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 ישיבה סגורה

 
 איציק מרוז, סדריס, יאיר אופיר, אופיר אדלמן,דקל אבי תמר בירם, לואיס רוסו, תמר שריאל,   :נוכחים

 גסמן אריאלה, אורלי וולנדבועז ארנון, אברהם נדל, 
 

 סדר יום:
 נוהל שימוש במתקנים ציבוריים

 
מטרת הפגישה היא להכין ישיבה מסודרת ביום רביעי. מקווה שסיכמתי את : מבקש להקדים ולומר כי לואיס

הנקודות הקריטיות ולאחר מכן ישב צוות מצומצם שכולל את תמר )שריאל(, דקל ואותי, כדי לנסח את המסמך. 
 נצביע ביום רביעי. עליו

 
ועד וההערות ונביא ל קבלנו מהמועצה תכנית אחרונה לגבי בית הכנסת. הצעתי שדקל, איציק ואני נסכם את

 להחליט כיצד להגיב.
 למיטב הבנתי התכנית נדחתה ע"י דלג'ו, הוחזרה לרמי והוא העביר אותה לאדריכל.

 
: לא יקום ולא יהיה, אתה לא יכול  מ"ר. אמרתי לראש המועצה 220 -של ה :  ראיתי את התכניתאברהם נדל

ביישוב. ביקשתי ממנו להורות למהנדס המועצה להקטין כי תכנית כזאת לא תעבור להכריח את היישוב לבנות, 
ר. כמו כן הערתי לו כי חברי מועצה, והיה ותהיה ישיבת ועדת בנין "מ 200 -את התכנית לגודל של פחות מ

 יסכים.ואף אחד לא בנייה כזו או אחרת בניקוד לרצון היישוב אף חבר במועצה לא יסכים שיכפו עליו מורחבת, 
מ"ר ואכן כך קיבל  200 -ואז הערתי שוב ובקשתי לרדת מ מ"ר 207 -שעדכן אותה להנדס למהתכנית הועברה 

תי לו שיש ישיבת ועד. הוא יקבל נייר עם הערותינו לתכנית ואנו אמרשוחחתי עמו והוראה מהנדס המועצה. 
 מצרים על כך שהאדריכל לא נפגש עם הועד ואנו מבקשים ללכת לפי ההנחיות שלנו.

בית העם  , אופיר ואיציק ויצאנו לשטח. הרעיון שהבאתי, שהמבנה לא יבלוט ויהיה בקו שלשוחחתי עם דקל
ושהפרגולות תהיינה בדיוק כמו בית העם וזה גם ייתן פתרון לחגי תשרי, אנשים יוכלו לעמוד במרפסת ולהשתתף( 

 150מ"ר אך גם לא  200 מיותר והמטראז' לא יילקח מהגינה ומהעצים וכך מגיעים למספר מסוים שלא יהיה 
 פסקו הריבים וההשמצות.ימ"ר ומקווה שיגיעו למצב שכל הצדדים יהיו מרוצים וי

 
ועד ומהיישוב ושהתכנית אינה מקובלת ואיציק, דקל ואני נעיר את הערותינו, נציין על ההתעלמות מה: לואיס

 רותים.ימ"ד והשדה שנעשתה על התכנית היא רשלנית , כמו המידות הלא תקניות של המעלינו. העבו
 

ות משני הצדדים והנושא נוגע לליבם של הרבה אנשים. השמצות ושקרים מכל ציש לנו בעיה עם דעות נחר
ועד לקבל החלטה. איך לנתק דעה אישית ולקבל החלטה לטובת היישוב כולו. אני עושה והכיוונים מקשים עלינו כ

ו לנסות ולקבל החלטה שאנו מאמינים שהיא מאמץ רציני לא להיגרר להשמצות משני הצדדים. התפקיד שלנ
 לטובת היישוב, ולא תמיד תואמת את הדעה האישית שלנו, זה הקו שצריך להנחות אותנו בקבלת ההחלטות.

 
מים מסמן החלטה לבניית בית שבועות ואני האמנתי שנקבל תכנית, שבתיקונים מסוי 6 -נפגשתי עם דלג'ו לפני כ

 מבחינתי זה לא בא בחשבון.כנסת, אך כשראיתי את התכנית, 
 .והל שאנו מדברים עליו ובמיוחד השותפות בתוך בית העם, כבר לא תקף רק לשנתיים אלא נוהל לטווח הארוךהנ

 התכנית הזאת כל כך זעזעה אותי וההשלכות של גישה כזאת על עצם קבלת נוהל.
 

