
 

 

 

 8/2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 

 2021  ביולי 6שלישי כו' תמוז תשפ"א בות במועצה ביום ישהתקיימה בחדר היש 

 
 נוכחים:

 יצחק רביץ ראש המועצה 
  סגן ראש המועצה -אחיעזר פרקש 

 סגן ראש המועצה  - משה מילר
 סגן ראש המועצה  -ישראל איפרגן

 חבר המועצה -אברהם וינטרוב
 zoomבאמצעות  חבר המועצה -צבי רענן

 zoomבאמצעות ,  חבר מועצה -יהושע דויטש
 zoomחבר המועצה, באמצעות  -ישראל נדר 

 
 משתתפים:

 zoomגזבר המועצה, באמצעות  -שמואל רוטנברג
 zoom, באמצעות מבקרת המועצה  -דליה קליימן

 zoomיועמ"ש המועצה, באמצעות  -עו"ד אביבה לוי
 

   8/2021אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין   -יצחק רביץ
 

 על מקווה טהרה אישור הסכם תרומה עם משפחת פרידמן מלוס אנג'לס 
מכיוון שההסכם הוא באנגלית    ,מונח בפניכם ההסכם  לאחר משא ומתן ארוך ומורכב,  - יצחק רביץ

 , תפרט על מהות ההסכם.מול עו"ד של התורם רציף בקשרו תה מעורבתינשמח שדליה שהי
 

כאשר יש שני גופים מתווכים,    לבין המועצה  זהו הסכם תרומה בין התורם פרידמן  -דליה קליימן
הכסף עובר מהתורם לעמותת    ,עמותת כתר תורה בארה"ב ועמותת קהילת טלזסטון בקריית יערים

בות של הגופים המתווכים היא להעביר  יכתר תורה, משם לקהילת טלזסטון ומשם אלינו, ההתחי 
לעמותה  הכסף    אתהתורם העביר  ש  . מבחינתנו ברגעאת הסכום בשלמותו מייד כשמקבלים אותו

מבחינתו ומבחינתנו אנחנו קיבלנו    לצורכי מס  "במוכרת לארהשהראשונה ממנה הוא מקבל קבלה  
הכסף המועצה  י ההתחי בנוסף,  .  את  של  בהיבות  המקווה  את  לתחזק  את  א  ולהשאיר  טוב  מצב 

ההנצחה לעולמי עד, במקרה שחס וחלילה המקווה נהרס אנו מחויבים להשאיר את ההנצחה על  
 .  אחרמקווה 

  
רביץ בארה"ב    -יצחק  לעמותה  הסכום  את  להעביר  צריך  מארה"ב  תורם  פשוט,  הוא  התהליך 

 משיקולי מס, משם צריך לעבור לארץ דרך עמותת קהילת טלזסטון באמצעות העברה בנקאית. 
 

וועדה בהרכב של שמואל רוטנברג, אבי רוטנברג    -דליה קליימן לפני אישור התרומה, התקיימה 
ועו"ד אביבה לוי על מנת לדון בהעברת התרומה ולבחון האם קיימים אינטרסים בין משפחת פרידמן  

 שירותים או כמשפיעים. לפי   נותנילקריית יערים וככל שאנחנו יודעים, לא נמצאו אינטרסים לא כ
מנכ"ל   תפורסםחוזר  האינטר   התרומה  שפורסנבאתר  כמו  המועצה  של    משפ'   לשהתרומה    מהט 

 שפירא. 
 

