחים,
יש לכם משפחה יפה ,חתנים תלמידי חכמים .הוא אמר לי ,זה הנחת האמיתי ,וזה מה שהיה חשוב לו.
"כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" ,אמר לי ראש ישיבת חברון מורי ַור ִבּי הרב ברוידא זכר צדיק
לברכה ,תאר לך שעומדים שישים ריבוא מישראל מסתכלים על דבר אחד ,כל אחד יש לו את נקודת המבט
שלו ,עד כדי כך שחַ זָּ"ל תקנו "ברוך חכם הרזים" – רק הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו של כל אחד .וכך צריך
להיות כשיש דעות שונות אפשר להגיע להבנות חדשות וכשיש דעה אחת זה חסר .אני חושב שהעניין הזה
של הידידות האישית עם כל אחד ,הוותרנות כמו שהזכירו ,הם המעלות המיוחדות של רבי אברהם זכרונו
לברכה .יהי זכרו ברוך.
ִשׁי אלפנדרי :אני מכיר את רבי אברהם זכרונו לברכה הרבה הרבה זמן ,הוא היה איש חסד במלא מובן
י ַ
המילה .אני רוצה לספר לכם מעשה שבֵּ ינוֹ לבֵ ינִ י היה וזה יהיה לעילוי נשמתו ,אין לי ספק .בערב סוכות לפני
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ארבע שנים הייתי חולה מאוד לא יכולתי ללכת לקנות ארבעת המינים ,ולא לבנות סוכה ,ממש כלום .אמרתי,
אני חייב לעשות השתדלות .התקשרתי אליו ,אמרתי לו :רבי אברהם תשמע כך וכך ואני צריך עזרה ,אין לי
ארבעת המינים ואין לי סוכה ואין לי מושג מה לעשות ,אני בקושי יכול להרים את הטלפון בשביל לדבר .תוך
שעה הוא התקשר אֵ לַי ואמר ,מישהו דופק לך בדלת ,קח ארבע מינים .הביא לי סט מהודר ,לא דרש כלום.
אמרתי לו :תשמע ,צריך שיהיה "שלכם" ,אמר לי :אל תדאג ,אני מקנה לך את זה בלב שלם ואין לך שום בעיה
הלְ ַכ ִתית .אחר כך כשפגשתי אותו ,אמרתי לו :היה לי הרבה למי להתקשר ,אתה יודע למה התקשרתי דווקא
אליך רבי אברהם? תקשיב טוב ,אני לא אוהב לבקש חסדים מאף אחד ,לא אוהב טובות ,ידעתי שאם אני
מתקשר אליך אתה תשכח את זה רגע אחרי שעשית את הטובה ולא תזכור בכלל שהייתה פה טובה .ידעתי
שאתה עושה חסד ,זה חסד אמיתי ללא כוונה לקבל שום תמורה .אני שמעתי הרבה סיפורי חסד כאלו על
הרב רוזנטל .תַּ ְנצְ בָ "ה) .תהי נשמתו צרורה בצרור החיים(.
יצחק פרידמן :אני הכרתי את הרב רוזנטל זכרונו לברכה הרבה שנים ,עשינו יחד הרבה פעילויות של חסד
בהצנע .הוא היה אדם מאוד מאוד חם עם לב מאוד גדול ,רצה כל הזמן לעזור לזולת .יהי זכרו ברוך.
שמואל רוטנברג :הרב רוזנטל סיפר הרבה דברים ,אני נזכר עכשיו בדבר אחד ,הוא אמר שהוא מכיר את
הנצרכים מקרוב ,הוא עבר את הדברים האלה ,הוא זוכר שכשהוא היה זוג צעיר ברחובות ולא היה לו מה
לאכול ולא היה לו כלום ובא רבי שלמה קוק זכר צדיק לברכה והביא לו את כל האוכל לפסח את כל הליל
הסדר .הוא אמר ,את זה אני זוכר ,אני מכיר את האנשים האלה שאין להם ,אני לא יכול להשאיר אותם שלא
יהיה להם .וזה היה המוטו שלו לאורך כל החיים.
אבי רוטנברג :היום בבוקר העובדים נאספו בחדר הישיבות לשוחח על האֹובדן הפתאומי .היתה ישיבה עצובה
מאד ,כולם הביעו רגשות ,דיברו דברים לעילוי נשמתו ,העובדים ציינו נקודות אור במסע הארוך שעשו יחד עם
הרב רוזנטל .ציינו את האישיות האבָּ הית והחמה שהיתה לו ,את אמונת החכמים שניחן בה ,את הדאגה שלו
לכלל הציבור ,את המסירוּת ללא גבולות לקדם כל דבר שקשור להגברת התורה והחסד ביישוב .כל אחד לקח
על עצמו לדבוק בדברים שלמד מהרב רוזנטל זכר צדיק לברכה וליישמם בחיי היומיום בעבודה ,קיווינו שנוכל
לגייס את הכוחות להמשיך הלאה מתוך ידיעה שלו היינו שואלים את הרב רוזנטל מה לעשות בעת הזאת,
הוא היה אומר ,תמשיכו לעסוק בצרכי ציבור באמונה .זו המטרה שלנו כעובדי מועצה ,רק לשרת את הציבור.
עורך דין בן ציון שפר :קשה לאנשים להשתנות ,ככל שמתבגרים הקושי גדֵ ל  .חלק מחברי ההנהלה מודעים
לכך שעד ממש לאחרונה במשך כשנה וחצי ,היו לי חילוקי דעות מהותיים עם הרב רוזנטל .לפני כחודש ישבנו
יחד ,הוא אמר לי ,עכשיו הבנתי אותך .הוא פרץ בבכי ואמר לי בגילוי לב ובכנות שראויה להערכה" ,צָ דַ ְקתָּ
לאורך כל הדרך"  .היכולת הזו בגילוֹ הצעיר לשנות תפיסת עולם ראיתי אדם צומח ,מבטו נעשה חד ,החשיבה
משוחררת ,זה היה בשבילי פלא של ממש .ולדאבוני זה הסתיים .היכולת שלו להתחדש כל פעם מחדש ,לבוא
עם כוחות חדשים עם יכולות חדשות ,זה דבר שהוא פשוט מופלא בﬠֵ י ַנָי.
דב בקשט :אני חושב שמין הראוי שהמועצה תקבל החלטה להנציח את פועלו בכיכר הכניסה ליישוב או
באופן אחר ראוי.
בן ציון שפר :אפשר להעלות רעיונות לוועדת שמות.
בן ציון בנג'מין :זה מאוד חשוב לנו ,זה כבוד בשביל המועצה להנציח את זִ כרו.
בנימין מיירניק :אני מציע לקרוא רחוב על שמו.
אברהם בלומנטל :אולי במסגרת פעילויות המתמידים והנוער.
אורן גרנית :המקוה לגברים ששוּפָּ ץ לאחרונה יכול להיקרא על שמו.