היה מה שאנו מתמודדים עם אלמנט חשוב: האם הנוהל בא לקבוע סדרי עבודה בתוך בית העם או להנציח את 
 קוו.-קוו . מדי שבוע מנסים לשנות את הסטטוס-נהוג עד כה. לא ברור מהו הסטטוס

 אנו צריכים משפטית, עניינית וציבורית להיות זהירים לגבי זה ולכל שינוי צריך להיות הסבר.
 

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


תושבים ומחלק מחברי הועד. סיכמתי את מה שנראו לי ההערות החשובות ביותר, הגדרתי  3-4הערות מ  קבלתי
אם נגיע להבנה  .נוהלסעיפים שמטרתם להקל על בניית ה 10 -את הדעות השונות שאנשים העבירו, וזאת ב

 הנושאים הללו, נותר יהיה רק לעסוק בניסוח. 10והסכמה לגבי 
 

  דים בהם מובטח מראש שבית העם ישמש כבית כנסתהגדרת המוע:  1סעיף 
ימים שיהיו  245ימים בשנה הם מבקשים  365איציק:  עברתי על ההצעה של העמותה לגבי המועדים. מתוך 

 פעמים בשבוע + חגי ישראל וצומות( 4כפופים לבית הכנסת )
 

בלבד, למשך שעה, על בסיס מקום :  התפילות מתקיימות, למיטב ידיעתי, בימי שלישי וחמישי בערב תמר בירם
 פנוי. צריך לשבת עם האנשים ולקבל הסבר לגבי רצועות הזמן הנדרשות.

 
שנים. )בית כנסת בסופי שבוע, בלי מוצ"ש.  4-5קוו עד לפני -:  בואו נתחיל מהתחלה ונראה מה הסטטוסאורלי

 ימי שישי לפעמים הועתקו לוותיקים(.
 

 לה ובשנים האחרונות יותר אנשים צורכים את השרות הזה וזה השינוי.: האוכלוסייה השתנתה וגדתמר בירם
 עם חדר ותיקים יש בעיה כי זה לא בית כנסת ואין ארון קודש.

 
. מאחר והרוב בית עם, מן הראוי 30:70והרוב הוא בית העם, ביחס של  ת:  בבית העם הקצו חלק לבית כנסאורלי

 מו לריבון. שבית העם הוא הריבון ובית הכנסת מתאים עצ
 

 :  צריך לבדוק עם ועדת תרבות לגבי הצרכים. לואיס
 יעבור לבית העם. –כשיש הרצאה או אירוע  יתאים לחדר ותיקים. –לגבי ימים שלישי וחמישי 

 
 התרבות.ועדת פעמים בשנה, על בסיס מקום פנוי בכפוף להחלטת  100בימים שלישי וחמישי, שזה   אופיר:

 
ועדת תרבות קובעת איפה אירוע מתקיים. בימי שלישי וחמישי בערב לא מוציאים ספר תורה, אלא   לואיס:

בימים שני וחמישי בבוקר. הבקשה לאירוע מיוחד יהיה מול ועדת תרבות והצרכים שלה, שאר הימים, שלישי 
 וחמישי בחדר ותיקים.

 
או כתפיסה שונה. התפילה היא מול ארון  :  יש משהו בסיסי בתפיסה האם מתייחסים לתפילה כחוגתמר בירם

 קודש.
 

 :  מותר להתפלל בלי ארון קודש.אורלי
 

: בעיני חלק מהאנשים, ברגע שיש בתפילה מס' קטן של אנשים, חבל להשתמש בבית העם גם אם תמר בירם
 החדר ריק לגמרי. עד היום התבססו על מקום פנוי.

 
שישי בערב ושבת בבוקר וכמובן החגים. יש דברים שהצטברו :  יש מועדים שאי אפשר לוותר עליהם, איציק

בשנים האחרונות, כמו חול המועד ועוד, בית העם שעומד ריק הופך למקום שמתפללים בו. זה בסוף יהפוך לבית 
 כנסת ואנו צריכים לשמור עליו וכמו שאורלי אמרה, בית העם הוא הריבון ובית הכנסת כפוף לבית העם.

