
 

 

 
 

 מועצה דתיתפרוטוקול ישיבת 
  9/2017פרוטוקול מס'         

 (11.9.17) כ"ט תמוז תשע"ז  מיום
************************************************************************** 

 וד"ר ג'ני רוזנפלד, אביגיל מוסקוביץ ,מוטי אבנר, חיים שמל, בוב לנג, אלישבע סטולמן : נוכחים
 

 .אושר 23.7.17 מתאריך 8מס   : פרוטוקולפרוטוקול קודם

 
 :ג'ני רוזנפלד

פגישות, שאלות ופניות מתושבי אפרת בנושאים כגון: גירושין, טהרת המשפחה,  –פרה על עבודתה ג'ני סי
 אבלות, שיעורים ועוד..

 כמו כן, ג'ני סיפרה על הביקורים בבתי הספר והעבודה מול "חסדי אפרת".
חברי המוע"ד ביקשו מג'ני לשוחח עם רבני בתי הכנסת, מנהלי בתי הספר, ואולי גם עם מורים ספציפיים, 

 בתי הספר, בלניות, ואם אם יש לה מספיק ידע, אז גם עם המטהרות של החב"ק.רבני 
 כמו כן, הציעו חברי המוע"ד לשים כרטיסי ביקור של ג'ני במקוואות.

 
 :נוספת לרב ריסקיןעבוד 

 "פה אחד" לרב ריסקין עבודה נוספת באור תורה עד לסוף כהונתו כרב עיר.חברי המועצה מאשרים 
 

 :סקר מקוואות

 אלישבע סיכמה את הסקר ועל הדברים הנלמדים ממנו.

 בערב שבת יורחבו שעות הפעילות כבר מהחלת שעון חורף.

 רמת שביעות הרצון משרות הבלניות גבוהה ! ועל כך קיבלו הבלניות תגמול.

 יש צורך לשפר את רמת הנקיון ובמיוחד את ניקיון בור הטבילה.

 אושר לרכשיה ע"י חברי המוע"ד. –עלתה הבקשה לרכוש חלוקי ומגבות ראש למקוואות דקל וזית 

אלישבע כתבה מכתב לבלניות בנושא עריכת בדיקת עומק לנקיון המקווה, פעם בשבוע. על מנת לשפר את 

 רמת הניקיון והתחזוקה.

 

 :כח אדם

 מאנשים שרצו לשמעו יותר פרטים.פרסמנו מכרז. קיבלנו מספר פניות  – תקן למחליף לרב גולן

בשלב זה התקן טרם אושר ע"י משרד הדתות. לאחר האישור הסופי, בוב ינסה לקבל שדרוג לתקן למנהל 

 מחלקה.

 חברי המוע"ד.  5הוחלט: בוועדת המכרז ישבו: הרב ריסקין, הרב גולן ו 

 לשמור מספר אי זוגי בוועדה.במקרה שהרב גולן לא ירצה להשתתף, גם בוב לא ישב בוועדה זו, על מנת 

 

 פרידה מהרב גולן:

 מוטי יסכם עם הרב גולן ובשיתוף המתנ"ס, ערב פרידה לרב.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :בית עלמין

 קיבלנו אישור לחלקה )שורה( סגורה נוספת בחלקה החדשה.

בוב בקש שהוא וחיים ישוחחו עם רפי על מנת להמשיך את שיתוף הפעולה עם גוש עציון, אבל לקדם את 

 החלקה החדשה לטובת חב"ק אפרת.

 

                                                                                                                                                               

 בוב לנג                                                                                                                  

 ועצה הדתיתיו"ר  המ                                                                                                        


