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שהאבות הקדושים יצחק ויעקב, מצאו את זיווגם על שפת הבאר, ואילו   כתוב במדרש  - יצחק רביץ    

אבינו  על   מצוייןאברהם  שמעיין  לא  הוא  לכך  ההסבר  הבאר.  של  זה  מסמלו,  ענין  על    יםבאר 
אברהם מ  מגיעעבר העתיד. ליצחק אבינו יש עבר ש אל  את העבר    וממשיכים  יש עבר    .המשכיות

היה היסוד של האומה הישראלית והוא לקח את העבר הזה לעבר העתיד. גם ליעקב אבינו שאבינו  
רח, אבי האומה אין לו תעתיד. אברהם אבינו בן  לה  יש עבר שהוא יצחק אבינו והוא מעביר את ז

על  שמורה  הבאר  ליד  נמצא  ויעקב  יצחק  של  שידוכם  לכן  מהתחלה,  הכל  את  מתחיל  הוא  עבר 
 המשכיות ואילו של אברהם אבינו שיסד הכל מהתחלה, אין לו שום שייכות לבאר ולמעיין. 

היה הראשון שחידש,    זצ"ל   וזנטלהרעיון הזה מאוד מתאים למה שעומד היום לנגד עיננו.  הרב ר
ונתן את   פיתח בקריית יערים אתהוא   הכל, וכל מה שאנו עושים פה היום זה הרב רוזנטל ייסד 

על כל צעד ושאל יש פה תביעות אצבע שלו    .לפיתוח הגשמי של המועצהוהיסודות לפיתוח הרוחני, 
אני מגיע ממקום שמשהו כבר   .ושלדורי דורות נזכור. אני רואה את עצמי כ'יצחק' שממשיך את דרכ

 ייסד כמו מעיין שמתמשך, יש עבר ואנחנו לוקחים לעבר העתיד. 

ההנצחה שאנחנו מנציחים את שמו  על הכיכר המרכזית והמקווה זה לא טובה שאנו עושים לנשמתו, 
שהרב   הרוחניות  הפעילויות  כל  ה'  ברוך  אבנים.  ועל  עצים  על  יתנוסס  ששמה  זקוקה  לא  נשמתו 

רבבות של לומדי תורה ושעות של לימוד תורה   .עשה פה יהיו פה לדורי דורות ולנצח נצחים   רוזנטל
עומדים לזכותו. הנצחת שמו זוהי טובה לנו. שכל אחד שיכנס לקריה יכיר וידע שהיה פה יהודי בשם 
הרב אברהם רוזנטל שהשקיע את דמו ונשמתו במקום זה וכך גם כל מי שיעבור ליד המקווה יראה 

שהרב רוזנטל השקיע את כל כוחו ומרצו לפיתוח חיי הדת ובכלל בחיים הרוחניים של כולנו.   וידע
צריך להגיד תודה למשפחה שנאותה לנו לכך שננציח את שמו במקום בולט ונזכור את שמו ואת 

יעמדו לנו וימשיכו את הדרך שבה   זצ"ל  הפעולות המיוחדות של הרב רוזנטל  .זכרו לעד ולנצח נצחים 
 כדי לעשות יותר טוב לכולם ברוחניות ובגשמיות. התחיל

לשעבר שעבדו יחד עם הרב רוזנטל, אם יש משהו שרוצה להוסיף   מועצה  נמצאים איתנו כאן חברי
 אנחנו נשמח. 

הניחו את הדלת   ,יום פטירתו של הרב רוזנטליש לי לומר משהו סמלי, ב -שוורץ לייבל אברהםהרב 
שהיה לו חשוב לזכות לגמור את  מלמד על העובדה  . זה לא סתם מקריות זה  המשופץ  של המקווה

 בעיניו עוד בטרם פטירתו.מה שהיה חשוב 

ביקשו   ונותו וצניעותורב שוורץ. חשוב לי לציין שהמשפחה שציינה את ענוליישר כוח    -יצחק רביץ
בכיכר ולצעוק 'כל   , היינו לכאורה צריכים להתכנס כל התושביםאילולא זה  שנעשה אירוע מצומצם

 השם בכוח'.  

 



 

 

אני זכיתי להכיר את הרב רוזנטל בשנתיים האחרונות ואני רוצה להגיד לכם שאחד   -מילרמשה  
איש עשייה של פעם איש ציבור של פעם שעסק נטו בלעשות ולא בפרסום,   שלו היה,  המאפיינים

להנצחתו ולעילוי נשמתו כי   זכינו שהיה לנו ראש מועצה כזה ובעזרת ה' שנזכה לעשות עוד דברים
 מגיע לו. 