 
ימצא לה המקום המתאים. פה יש רצון ויפעמים בשבוע  4אנשים שרוצים לקיים פעילות  של:  יש קבוצה דקל

 לקבל תשתיות שהן מעבר לדרוש לגודל הקבוצה.
זה שבית העם הוא גם בית כנסת, לא אומר שאת כל הפעולות שלהם הם יערכו שם. שישי שבת בית כנסת ובשאר 

 יך להיות לפי גודל הקבוצה.הימים אפשר למצוא פתרון במקום אחר. השיקול צר
 

ההתייחסות צריכה להיות כאל קבוצה שמתארגנת והאם הם מקבלים את בית העם או את חדר ותיקים. לואיס: 
הקבוצה מקבלת את המשאב והמתקן המתאים ואם יש משהו מיוחד מעבירים על בסיס מקום פנוי לבית העם. 

 מתאימים את החדר למספר המשתתפים.
העקרון הוא שהמתפללים  ותיקים.ושי בערב לא מוציאים ספר תורה ואין בעיה להתפלל בבימי שלישי וחמי

 מכבדים את המקום ולא המקום את המתפללים.
  , ומועדים בהם מוציאים ספר תורה, יש לקיים את התפילה בבית העם. לגבי שישי ערב, ערבי חג, בוקר חג, שבת

אך אנו צריכים להגדיר את השעות. אם רוצים לארגן אירוע ביום שישי בבית העם אנו צריכים לדעת ממתי פנוי 
 והמועד משתנה בהתאם לשעות כניסת השבת.השבת ולקבוע למשל שעתיים מכניסת 

 
 :  באירוע האחרון לא הייתה בעיה. ברגע שמתפללי בית הכנסת יצאו, אנחנו נכנסנו.תמר שריאל

 
בית העם עומד לרשות בית הכנסת בשישי שבת וחגים.  –: אנו רוצים להוביל מדיניות: המתפללים אדלמן אופיר

עדיפות היא שבית העם שנה וה -70בשאר המקרים, כגון שלישי וחמישי, אנו שומרים על הסטטוס קוו שהיה 



השאלה האם זה נכון לקחת את קבוצת המתפללים, שגם אם הכל פנוי, להוציא אותם  ת תרבות.מיועד לפעולו
חושב שמצד אחד אין שום סיבה שלא ימשיכו את הפעילות של ימי שלישי  מבית העם ולהתייחס אליהם כאל חוג.

הסיבה  לא רואה את –וחמישי בבית העם אלא אם כן היא משפיעה על הצביון. בגדול, אם זה לא מפריע ומתאים 
 מצד שני לא רואה בעיה אם מבקשים מהם לעבור לחדר ותיקים אם מתעורר הצורך. להעביר.

 
 :  העברת התפילה של שבת בבוקר לוותיקים היא בעייתית כי יש הרבה מתפללים מהיישוב.תמר בירם

 
ת העם על : ברגע שלא מוציאים ספר תורה ההתייחסות היא כאל חוג. במקרים מיוחדים זה יעבור לבילואיס

 בסיס מקום פנוי. אנחנו מקבלים החלטה עקרונית כללית, אין להם עדיפות על פני חוג אחר.
 

 :  לי קשה לשמוע את זה. לא יכולה לראות תפילה כחוג.תמר בירם
 

:  אנו מנהלים פה דיון במטרה לנהל את הכפר לפי כללים חדשים וגם ישנים. מנסים לאפשר לכולם וכל דקל
 לקבוצה אחרת.קבוצה שווה 

 
עד לפני מספר שנים לא הייתה מקובלת תפילה במוצ"ש. הבקשה מהעמותה שבית העם יעמוד לרשות   לואיס:

 בית הכנסת במוצ"ש להוצאת ספר תורה ולסעודה שלישית.
 

 : שואלת איזה אירוע נחשב כחשוב מספיק כדי לבטל תפילה במוצ"ש.תמר שריאל
 

רצועות הזמן משתנות לפי  –: בשישי ובשבת, בהתאם לשעות כניסה ויציאת שבת ותפילות וקידוש תמר בירם
 ת הזמן הפנויות ישמש כבית עם.והמקום ישמש כבית כנסת וברצוע –לוח השנה 

כחברת ועדת נוער במשך שנים, אנו מארגנים כל שנה בשבת אחה"צ את מסיבת חנוכה. מה שהיה בשנים 
הסתדרנו עם בית הכנסת בכך שהילדים היו נכנסים בצהריים, עושים הכנות, ואחרי התפילה  –האחרונות 
 ממשיכים.

