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ז'
27

תש"פ
אלול
אוגוסט 2020

פרוטוקול 1-20
נרשם בישיבת המועצה דתית צפת
שהתקיימה ביום רביעי ו' אלול תש"פ ( )26.08.20בשעה 16:00
במשרדי המועצה הדתית צפת.
נוכחים:

הרה"ג שמואל אליהו שליט"א – רב העיר צפת; מר שוקי (יהושע) אוחנה –
ראש העיר צפת; הרב אביטן יעקב שליט"א – השר לשירותי דת;
חברי המועצה הדתית החדשה :מר בנימין לגזיאל; הרב נהוראי לחיאני;
גב' פרסי עברון; גב' אוחנה לאה; מר רוזובסקי אורי; מר קירנברג אליהו;
מר יצחק קלוגר.

על סדר היום:
 .1בחירת יו"ר למועצה דתית צפת.
 .2בחירת גזבר למועצה הדתית צפת.
 .3שכר ליו"ר המועצה הדתית צפת.

 .1בחירת יו"ר למועצה הדתית צפת:
מר בנימין לגזיאל  :פותח את הישיבה ומברך את כל הנוכחים בישיבה ומודה על שיתוף
הפעולה לרב העיר שמואל אליהו ,לראש העיר מר שוקי אוחנה ולרב
אביטן יעקב השר לשרותי דת.
גב' פרסי עברון:

מציעה את הרב נהוראי לחיאני.
החלטה :ההצעה התקבלה פה אחד

נהוראי לחיאני:

סעיף מס'  – 2אישור בעל זכות חתימה – גיזבר .מבקש להציע
למועמדות את הר' אורי רוזובסקי.
החלטה :ההצעה התקבלה פה אחד
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נהוראי לחיאני:

סעיף  3שכר ליו"ר המועצה הדתית:
שכר ליו"ר המועצה הדתית הנבחר הרב נהוראי לחיאני.
החלטה :מאושר פה אחד.

מבקשים מכב' הרב שמואל אליהו שליט"א – רב העיר לשאת דברי תורה וברכה.

הרב אליהו שמואל :מאחל ליו"ר הנבחר ולשר הנבחר לקדש שם שמים ברבים ולהמשיך
ולהאדיר תורה בישראל.
שרותי הדת בצפת הם נרחבים ומיוחדים .עירנו שהייתה עיר
חילונית ובשנים האחרונות נהיית עיר של תורה.
מברך את היו"ר היוצא בנימין שיצליח בהמשך הדרך ,ותודה רבה
על עשייתו למען שרותי הדת בעיר צפת לאורך השנים שכיהן כיו"ר
המועצה הדתית צפת.
ראש העיר
מר שוקי אוחנה:

הרב יעקב אביטן
השר לשרותי דת:

מברך את היו"ר הנבחר הרב נהוראי לחיאני ואת היו"ר היוצא מר
בנימין לגזיאל ומודה לו מאוד על כל שיתוף הפעולה בתקופה שאני
מכהן כראש העיר .ובמיוחד בתקופה של נגיף הקורונה שבה נוצר
מצב לא נעים והייתי חייב את שיתוף הפעולה של רב העיר וראש
המועצה הדתית במיוחד עם בתי כנסת ובמגזרים האחרים.
בהזדמנות זו מודה לרב נהוראי לחיאני על שיתוף הפעולה והעשייה
הרבה ברשות המקומית .הן כסגן ראש העיר והן כחבר מועצת העיר.

מרגש מאוד לבוא לבקר בעיה"ק צפת שהיא אחת מארבע ערי
הקודש בישראל .מודה מאוד לרב הראשי הרב שמואל אליהו על כל
עשייתו בשיקום בית העלמין הישן ואני יודע עד כמה זה היה קשה.
רק עבודה יסודית ובשיתוף פעולה עם הגורמים השונים :המשרד
לשרותי דת ,הרשות המקומית והמועצה הדתית ,יכולים להגיע
למצב של בית העלמין כמו שנראה היום ,בעוד שבעבר לא היו דרכי
גישה ושבילים מסודרים ועכשיו המקום נגיש ומסודר.
בהזדמנות זו אני פונה לכל חברי המועצה החדשים והישנים
ובמיוחד לחברות המועצה ,לפעול למען מקוואות הנשים ,לקרב את
הנשים ולעודד אותן למען טהרת עם ישראל.
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הרב נהוראי לחיאני :מברך את כל חברי המועצה הדתית החדשים והישנים ומודה על
האמון שניתן לו.
מודה לרב העיר ,לשר לשרותי דת ולראש העיר על האמון .ובהזדמנות
זו אני מודיע על שיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים והציבור היקר
ובמיוחד בימים אלו של הנגיף.
אנו ,בעזרת ה' ,נלמד את העבודה ומקווים להצליח בכל הנושאים:
מקוואות ,נישואין ,בר מצווה ,שיעורי תורה וכו' ....ומודה לכל עובדי
המועצה הדתית צפת שעושים עבודתם נאמנה.
מברך את החברים ומודה להם על שיתוף הפעולה .כאשר קיבלתי את
בנימין לגזיאל:
המועצה הדתית צפת בשנת  ,2004המועצה הייתה בקשיים כספיים
ולאחר כשלוש שנים מונה לנו חשב מלווה ועשינו תוכנית הבראה,
וב"ה לאחר עבודה רבה היום אנחנו במצב כלכלי טוב.
מודה לכל העובדים של המועצה הדתית על מסירותם ימים ולילות
בכל נושא הן במקוואות ,בית העלמין ובמשרדים.

רשם :רחמים כהן – מזכיר המועצה הדתית
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