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 לואיס רוסו, תמר בירם, תמר שריאל, דקל אביסדריס, יאיר אופיר, אופיר אדלמן,    :נוכחים
 אמיר עשבי איציק מרוז, בועז ארנון,

 תושבים
 

 סדר יום

 אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת •

 פרוגרמה ומיקום –בית כנסת ייעודי  •
 דרישת המועצה לכתב שיפוי •
 שונות •

 
:  הכינוס הוא ישיבת ועד ואני שמח שיש נושא אחד לפחות שמוציא את התושבים מהבית והוא לואיס

 בית הכנסת. התושבים תמיד מוזמנים לישיבות ועד.
 
 29אישור פרוטוקול  . 1

 אושר פ"א
 
 .  בית הכנסת2

כמו כן היה  :  הועד הכין פרוגרמה לאור דרישת המועצה באמצעות מהנדס המועצה, רמי ברדוגו.לואיס
 דיון במועצה עם כל חברי הועד, נציגי מליאת המועצה, נציגי ועד הפעולה ונציגי העמותה.

הקמת בית כנסת אז הוא יעשה בית כנסת. הועד החליט מוטי דלג'ו אמר כי במידה והועד לא יחליט על 
 ת בית כנסת ולהשפיע על התהליך.נוכן לאשר בית כנסת וכן לב

לא יוקם בית כנסת ללא . נגד הקמת בית כנסתחבר ועד שהצביע נמנעים. אין  2 -בעד ו 5הועד הצביע 
 אישור הועד וההחלטות יהיו של הועד.

להיות מתוכנן על בסיס . בית הכנסת צריך יבואו מכפר מללבכפר מלל נפתח בית כנסת ולכן לא 
לא נמנע מתושבי חוץ להתפלל בבית הכנסת אך התכנון כמו בכל תושבי היישוב בלבד. המתפללים מבין 

אנחנו לא מונעים תושבים מחוץ ליישוב מתקן ציבורי יהיה מותאם לצורכים הפניימים של הכפר בלבד. 
למעט  בתנועת הנוערתושבי חוץ של פות ומתחם בית העם, אנו מונעים השתתמלהשתתף בגנים הציבורים 

 .חריגים בודדים המקבלים אישור מיוחד
 

עד את וומבקשים לתת לו עד נבחרותוך כדי מתן אמון כו אנו תומכים בועד ובהחלטותיושלומי רייזמן:  
 המנדט להחליט.

 
הכפר. צריך להנמיך את הלהבות ולא לפלג את  : צריך להיות נחוש ולהציג את דברי רובאוריאל פרידמן

 התושבים של הכפר.
אנו חושבים שתמר בירם לא יכולה להשתתף בהחלטות בית הכנסת מתוך ניגוד עניינים. אני לא רוצה 

יש לנו חוות דעת משפטית שהועברה ליו"ר הועד  להגיע למצב שחלק מהחלטות הועד לא יהיו כשרות.
 ומחזקת עמדה זו.
מ' ובוודאי שלא יגרשו מי  150לא יפגע צביון הכפר, שיהיה עד היא שבית כנסת ייעודי הנקודה המרכזית 

כמו כל  שיבוא להתפלל מחוץ לרמות השבים. אך הועד הוא זה שיהיה אחראי על תפעול בית הכנסת
 . זאת משימה קשה וחשובה ביותר.המבנים הציבוריים בכפר

מי". זה ארגון שחלק ממטרותיו היא להקים צאל ע-בעמותת "אל עמירים בין הבכיעמי כהן הוא רב, הוא 
 מרכז דתי לכל האזור. הוא רב העמותה וגם פעיל בבית הכנסת.

http://www.ramot-hashavim.org/


ישנה קבוצה של אנשים שאומרים שבגלל רב הקהילה ודרך התפילה הם לא מרוצים ולא רוצים להצטרף 
שכדאי לחכות עד שתכנית המתאר תבחר אנחנו חושבים לגבי המיקום של בית כנסת,  לבית הכנסת.

 מקום לבית כנסת, עד אז אפשר לעשות משהו זמני.
 