 
 :  צריך שתהיה אפשרות, במקרה בודד/חריג, להזיז את בית הכנסת למקום אחריאיר אופיר

 
 : לואיס מסכם את הדברים

קשה מיוחדת זה יעבור לבית בימים שלישי וחמישי, כברירת מחדל, התפילה תתקיים בוותיקים. אם יש ב •
 העם, על בסיס מקום פנוי.

בל החלטה להעתיק את יתקיים בבית העם כברירת מחדל, אלא אם הועד קתבמוצ"ש להפך, התפילה  •
 התפילה לחדר ותיקים.

בעיקר חשוב מתי מתפנה בית העם  –מבחינת שמירת המקום לפעולות אחרות  –יש להגדיר את השעות  •
 יש לברר אצל המתפללים. –אחרי כנסית שבת. למצוא זמן סביר, אולי שעתיים? 

 התפילה תיערך בחדר ותיקים, הועד ידון במידה ותהיה פנייה לשימוש בבית העם. –לגבי יום שלישי  •

 ת ואין בעיה עם זה.תרבוהועדת והיחס הוא כמו אל חוג ויש לפנות ל –לימוד התורה של יום חמישי  •
 

היה  : כואב לי לראות מה כתבו על תמר. היה לי קשה שהתפוצה הייתה גדולה והיא לא יכלה להגיב.בועז ארנון
במייל הזה מצב של פספוס המטרה רק כדי לתקוף. מציע להיות יותר ענייניים ופחות לתקוף אחד את השני, 

 בעיקר אנשים שעושים הרבה דברים בכפר הזה.
 

 דקות, בחדר ותיקים.  45 -מאשרים תפילה ביום ג', ל  :לואיס
 התפילה תתנהל בבית העם כברירת מחדל. בהוראת/החלטת הועד, התפילה תועתק לחדר ותיקים. –לגבי מוצ"ש 

 
הבקשה היא שבית העם יעמוד לרשות בית הכנסת לצורך תפילת  –: יש לנו עוד כמה מועדים: חול המועד לואיס

 שחרית, מנחה וערבית.
 

 . :  מה שמנחה אותי זה הסטטוס קוו שהיה מקובל. הדיון מה יש היום הוא לא רלוונטידקל
 

 .ויש להתנות זאת כמובן בפעילות של הועדתמר שריאל:  
 

 לקבוע מה הקבוע ומה החריג. :  אנו לא מתנגדים לתפילות בחול המועד, אלא ישלואיס
 

:  כברירת מחדל מתפללים בבית הכנסת בחול המועד, אלא אם כן הועד החליט אחרת במקרה יאיר אופיר
 ספציפי. השאלה היא מה קורה כשהרוב הם מבחוץ ולא מרמות השבים, כי המקום הוא לשימוש תושבי הכפר.

 



בבית העם והשאר בחדר ותיקים. אם כמות ברירת המחדל היא ששבתות וחגי ישראל מתפללים   דקל:
 המתפללים גדולה, זה יהיה בבית העם.

 
( כמות 2( האם מוציאים או לא ספר תורה.  1מבקשת למקד את הדיון ולהתייחס לשני נתונים:   תמר בירם:
 המתפללים.

 לדעתי בימי חול המועד זה צריך להיות בבית העם, אלא אם הועד יקבל החלטה אחרת.
 

 האם ברירת המחדל בחול המועד הוא בית העם או חדר ותיקים.  הצבעה :
 בית העם הוא ברירת המחדל, אלא אם הועד החליט להעתיק את התפילה לוותיקים  – הוחלט  ברוב קולות

 
 .ט' באב, י"ז בתמוז ויום העצמאות: מבקש להתייחס לשלושה תאריכים נוספים בלוח השנה: לואיס

 ההתייחסות כמו תפילה בשבת ושישי ערב וכן מוצאי הצום. –מבחינת המדינה  לגבי ט' באב אין בעיה, גם
 זה יום רגיל כמו שאר הימים. –לגבי י"ז בתמוז 

 
 החלטה:  בתאריך ט' באב בית העם ישמש כבית כנסת בכל שלוש התפילות. 