החלטה

חברי המועצה ממליצים להנציח את זִ כרו של ראש המועצה הרב אברהם רוזנטל זכר צדיק לברכה בכּכָּר
המ ְקוֶוה לגברים ובכל דרך ראויה ומכובדת.
הכניסה הראשית ליישוב ,על גבי ִ

 .2אישרור מינוי ממלא מקום וסגן ראש המועצה
עורך דין בן ציון שפר :אנו נמצאים בסיטואציה נדירה ,מצד אחד ,נבחרה מועצה חדשה אשר תחל לכהן ביום
 20בנובמבר  ,2018מנגד ,ראש המועצה הנבחר נפטר .למיטב הבָ נ ִָתי יצטרכו לקיים בחירות חדשות לראש
המועצה .בינתיים ימלא את מקומו של הרב רוזנטל ,סגנו וממלא מקומו הרבּי יוסף אסרף.
אבי רוטנברג :אנו נפנה למשרד הפנים ונבקש הנחיות לגבי ההמשך.
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עורך דין בן ציון שפר :ברצוני לחדד ,מדובר על ראש מועצה של תקופת מַ ﬠֲבָ ר ,פרושו של דבר ,אינו רשאי
למנות או לפטר עובדים ,לעלות בדרגת ָשׂכָר או לחתום על התקשרויות חוזיות חדשות ,אמנם הוא יכול לממש
חוזים ,הסכמים והתחייבויות קיימות.

החלטה

הרב יוסף אסרף ימשיך בתפקידו כסגן וממלא מקום ראש המועצה.

 .3זכויות חתימה לממלא מקום ראש המועצה
שמואל רוטנברג :אנו נדרשים לאשר ליוסף אסרף זכות חתימה במקום הרב רוזנטל זכרונו לברכה.
עורך דין בן ציון שפר :זכויות החתימה הן זכויות סטטוטוריות .כל החלטות המועצה לגבי זכויות החתימה
נשארו כמו שהן היו ראש המועצה וגזבר .מר יוסף אסרף – ראש המועצה ושמואל רוטנברג – גזבר המועצה.

 .4תנאי פרישה
שת ְחיֵה של הרב רוזנטל זכר צדיק לברכה מגיעות זכויות סוציאליות ,אנו נבצע את
שמואל רוטנברג :לאלמנָתו ִ
התַ ְחשיבים ונפעל על פי הכללים לרבות אישור שימוש ברכבו לקרוב משפחה ִמדַ ְרגָה ראשונה עד לתום
השלושים לפטירתו.

החלטה

שת ְחיֵה את כל התנאים הסוציאליים המגיעים על פי הכללים
חברי המועצה מאשרים לתת לאלמנה ִ
ומאחלים לה שתנוחם בנחמת ציון וירושלים.
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