   :  אני לא מכיר דעה של אנשים שלא מרוצים מהתפילה בבית הכנסת.דוד שושני
 

שנה. אני הולכת להתפלל בבית כנסת רפורמי בהוד השרון  80אני ילידת הכפר, עוד מעט   :מרים לוטם
 סת שיש ברמות השבים.נאופי בית הכמכיוון שלא מרוצה מ

 
ואני רוצה לדעת מי הם קהילת בית הכנסת ומה בית הכנסת קיבלתי את מטרות עמותה  איתן פאר: 

                                                                                                                                          רמות השבים.המילה מטרות עמותת בית הכנסת. במטרות שלהם לא מצוינת אפילו פעם אחת 
 

 : הפרוגרמה היא זאת שתקבע את הנהלים ואת המתווה של בית הכנסת.ורדה שפיר
 

שכלל אותי, איציק, דקל, משה אוסטרובר ושי סטרשנוב. הכנו טיוטה של  נפגשנו צוות: לואיס רוסו
 )העתק מצורף( פרוגרמה לאישור הועד.

שבועות האחרונים בסופ"ש(,  6-)כך מדדנו ב , נשים וגבריםאיש 40-ככמות המתפללים בבית הכנסת היא 
 בלבד. 25-ב מגיע לכ, דהיינו מספר המתפללים מתוך היישוםימרמות השבתושבי  םחצי מהמתפללים הכ

ואפשר  מחוץ לרמות השבים,, שוב עם כמחציתם אישר שבאים להתפלל בבית הכנסת 300 -בחגים יש כ
 לבנות בית כנסת קטן ובחגים להתפלל בבית העם.

. הועד קיבל החלטה אורחים 40-50לתורה יש  בר מצוות בשנה ברמות השבים ולעלייה 15-18מתוכננות 
 .אבל ניתן לאשר מקרים יוצאי דופן ם בתוך בית העםלא לאשר אירועים פרטיי

 ,מספר התושבים בעוד כעשרים שנה. היישוב בהתאם לתכנית המתארבאוכלוסיית גידול האת בדקנו 
, אם מספר המתפללים מתוך היישוב עשוי להגיע. 2200-2500יגיע לבמידה וכל זכויות הבנייה תנוצלנה, 

בית כנסת מתאים לכמות כזאת של מתפללים. כדי לקבל את מ"ר ל 150 גודל שלמתפללים ו 50-60 -ל כן,
רחבת התפילה, הברוטו כולל . ברוטו מ' 150תמיכת משרד הדתות בית הכנסת חייב להיות לפחות 

 . המבנה צריך להשתלב בסביבה וצריך להיות מתאים לסביבה הכפרית. שרותים וממ"ד תקניים
 מ"ר. 150עד אני רוצה להעלות להצבעה על כך שבית הכנסת יהיה בגודל של 

 
:  אני ממליץ לכל הצדדים ובעלי העניין לא להיגרר להעסקת עורכי דין רשמיים. יש פה אופיר אדלמן

מתכון מובטח להוספת מנות גדושות של ערמומיות, חשדנות, חרחור, פלגנות ופגיעה בדימוי רמות 
ם מחכים לנו. לא כדאי להלהיט עוד יותר את התבשיל הלא טעים שמבעבע בסיר הכפר השבים. המקומוני

 חודשים ארוכים ודורש בדחיפות הורדת אש ולא ליבויה.
חושב שהנקודה כאן היא מהותית ולא טכנית. חושב שבית כנסת צריך להיות מתאים ולבנות באהבה. 

 ולא את בניית בית הכנסת.  צריך להגביל את פעילות בית הכנסת ע"י כלים ניהוליים
 אני חושב שלא צריך ללכת לעו"ד, אני שומע שכבר הלכו לעו"ד והם לא יקרבו אלא רק ילבו את הלהבות. 
מציע להקים ועדה שאחת ממטרותיה היא לאחד את הכפר ולא לככב בעיתונות המקומית והארצית 

מ', בית כנסת  180ואר בגודל של בנושא זה. אני חושב שהמקום הנכון הוא במקום המקלט מאחורי הד
 מטר זה חי אנשים שיתפללו בבית הכנסת. 180נעים ונוח. 

 
אני בשנים האחרונות מרגישה שבית הכנסת לא מתאים לצביון המקום, ומה שיש בבית   ענת קבילי:

לא נכון ולא  ןולפי דעתי היום הדרך והצביו ההכנסת, התוכן וניהול בית הכנסת הוא הדבר הכי חשוב
הטון אנשים אחרים שאנו לא  שלא יתנו אתמתאים לרוב היישוב. בית הכנסת צריך להיות קטן כדי 

 רוצים.
 