 ברירת המחדל תהיה חדר ותיקים והועד יקבל החלטה לגבי העתקתו. –לגבי י"ז בתמוז 
 

 .לגבי יום העצמאות, הבעייתיות היא לגבי החגיגות שאחרי התפילה ולא התפילה עצמה:  לואיס
 

 :  הבעיה היא שבאירוע שאחרי, הרוב מגיעים מבחוץ. השאלה איך אפשר למצוא מנגנון שימנע זאת.תמר שריאל
 

 :  התפילה עצמה מאוד מרגשת. הלל למדינת ישראל ולשלום חיילי צה"ל.תמר בירם
 

 שלא היה מיועד לתושבי רמות השבים. :  אין בעיה בתפילה, יש בעיה באירוע שלאחר מכןלואיס
ישנה בעייתיות גדולה עם עמי כהן שפועל לרעת היישוב. הוא מוקצה מבחינתי, הוא הזמין את כל המדינה דרך 

 עמותת אל עמי אל ארצי בתפוצה ארצית.
 

י רגיל, אפשר להגיע להסכמה לגבי אופי האירוע, ההרכב שלו : אם זה לא מתנגש עם אירוע ציבורבועז ארנון
 והזמנים.

 
:  הבעיה שעמי כהן מתייחס למקום כאל שלו והשאלה איך חוסמים אותו. זה הופך למסיבה של עמי יאיר אופיר

 כהן.
 

 אולי יש מקום להקים ועדת דת.  תמר שריאל:
 

 אירועים. זה לא חברים של תושבים או אורחים שלהם.:  עמי כהן מנצל את המשאבים של הכפר כדי לארגן דקל
 

התפילה של יום העצמאות לכשעצמה היא אירוע מאוד יפה. זה הזמן היחיד שחילוניים ודתיים מסכימים   לואיס:
 עליו. אנו מכבדים את זה ומאשרים את התפילה שצריכה להיות בבית העם.

 ותו לא מעניינת רמות השבים.הבעיה היא הדרך לשלוט בעמי כהן ובחגיגה שאחרי.  א
 

 זו המטרה. –השאיפה לאפשר תפילה ביום העצמאות לתושבי היישוב, כולל איזשהו כיבוד   אופיר אדלמן:
עלול להיות מצב שאי אפשר יהיה לממש זאת ולא נוכל למנוע כניסה של אנשים רבים ואז נאלץ לבטל את התפילה 

 ואנו לא רוצים זאת.
 

 פעמים, כמו פורים למשל. 3-4קובל רק בעצמאות, אלא זה חוזר על עצמו :  זה לא מאיציק מרוז
 

: המטרה של עמי כהן להפוך את רמות השבים לקהילה שלו. הוא עוסק במסיונריות. ולדעתי יש לסכם על אורלי
 תפילה בלבד.

 
 :  מבקש להציע משהו חריג.לואיס

ר מכן מטעם הועד שיתרחש אירוע מתוכנן לאחלא קידוש. יהיה לא חגיגות ו מאשרים תפילה ביום העצמאות.
בתוך בית העם שיכלול כיבוד, מוזיקה ואז האירוע הופך כחלק מהתקציב שלנו ליום העצמאות ואנו מזמינים אך 
ורק את תושבי הכפר. אולי אפילו שתנועת הנוער תארגן משהו לאירוע שקשור ליום העצמאות, משהו שמח, 

 צל"שים. למשל לציין את אלו מהכפר שקבלו
 

 :  צריך לדבר עם עמי ולהעמיד אותו במקומו.אופיר אדלמן
 



שני נסתדר עם . אם ושעמי כהן הפך לדגל אדום ל:  דיברתי עם יגאל צבעוני לגבי הקידוש שעבר כל גבולואיס
 . יגאל ענה לי שהוא מודע אבל אין לו השפעה על עמי כהן.יותר היחסים יהיו טובים –גורמים אלה 

 השאלה כיצד ניתן לשלוט באירוע שאחרי התפילה.נשאלת 
 
 בותית: צביון הכפר מול בית הכנסת עולה לדיון נושא הפעילות התר 

 : מסבירה עמדתה לגבי אירועי התרבות האחרונים: הסרט בשישי בערב וההרצאה בערב ט' באב:תמר שריאל
 שתי הפעילויות התרבותיות הללו מבורכות. 

