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 .1מינוי ראש מועצה לתקופת ביניים
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אבי רוטנברג :אתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה 10/2018
במסגרת הישיבה נדוּן בשני הנושאים דלהלן.

 .1מינוי ראש מועצה לתקופת ביניים
על פי הוראות החוק וההנחיות שקיבלנו מהממו ֶנה על מחוז ירושלים במשרד הפנים מר חיים יפרח ,חברי
המועצה הנכבדים מוזמנים להמליץ על מועמד מבין חברי המועצה לכהן בתפקיד ראש המועצה לפרק הזמן
שבין  20בנובמבר  2018ל 8 -בינואר2019

החלטה:

כל חברי המועצה ממליצים למנות את הרב יצחק רביץ לתפקיד ראש המועצה לפרק הזמן שבין  20בנובמבר
 2018ל –  8בינואר 2019

חברי המועצה מאחלים לראש המועצה ִסיּ ְַﬠתָּ א ִד ְשׁמַ יָּא והצלחה רבה.

 .2קווים לדמותו של ראש המועצה הרב אברהם רוזנטל זכר צדיק לברכה
ומקַ וֶּוה בעזרת השם להצליח בתפקיד.
הרב יצחק רביץ :אני שמח על האמון שהחברים נתנו בי ְ
ישיבת המועצה הראשונה בקדנציה הנוכחית היתה אמורה להיות חגיגית אך מסובב הסיבות רצה אחרת.
פטירתו הפתאומית של ראש המועצה הרב אברהם רוזנטל זכר צדיק לברכה השאירה את כולנו בהלם.
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הרב רוזנטל היה אבי היישוב ,הוא הפך את קריית יערים למקום של תורה ,בזכותו הוקמו ישיבות ,כוללים,
מבני חינוך ומבני ציבור ועשרות פרויקטים לרווחת התושבים .בזכות החזון והמָ עוֹף שהיו לו ,קרית יערים
הפכה לעיר ואם בישראל.
כולנו יודעים שהוא היה איש של שלום .ניתן ללמוד מדרכַיו איך איש ציבור צריך לנהוג .נפגשתי איתו לאחרונה
שה ְתוָה.
כמה פעמים ,היו לו עוד הרבה משימות לפעול לטובת הציבור ,הוא ראה בי שותף להמשיך את הדרך ִ
משׁמַ יִם רצו אחרת.
הייתי אמור לבצע איתו חפיפה בתפקיד אך ָ
חשוב מאד שגם הדור הצעיר ידע להוקיר את פועלו של הרב רוזנטל במשך שנות דור ,אנו נדאג להנציח את
זכרו בתיאום עם משפחתו היקרה.
אני רוצה להזכיר שטלז סטון הוקמה על ידי משפחת סורוצקין ,יש להם זכויות יסוד בהקמת היישוב .וכל
הנעשה ביישוב נזקף לזכותם.
בתקופה זו שהיישוב מתפתח ומתחדש בצעדי ענק ,אני שמח שחברי המועצה כולם חדשים חדורי מוטיבציה
ומייצגים את כלל האוכלוסיות ביישוב ונפעל יחד לפיתוח ולשגשוג היישוב.
אני רוצה ְבּ ִסיּ ְַﬠתָּ א ִד ְשׁמַ יָּא לפתח את קריית יערים בכל הרבדים ,אנו רוצים שיהיה פֹּ ה מרכז של תורה ,לפתוח
עוד ישיבות וכוללים ,יש בפנינו שורה של אתגרים בתחומי החינוך ,רווחה ופיתוח היישוב.
נקווה בעזרת השם שנצליח יחד להגשים את המטרות לרווחת תושבי קרית יערים.
יוסף טייב :כיושב ראש ַשׁ"ס בקרית יערים טלז סטון ובתפקידי החדש כחבר מועצה מרגע זה ,ברצוני לומר
כמה דברים.
לכבוד הוא לי להימנות על חברי המועצה הנבחרת.
אנו רואים במשימה שהציבור בראשות גדולי ומאורי הדור ,מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן ,מרן רבי חיים
קנייבסקי וראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין הטילו עלינו ,שליחות.
בהזדמנות זו ברצוננו להודות שוב לפעילים ולתושבים שעשו ימים כלילות להשכנת השלום למען הגיענו לזמן
הזה.
בשם כולנו ,נברך ונוקיר תודה לחברי המועצה היוצאת ,שתרמו מזמנם שלא על מנת לקבל ְפּ ָרס ,בחמש
השנים האחרונות לטובת תושבי הישוב .מי ייתן שנ ְַשׂכִ יל להשתמש ביֶדַ ע ובניסיון שצברתם בתבונה למען
עתיד הישוב.
ואחרון אחרון חביב ,מקומו וחסרונו עדיין מורגש במקום הזה בפרט וביישוב בכלל ,האדון הנכבד הרב אברהם
רוזנטל זכר צדיק לברכה שמסר את נפשו על משמרתו בעבודת הקודש שעשה כאן בישוב הקטן שלנו במשך