מ' אלא משהו  180סת גדול של ה הם רוב ולא רוצים לבנות בית כנועד הפעולו:  האנשים שבחלי בן יקיר
     קטן עד כנסת. לא צריך את המימון של משרד הדתות ואפשר לבנות בכסף שלנו בית קטן יחסית

600,000  .₪ 
 

לטפל בנושא הדת. : נוצר צורך, בכפר יש שינוי בנושא הדת, נוצר ואקום ונכנסו תושבים דקל אביסדריס
 הועד לא טיפל בנושא הדת וצריך לנהל את התחום הזה ולתת ייצוג לכולם ע"י החלטה דמוקרטית.

מ' אני מרגיש נוח מאוד בגודל הזה. זה נותן  150 -תכננתי בתי כנסת וכאדריכל, אני במסגרת עבודתי 
 לרווחת התושבים.מתאימה ומספקת .אפשרות 

 



:  לא ברור כמה כסף נצטרך להשקיע מכיסנו לטובת בית הכנסת, אך יכולים לקבל החלטה ירון בנבנישתי
חייבים  חשוב מאוד. בלי לחשב את העלויות באופן מדויק. עלות ההקמה ועלות האחזקה זה דבר

 להתייחס לנתונים האלה לפני שמקבלים את ההחלטה.
 

ישנה קבוצה של אנשים, לא גדולה, שרוצה שיהיה מקום מכובד להתפלל בו, שלא יהיה דו :  איציק מרוז
. מצד שני יש קבוצה נוספת שחתמה על עצומה לכך שיהיה בית כנסת צנוע ובמקום כמו היום תכליתי

 התושבים וגם בהם צריכים להתחשב.יפריע לשאר  שלא
מ' זה מאוזן. מצד אחד נותן את תמיכת משרד הדתות  150אני חבר בקבוצה שכתבה את הפרוגרמה , 

קציב של תרומות לבניית בית הכנסת מתוך חברי וגם המועצה תתמוך בתקציב בית הכנסת, כמו כן יש ת
 הכפר.

 
שב שלא נכון להוציא את בית הכנסת מבית העם, אך :  אני עליתי לתורה בבית העם, אני חויאיר אופיר

מ' זה גודל אופטימלי ואנו יכולים לעמוד  150גודל של בית כנסת ברגע שיש החלטה אני עומד מאחוריה. 
 מאחורי תקציב כזה.

 
מ'. זאת לאחר שבדקנו  150זאת ההערכה לבנית בית כנסת של ₪ מיליון מאתיים  עד מיליון וחצי   :לואיס

 חברה שזכתה במכרז של משרד השיכון לבנית בתי כנסת.
 

 בר מצוות. ישמ' מעט קטן בזמן ש 150מ' זה נכון מאוד. אולי  150-180: תמר שריאל
 

"י תושבים מבלי שום רצון לנהל את הבריכה, ך השנים עמש:  בריכת השחייה הוקמה באופיר אדלמן
אלא העמותה מנהלת את הבריכה. בנצי ישב באחד המפגשים האחרונים ואמר שיש לו כסף שמיועד 

 צריך לא להתעלם מההכנסות מתרומות, זה לרווחת התושבים והכפר. לתרומת בית הכנסת.
 

לא לסלילת דרך הלימון, לא ח נוסף, לפיתו . לא:  בשנתיים האחרונות יותר מדי פעמים אמרו לאאברהם
לעשות את בית הכנסת במקום להגיד כן ולשטח נוסף לבריכת השחייה, לא לבית כנסת. חושב שנכון יהיה 

עד. יש מקום לבנות מבנה חדש לבית והמקלט ולהוסיף שם מקום לדואר ו/או חדר הרצאות וישיבות לו
 הכנסת.

 
מ"ר  150שהוציא וההצעה היא לגודל מבנה של עד מקסימום מציג את הפרוגרמה לפי המספרים : לואיס
 ברוטו.

 הפרוגרמה:
 

על פי בקשתו של רמי ברדוגו הנתונים מוצגים גם כאחוזים מכלל תושבי הכפר וגם כמספרים 
 אבסולוטיים:

      2013  2015  2037 
 2,500  1651  1660   אוכלוסיית רמות השבים

 
 תושבים המתפללים 

 38  25  25  1-2%  בחודשלפחות פעם 
 

 תושבים שכלל אינם 
 2,000  1320  1328  80%~  מגיעים לבית הכנסת

 
 תושבים המגיעים 

 500  330  332  20%~ לבית הכנסת רק בחגי תשרי
 

 הערות:
 אוכלוסייה: נתוני הלמ"ס •

נפשות  3.2יחידות דיור. לפי מדד של  800-)בתכנית המתאר יש זכויות בנייה לכ 2037אוכלוסייה  •
 ליח"ד.