 אין חובה לפרסם את ההסכם עצמו אלא רק את העובדה שקיבלנו תרומה.  -אביבה לוי
 

אזכיר שאנו חתומים על סודיות מולם.  אנחנו נבדוק עם המשפחה האם הם דורשים    - רביץ  יצחק
 זאת. ה בעילום שם ואם כך נציין שבפרוטוקול זה יהי

 
 



 

 
 
 
 

חנה לאה שעל שמה מנציחים את    תהרבני, שמענו שזה המקום להוכיר טובה למשפחה מלוס אנג'לס
, יום הפטירה  בקהילתה בלוס אנג'לס  המקווה התעסקה בלחזק ולעודד את הנשים לטהרה המשפחה

 אנחנו בתוך השנה לפטירתה.  ש כלומר שלה הוא ב' אב,
הוא בעזרת ה' יתרום  בארץ ושהיה בשבוע שעבר  גם מלוס אנגל'ס  לספר לכם שיש עוד תורם  אני יכול  

 חפץ בעילום שמו.  , התורם אלף דולר 220סך של 
 

 בנושא. למה הם דנים    חשוב לי שחברי המועצה יבינו  -לוי אביבה
המליאה אלא רק  אם זה היה מדובר בתרומה רגילה החוזר מנכ"ל לא מחייב קבלת אישור של חברי  

ועדה שזה  תרומות  וועדת  הנצחה  ,מקצועית  של  באמצעות  בתרומה  מדובר  הזה  שבמקרה    , אלא 
שוועדת התרומות בדקה את הנושא מבחינת חוזר  לאחר  מובא לאישור המועצה    והיות וכך הנושא

הגורמים שמאשרים את ההסכם ויש לעבור  חברי המועצה הם  ,   ענייניםמנכ"ל ובהקשר של ניגוד  
 אין צורך בועדת שמות במקרה זה.ככל שיש הערות נעדכן בהתאם.     נוסח ההסכם ולאשר אותו.  לע

 החלטה 
חברי המועצה מאשרים פה אחד העברת תרומה לצורך בניית האגף החדש למקווה הנשים ברחוב  

 .   3בלוך 
 

קשרים  ויצר    על כך שדאג לתרומות  המועצהאני רוצה להגיד תודה רבה לראש    -שמואל רוטנברג
 במועצה אלה התרומות הראשונות המהותיות שהמועצה קיבלה. 

 
 . ההסכם לדליה על הליווי בכל ההליך של אישור נוסחכל הכבוד  -עו"ד אביבה לוי

 
שעברה על ההסכם ותרגמה  על כך  אני מוכרח לתת לדליה את כל הקרדיט  אכן, גם    -יצחק רביץ

 . בנקודות החשובות  אותו ובכך האירה את עיננו 
 

קו   -קליימן  דליה על  שמכה  המועצה  לראש  רבה  קבלת  דקודתודה  את  לקדם  מנת  על  ולוחץ  ינו 
 . התרומה

 
 פתיחת חשבון בנק ייעודי עבור הכנסות היטל שמירה  

רביץ צורך - יצחק  יש  הפנים,  משרד  לאישור  ולהעבירו  השמירה  היטל  את  סופית  לאשר  מנת  על 
 .  הכנסות מהיטל שמירהכל  ן בנק ייעודי על מנת להכניס את חשבו וח תלפ

 החלטה 
 ורך קבלת הכנסות מהיטל שמירה . חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת חשבון בנק ייעודי לצ

 
 עבור השלד בבית הכנסת בשכונת מורדות בית החלמה  עדכון פתיחת תב"ר

לאחר שהתקבל אומדן מעודכן ממנהל    .₪  1,357,000נפתח תב"ר על סך    3/2021בישיבת מועצה  
לעדכן את סכום  יש  בניית השלד בבית כנסת מורדות בית החלמה.  על עלות    הפרויקט נתנאל ממן 

 ₪   1,600,000  של  סךלתב"ר  ה פתיחת  
 החלטה 

חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר לצורך בניית השלד בבית כנסת מורדות בית החלמה  
 ₪     1,600,000על סך של  

  



 

 
 
 

 שונות
מועצת קרית יערים מוסרת ברכת מזל טוב לסגן ראש המועצה אחיעזר פרקש לרגל    -יצחק רביץ 

 אירוסי ביתו,  אנו מאחלים לו ברכות.  
 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