וונים, הכלים הם הבעייתיים. שני האירועים תקינים וטובים וכשבאירוע אחד צועקים המאבק לגיטימי לשני הכי
 ובשני לא, אז האירוע הופך ללא תקין וזה לא נכון!

 
 ת.אישור של הועד ולא רק של ועדת תרבו:  חושב שכל אירוע כזה צריך לעבור דקל

 
 אני חושב שבזה מסתיים תפקיד ועדת תרבות.באה פניה לגבי הרצאה בנושא תרומת איברים, נושא ראוי. :  לואיס

הנושא זז למקום בעייתי. אם זה היה מתארגן לא אחרי התפילה של ט'  –רוצים לעשות זאת במסגרת התפילה 
 באב, זה היה פחות בעייתי. ההרצאה עצמה עומדת בכל הקריטריונים. הבעייתיות הייתה התזמון שלה.

העסקת חזנים והעברת כספים. הועד אכן תומך בתשלום לחזן בחגי ביישובים מעורבים יש ועדת דת שעסוקה ב
תשרי. אנחנו כיישוב, במשך עשרות שנים, ענייני הדת נוהלו ע"י ועדת תרבות. היום אנו מתמודדים עם קהילה 

 מתוך ומחוץ לרמות השבים.
ועד ויש צורך להביא לתמר יודעת מתי הנושא מספיק רגיש ומביאה אלי ואנו מחליטים אם זה בעייתי או לא ואם 

 או לא.
 הועד נותן לוועדות לנהל את ענייניהן, אחרת נצטרך להיפגש שלוש פעמים בשבוע. הרגישות בנויה בתוך המנגנון.

 
:  לדעתי דקל צודק כשברמה כזו של רגישות ביישוב יש צורך להביא לאישור הועד אירועים בעלי אופיר אדלמן

 לא ייתן שום תשוב לבעירה.אופי שקשור לקבוצה מסוימת. הנוהל 
 יש להשקיט את הבעירה, הכרזת שביתת אש טוטאלית, לא מכתבים, לא עורכי דין, לא פוסטים ולא חברי כנסת.

המטרה של כולנו היא זהה. הצביון פועל בצורה מיליטנטית וכך גם העמותה. כל אחד וטיעוניו. חייבים להביא 
 צריך להביא, במימון הועד, גורמים חיצוניים שינהלו את השיח.אותם ביחד לאותו שולחן להידברות. אולי 

 
יש ועדות משנה עם סמכויות. יש מתווה, מסגרת מסוימת שיש להגדיר. אנשים יודעים מה  :  במועצהבועז ארנון

הם מוכנים ומה לא ולהגיע למתווה ואז נותנים לוועדת משנה לעבוד. אם חבר ועד חושב שאחת מועדות המשנה 
 ואז הועדה תתקן אותה.   –טעתה, יש להביא זאת לוועד 

. הועד אין לו ברירה אלא לומר לשני הצדדים כי אלו ההחלטות שלנו 2018לא נשאר עוד הרבה זמן. עד אוקטובר 
 ומי שחושב אחרת שיעשה את השינויים שלו בקדנציה הבאה.

 ולומר: כך אנו מחליטים.ברורה אמירה  תלבוא בצור
 

 מבקש לקבל הגדרות, מאפיינים, לגבי הקידוש בשבת רגילה ובשבת שבה חוגגים בר מצווה.  לואיס:
 ועד דנים בצורת הגשת הכיבוד בקידוש: בהסבה, בעמידה, מזנון..(.* חברי ה

 
 :  מה שמפריע היא העובדה שאנשים באים בשביל לאכול.אופיר אדלמן

 
 יש קידוש ויש אירוע.  דקל:

 
 : מקריאים מתוך הדף של דרישות עמותת בית הכנסת את רשימת הכיבוד בקידוש רגיל בבית כנסת.איציק ויאיר

 
  –לסיכום : לואיס

 אין הבדל בין קידוש שוטף לקידוש שאחרי בר מצווה, למעט מספר האנשים. •

 לא מדובר בבישול ולכן לא דנים בתוכן הקידוש.רובנו לא רוצים להיכנס לתפריט.  •

 זו למעשה נקודת המחלוקת. –יש עניין לגבי הישיבה בהסבה או שולחן מרכזי  •
 

  -המשך דיון מחר   -
 
 
 
 
 
  גסמןאריאלה   :המשר
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, :  לואיס רוסו, איציק מרוז, יאיר אופיר, אופיר אדלמן, תמר בירם, תמר שריאל, דקל אביסדריסמשתתפים

 אורלי וולנד.
 