 



מ"ר  0.8-1.2-, יש לחשב את גודל בית הכנסת ברוטו כ2014בפרסום של משרד השיכון והבינוי משנת 
מ"ר ברוטו )כולל ממ"ד  70למתפלל. פועל יוצא מהם הוא שאין צורך בבית כנסת גדול יותר מאשר 

 ושירותים(.
 

בים לאורך השנים הוצעה בניית בית על מנת לאפשר בית כנסת ראוי שיוכל לשרת את תושבי רמות הש
 מ"ר ותמר שריאל הצטרפה לדעתו.. 180מ"ר ברוטו. אופיר ביקש שגודלו יהיה  150עד של כנסת 

 
 מ"ר.  150לאמץ את הנתונים שהוצגו ולהמליץ על בניית בית כנסת עד מקסימום  החלטה: 

 ולהגיש את ההצעה למועצה
 )אופיר, תמר ש, ותמר ב(.  3חברי וועד )איציק, דקל, יאיר ולואיס(. נגד, הצביעו  4בעד, הצביעו 

 
 מיקום בית הכנסת

:  בחנו את כל השטחים הציבוריים שבכפר: מאחורי הדואר, במתחם בית העם, גן הנופלים, גן לואיס
 ובגינת רחוב הדקל.טריטש, רחוב המעגל, רחוב התות , ליד בית העלמין, במתחם הנוער 

 נשארו שני מקומות רלוונטיים: 
מתחם ליד משרדי  היום חדר הםהקרוואנים שיש ב במקוםתיקים או ווהחדר במקום  –במתחם בית העם 

 הועד מאחורי הדואר, מעל המקלט.
 המקומות האלה עולים לדיון.

 
של התנגשות עתידית יש בעיה עם שטח מתחם בית העם מכיוון שעלולה להיווצר בעיה :  ורדה שפיר

מכיוון שמתפללי בית הכנסת יבקשו שקט מהסביבה בעקבות התפילה ומצד שני אנו צריכים לחכות 
לתכנית המתאר שתיתן פתרון לשטחים ציבוריים ולייעד כבר עכשיו שטח לבית הכנסת ולמנוע בעיות 

 עכשיו. 
 

או במקום מאחורי תאי הדואר חברי הועד יבדקו שוב את שני המיקומים לבניית בית כנסת:   :החלטה
 הקרוואנים. הועד יחליט בימים הקרובים מה הכי נכון בית שתי האופציות. 2

 יתקיים דיון בנושא מיקום בית הכנסת. 20:30בשעה  30/1/17ביום שני הבא, 
 
 .  כתב שיפוי2

השנייה לדרך החדשה שנוסעים בה  ,ך שבתב"ערהד להתרנגול , אחד לביטוישנן תכניות של צומת  •
 היום.

 תכנית נוספת לשיפוי היא של הבריכה. מדובר על תוספת לשטח הבריכה ממתחם גוטסמן. •
כתבי השפוי. אנו צריכים לקבל חוות דעת מעו"ד קנולר כדי כל שלשת 3כרגע הועד לא חתם על  •

ע מחתימה על כתב שיפוי )בהמשך לפסיקה החדשה  בנושא עד יש אפשרות להימנולדעת האם לו
 .(על ידי בית המשפט העליון זה

 
 .  תכנית תמרור3

 תכנית התמרור האחרונה. יש שני דברים מהותיים: אישרו את 
 קטע של רחוב המשאבים חד סטרי בכל שעות היום. 

 רת.בבוקר אין כניסה מרחוב ש 07:00-08:30קטע ברחוב בית העם בין השעות 
 אנו מאשרים ביצוע לתכנית התמרור החדשה.

 
 .  תכנית מתאר הוד השרון4

 אלף איש. 150 -אלף ל 60 -מספר התושבים מ אתלה יגדהמהוד השרון הגישה תכנית מתאר חדשה 
 התכנית כוללת פיתוח שת תכנית בנייה לבתים עם בנייה רוויה בצמוד לשכונת הפועלים.

 יום להתנגד. 60יש אפשרות של 
 
 

 רשם:  אמיר עשבי
 
 

_____________        __________________ 
 חבר ועד        לואיס רוסו, יו"ר הועד