כיובל מיום הקמתו ועד לפני כשבועיים במקצועיות ויעילות שהעצימה את כבוד ֵשׁם ָשׁמַ יִם על ידי שגרם
להערכה רבה במוסדות השלטון .חבל על דאבדין ולא משתכחין.
אני אישית יכול להעיד על כמה מקרים שהרב רוזנטל וצֶ וֶות המועצה בראשותו ובהנהגתו ,פעלו לפנים
משורת הדין ,בהקשבה לכל תושב וכאבו ,בניסיונות לפתרונות יצירתיים מחוץ לקופסא ,ברתימת גורמים
חיצוניים והכל בשביל להביא את התוצאה הברוכה לאותו תושב או קהילה .בייחוד נוסיף תודה בין כלל עובדי
המועצה העובדים לֵילוֹת ַכּיּ ִָמים למען התושבים ללא הבדל מגזרי ,למזכיר המועצה אבי רוטנברג ,לגזבר רבי
שמואל רוטנברג ,ליועץ המשפטי מר שפר ,למנהלי המחלקות וכלל העובדים המגיעים יום יום לבניין במטרה
אחת ,לשרת את התושבים היקרים.
החלטנו פֶּ ה אחד לייחד חלק מהישיבה הזו לזכרו ,ויהי רצון שנזכה להפוך את ימי האבל לימי שמחה.
ברוך השם יש לנו את גדולי ישראל שמאירים לנו את הדרך ולאורם נלך ועל פיהם אנחנו פועלים ,על פי
הוראתם הצבענו ברגעים אלו למינוי של הרב יצחק רביץ לתפקיד ראש המועצה.
בבּ ְרכַת יישר כוח והצלחה
ברצוני לברך את ראש המועצה הנבחר הרב יצחק רביץ ואת חבריי לשולחן המועצה ִ
במילוי המשימה אותה לקחנו על עצמנו למען טובת תושבי טלז-סטון.
היכולת שלנו לקדם נושאים במהירות כפי שהיינו רוצים תלויה רק בעבודה משותפת של כל חברי המועצה,
ניהול נכון של הוועדות ,וקבלת החלטות מושכלת ,תאפשר לנו כנבחרי ציבור להוביל את טלז-סטון למקום בו
כולנו רוצים לראות אותה.
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אני קורא לראש המועצה ולידידיי לשולחן המועצה להניח את המחלוקות בצד! ולפעול ככל האפשר על מנת
לקדם את הישוב.
הרב יצחק רביץ היקר ,הַ צְ לָחָ ְת ַך בתפקיד ראש המועצה הינה הצלחתנו!
הרב משה מילר :חברים יקרים ,זו הייתה אמורה להיות ישיבה חגיגית כאשר בראש השולחן יושב הרב רוזנטל.
לצערנו הרב רוזנטל איננו .זכיתי בשנתיים האחרונות להיות שותף פעיל מאוד בעשייתו הציבורית של הרב
רוזנטל ,לפני חודשים ביקש ולחץ עלי הרב רוזנטל להיכנס לרשימה ולכהן כחבר מועצה ,מועצה שלצערנו הוא
לא עומד בראשה .אני רואה זאת כצוואה להמשיך את פעילותו הציבורית המיוחדת ,כצוואה להמשיך בפועלו
לאחד את הישוב כולו ולגשר על כל הפערים ו0לעשות למען הכלל והפרט.
זה לא חוכמה לטמון את הראש בחול ולהגיד זה רק אחד שתיים זה רק זה או זה .יש פה בישוב ציבור גדול
קהילות שלֶמוֹת שכואבות את המצב שנוצר .זה הזמן לאחד את כולם ולדאוג לכל הצרכים של כל אחד ואחד
מהתושבים .אנו הצבענו כעת על ממלא מקומו של הרב רוזנטל זכר צדיק לברכה ,הפצע עוד מדמם וקשה
לﬠכּוּל אבל החיים ממשיכים .אני לא צריך להתנצל שקשה לי היום להסתכל לאלמנה בעיניים אני כן צריך
ִ
להתנצל שאני לא הולך לעשות את מה שהיא ביקשה ממני .אני לא צריך להתנצל שאני שומע בקול גדולי
ישראל ומנהיגי הדור ולכן הצבעתי היום בעד מינויו של הרב יצחק רביץ חברי לתנועת דגל התורה .שיהיה
בהצלחה לו ולחברים החדשים שנזכה לקדש ֵשׁם ָשׁמַ יִם יחד .ויהי רצון שלא תצא תקלה תחת יָדֵ נוּ חייבים
לציין את עובדי המועצה המסורים שעושים מעבר למחויבותם למען הישוב .תמיד הרב רוזנטל התגאה בהם
בצוות המועצה .יצאנו לדרך ...בהצלחה!
הרב אחיעזר פרקש :שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה .ידועים דברי רבן גמליאל שאמר לתלמידו שרצה
למנותו למנהיג על הציבור וכי שררה אני נותן לכם ,עבדות אני נותן לכם.
חברי המועצה החדשים כולם צעירים ופעם ראשונה משמשים כחברי מועצה .לחדשים יש חיסרון של חוסר
ניסיון אך יתרון עצום ברצון להתחדש לשנות לתקן ולייעל .כולנו כאיש אחד באנו במטרה לשרת את הציבור
הקדוש בקרית יערים וייתן אלוהים שנזכה לעסוק בצרכי ציבור באמונה.