 

ועד מחליט שבית העם יעמוד לטובת תושבים הרוצים להתפלל ביום והמסכם את הדיון של אתמול: :  לואיס
וכנ"ל לגבי כל החגים, כל עוד החג מוגדר  בבוקר הכל לפי שעות כניסת ויציאת השבתשישי בערב, יום שבת 

 + ט' באב. מדובר בערב לפני וביום החג עצמו.במדינה כשבתון כללי 
התושבים יכולים לבקש בכל   .להתפלל את חדר הוותיקים בכל מועד אחר הועד יעמיד לזכות התושבים שרוצים

 מועד אחר מהוועד לעבור לבית העם.
 התפילה תהיה בחדר ותיקים –יום שלישי 
 יתקיים לפי כללי החוגים –יום חמישי 
 התפילה תהיה בחדר ותיקים. –חול המועד 

 
הייתי עושה מסמך מפורט כדי . בשביל החד משמעויות חושבת שאת חוה"מ צריך להוסיף לכל  תמר שריאל:

 שלא יהיו פרשנויות. חול המועד בית העם יהיה על בסיס מקום פנוי.
 

 :  הניסוח היותר נכון שכל יום שבתון מוגדר כיום חג.יאיר אופיר
 

 :  מה הסיבה שחוה"מ, ברירת המחדל שלו היא חדר ותיקים?אופיר אדלמן
 

 במידה וגם חוה"מ יהיה בבית העם זה יהיה פתח לתאריכים נוספים.  לואיס:
 

 ( מה קורה בפורים בקריאת המגילה.2( חול המועד.  1רואה מספר בעיות:   תמר בירם:
 

רוצים לקרוא את המגילה בבית העם, מאחר ואנחנו יודעים מראש את התאריך של פורים, במידה ו  לואיס:
 ם.שיגישו בקשה לקבל את בית הע

 
 להעביר את השליטה לידי הוועד.המטרה היא :  איציק

 
 ?קידושגם תפילה וגם  תתקייםביום העצמאות האם :  דקל

 
 יום העצמאות התפילה היא כמו שבתון.  לואיס:

 
הכנסת בבית בבית  מה: יש דברים שקורים פה כבר שנים רבות כמו קריאת מגילת אסתר שהתקייתמר בירם

 העם ועכשיו זה משתנה.
 

 בעד:  דקל, יאיר, איציק, לואיס הצבעה:
 נגד:  תמר ש., תמר ב., אופיר  

 .3מול  4התקבל ברוב של 
 

. אין בעיה בתפילה יש בעיה באירוע י:  יום העצמאות הוא חג ייחודי לפי החלטת הרבנות ולא רק חג ישראללואיס
 שמתקיים אחרי התפילה.

 
ליום העצמאות , באחריות ועדת תרבות לשתייה ומזנון קר קל :  להגביל את הקידוש להרמת כוסית תמר שריאל

יש לבקש מעמותת בית הכנסת לא לפרסם את האירוע מחוץ לרמות  והפרסום הוא רק לתושבי רמות השבים.
 השבים.

 
 :  האירוע לאחר תפילת יום העצמאות הוא אירוע יפה.יאיר

 
להיות אירוע פנימי. מציע לסגור את מתחם בית העם : החשש שיבואו הרבה אנשים חיצוניים, זה אמור אופיר

 ושתהיה כניסה מבוקרת.
 



ארגן הרמת כוסית לאחר התפילה ת וועדת התרבות: בית העם יהיה כבית כנסת לתפילת יום העצמאות לואיס
 לתושבי רמות השבים.

יכולות  –לכיפור( פעמים במהלך הימים הנוראים )בין ראש השנה  3יש בקשה לקיים תפילת סליחות  – סליחות
 להתקיים בחדר ותיקים.