הרב יצחק וחברי המועצה המורשת של הרב רוזנטל ממשיכה   -אני חייב לאמר שבזכות ראש המועצה
 הלאה. 

רציתי להוסיף אני זכיתי לעבוד איתו, רציתי לציין את הייחודיות שלו דווקא בהעברת   -עמיחי הלוי
מפקדי מחוזות פיקוד העורף ובדרכו הייחודית   המסר של החיים החרדיים לאנשים מבחוץ, היו פה

חרדי עם ערכים   ,שלו הוא גרם להם להרגיש את העוצמה הרוחנית העצומה וייצג את היהודי של פעם 
של אהבת אדם וכמה שהיו שונים הוא כולם הרגישו שהם זכו לתחושה שלא זכו מראשי רשויות 

 הוא וגישור בין מחלוקות על אף השוני.   אחרים וזכה להערכה רבה. הערך העיקרי אהבת אדם באשר

קליימן שהיו    -דליה  הדברים  עמיחי,  דברי  על  כלפי אוסיף  הגדולה  האחריות  היו  מייצגים  מאוד 
דבר   .הציבור, כלפי המועצה והאנשים ככלל ומהאחריות הזו נגזרה המחויבות שלו על כל המאמצים

אם יש דברים שכולנו, כל אחד שהכיר אותו לוקח   ,אהבת אדם  , אהבה גדולה לאנשים, לציבור  -נוסף
 איתו הלאה וזוכה ליישם זה שני הדברים הללו. 

יהודי שהיה סבא טוב, חיוך זכיתי ללות את הרב רוזנטל בתקופה האחרונה לחייו,    - יהושע דויטש
לב זהב עשה הרבה בשביל המועצה ורוחו ממשיכה לשהות וללוות אותנו.   ,תמיד בשמחה ואהבה

 תודה לך ר' יצחק על הפעילות להנצחתו ולפעילות השוטפת.

דוגמא של איש שידע להתנהל בבין אדם הוא היה    ,  שנה  20את הרב רוזנטל הכרתי    -טייב  יוסף
היולחברו שנכנס  מי  בקהילה,  והמשפחתיות  המסירות  את  השריש  הוא  את ,  מרגיש  למועצה  ם 

הרב   -יאמר לזכותך  .אווירת המשפחתיות ועד כמה חברי המועצה לשעבר מגיעים ומרגישים בבית
במקווה על שמו. ידעת להוכיר   םכיכר על שמו אלא גקריאת  רביץ שלקחת את הדגל ולא הסתפקת ב

ועות ונצליח בעזרת ה' זכותו תגן עלינו ונזכה לכל היש  , טובה ולהוביל את זה לדברים שבקדושה
 'מזרח של עולם התורה'.  -לזסטון תוכל תמיד להיקראט להגדיל תורה ולהאדירה ו

אני מצטרף לכל חברי המועצה אני לא זכיתי להיות קרוב אליו,   -סגן ראש המועצהחיעזר פרקש,א
זכויות עומדות לנצח כל התפתחות וכל לבנה שנבנית היא על יסודה של לבנה קיימת והכל יהיה 

 של הרב רוזנטל.לזכותו 

להמשיך המעמד צובט את הלב, אילו הרב רוזנטל היה פה היה מצפה מאיתנו בדיוק    -אבי רוטנברג 
לקח איננו מתימרים להבין חשבונות שמיים, בפועל ר' יצחק  את מה שנעשה מיום פטירתו ועד היום.  

מלא כוחות שרוצה ליזום ולסייע בדיוק כמו שהרב   ,צוות צעיר חדש ונמרץמלווה ב  את המושכות
 ה, הדביק את צוות העובדים בלהט העשיי ור שעובד ללא הרף  קטהיה מעין    , הוארוזנטל היה רוצה
כמי שעסק בצרכי   ,זכור לכולם  הרב רוזנטל  .לעסוק בצרכי ציבור כעובדי מועצהבנכונות ובצורך  

שנים הרבה  כך  כל  באמונה  לעשות  שאנחנו    הדבר  .ציבור  בקידום להמשיך    הוא,יכולים  ולסייע 
. ברצוני לציין גם את העובדה שכל כל חברי המועצה  יחד עם בראשות ר' יצחק ופיתוח קרית יערים

אחד מאיתנו ברמה האישית למד וספג ממנו הרבה דברים חיובים, שהם נר לרגלינו בעשיה היום 
 יומית. שיהיו המעשים והדברים לזכרו ולעילוי נשמתו. 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