 .3מינוי מורשה חתימה
שמואל רוטנברג :חברי המועצה נדרשים לאשר את מינויו של הרב רביץ כמורשה חתימה נוסף במקום הרב
רוזנטל זכר צדיק לברכה.

החלטה:

מוּר ֶשׁה חתימה במועצה.
חברי המועצה מאשרים למנות את הרב יצחק רביץ בתעודת זהות ְ 025535360

אבי רוטנברג :ברשותכם ,לזכרו של הרב רוזנטל זכר צדיק לברכה ,אצטט מדבריו שנאמרו בישיבת המועצה
הראשונה שהתכנסה לפני חמש שנים ודבריו שנאמרו בישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה לפני כחודש:
דברי פתיחה – ראש המועצה
הרב רוזנטל :ברוכים הבאים לישיבת המועצה הראשונה .בראשית ,אפתח בדברי האלשיך הקדוש על
הפסוק בפרשת השבוע פרשת וישב" :ויראו אותו מרחוק .....ויתנכלו להמיתו" ,אומר האלשיך הקדוש :כל
פירוד הלבבות נובע מהריחוק בין האנשים וכתוצאה מכך לא יכלו דברו לשלום.
אם שנים מתלכדים יחד ,נעשים כאבוקה שהאור שמפיצה חזק יותר מאור של כל נר בנפרד.
הדברים הללו נוגעים אלינו באופן ישיר ,כאשר המועצה הנבחרת יושבת כאן לראשונה בצוותא לפעול למען
הקריה ותושביה בפיתוח ועשיה לטובת הפרט והכלל להרבות ולהוסיף חיילים לאורייתא ,ולקדש שם
שמיים.
כשליחי הציבור אנו מחויבים לפעול יחד בשיתוף פעולה למען המטרה לשמה נבחרנו.
אני ואנו תפילה לבורא עולם שיכניס בליבנו רוח טהרה ואחדות בניהול המועצה.
"אברהם רוזנטל :הגיעה עת פרידה ,חברי המועצה מסיימים היום קדנציה נוספת ְבּ ִסיּ ְַﬠתָּ א ִד ְשׁמַ יָּא גדולה.
קשה לסיים בכמה מילים ﬠ ֲִשׂיָּה של כמה עשורים אך בכל זאת.
חברי המועצה היקרים שעמדו לצידי חלקם למעלה משני עשורים ,ראויים להוקרה ולהערכה על פועלם למען
הציבור מתוך אחריות קולקטיבית ונשיאת עול צרכי הציבור ,על שותפות אמת בהובלת המועצה בתקופה
הארוכה ,על הזמן שהקדישו לדיונים במליאות ובוועדות המועצה השונות בשעות היום והלילה ,וכידוע לכל
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שזה ללא תמורה .אני תמיד מביא את הדוגמא של אהרון וחור שתמכו את ידי משה רבינו .וכי משה לבד לא
יכל להרים את ידיו ,התורה מלמדת אותנו את חשיבות השותפות והתמיכה בעוסקים בצורכי ציבור.
כל העשייה הברוכה והענפה בשגשוג ובפיתוח היישוב בכל הרבדים במשך למעלה מעשרים שנה משלב
החזון ועד שלב קביעת המזוזה או סיום הפרויקט ,היא בזכות שיתוף הפעולה יחד.
חשוב לציין שלמרות שהיו לעיתים חילוקי דעות לגיטימיים ,ידענו תמיד לשמור על המסגרת ,להתנהל בכבוד
ובהערכה הדדית והעובדה שאנו יושבים היום ביחד ובאחווה בישיבת המועצה האחרונה בקדנציה ,זו גאווה
וזכות גדולה של כולנו .אני מציע למשמר הנכנס לקבל דוגמא מהזקנים .ראו ,אפשר לנהל רשות מקומית
בשותפות ,באחווה וב ֹרגַע.
אברהם רוזנטל :התמורה הכי גדולה שקיבלתם על פעילותכם למען הציבור ,עסקתם בצורכי ציבור באמונה".
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