 ( קידוש במסגרת בר מצווה/שבת חתן.2( קידוש באופן שוטף    1 – הקידוש
 

 :  לא נכנסת למזון המוגש בקידוש ולשתייה כיבוד צנוע ומכובד, פלטה, מיחם.תמר שריאל
 

הסטנדרט היום הוא קידוש . :  ישנם קידושים סטנדרטיים שהם הרוב. קורה שעושים קידוש גדול יותרתמר בירם
 .סביב שולחנות

 
:  כל האירועים שמתקיימים ביישוב לא צריך לשלם עליהם. היישוב מעמיד סטנדרט מסוים ועליו לא  אופיר

 משלמים. שימוש בציוד ובריהוט הקיים.
 

 האם להגדיר אותו רק כצנוע ומכובד? האם לרשום את התפריט של הכיבוד? –לגבי הכיבוד   לואיס:
 

הבר מצווה של חגיגת :  יש קידושים שהם רגילים וגם לעיתים בבר מצוות מוגש אותו כיבוד, רק תמר בירם
 סטולרו הייתה יוצאת דופן.

 
קידוש הרגיל המתקיים היום הוא בהסבה. מציע שבקידוש הרגיל הכיבוד יהיה מוגש על שולחן אחד ה:  איציק

 הוד השרון לארוחה.מד אנשים והקידוש יהיה בעמידה כי כיום מגיעים הרבה מאו
 

:  קידוש רגיל, אירוע עם כיבוד צנוע ומכובד עם מרכיבי כיבוד ולא ארוחה, בסגנון בופה ולא בעריכת אופיר
 .סא, אבל אין הסבה סביב שולחנותיומי שרוצה יוכל לשבת על כנות שולח

 
 צנוע ומכובד. –:  אוכל ושתיה ביום שבת רגיל לואיס

 
עם בנצי ונעמי וקס והם אמרו שתמיד ישבו בקידוש בבית הכנסת. בעבר היה מניין + ואז היו :  בדקה תמר בירם

 שולחנות. כשגדל מספר המתפללים גדל מספר השולחנות. בבר מצוות עשו קידוש גדול יותר. 2
 

 :  בשלוש הבר מצוות של הילדים שלי לא ישבו והיה שולחן אחד סביבו עמדו, אכלו והלכו.איציק
 

 :  חושבת שחוששים שכיבוד בהסבה יהיה אירוע. מציעה להגביל את הקידוש בזמן.שריאלתמר 
 

:  נושא הקידוש הוא לא קריטי. קידוש צנוע לא פוגע באוכלוסייה וזה לא דרמטי וגם אם היה מקובל לשבת אופיר
 סביב שולחן השינוי הוא לא דרמטי.

 
 מסיקים מסקנות.חושבת שצריך לשאול את המתפללים לפני ש  תמר בירם:

 
 :  הבעיה היא שיש בקידוש אנשים שעושים מה שהם רוצים.יאיר

 
נה למה והועד המקומי לא מאשר לקיים קידוש בהסבה. האם זה מה שאתם רוצים להגיד? וזאת בש  תמר בירם:

 שהיה.
 

ץ לקבוע :  יש אנשים בבית הכנסת שעושים מה שבא להם ולא מה שהועד מבקש מהם ולאור זאת אני נאליאיר
 שהם לא עומדים בהבטחתם לועד.אנשי בית הכנסת הוכיחו חלק מכללים ברורים. 

 
:  הקידוש של יום שבת הוא נקודת מחלוקת והוצאת עיניים להרבה מאוד אנשים. הקידוש של יום שבת לואיס

יות וגע בחגיגראה. לא רואה משהו שפימפריע להרבה אנשים. אנחנו חייבים להתייחס לקידוש ולקבוע כיצד הוא י
 של הקידוש אם הוא נעשה בבופה ובעמידה.

 
 ל:  קידוש לא צריך להיות פריסת שולחנות, צריך להיות שולחן אחד. זה מכובד ונהוג.דק

 
תורים כד להגיע להבנה. חושב שהרעת התנאים עליה אתן :  לואיס אומר ששני הצדדים צריכים לעשות ויאופיר

עם האנשים משני הצדדים תמיד יהיו מאבקים. מאמין שאפשר להגיע לאמון  מלינות אינה דרמטית. אם לא נדבר
ונצמצם את החשדנות. חושב שאפשר להגיע להסכמות ולהבנות וצריך לקבוע סנקציות ברורות. מעולם לא ישבנו 

 בוועד עם רוני וצבעוני ודברנו איתם.
 
 



 י מאוחד, כל הצדדים.:  כולנו יושבים פה כדי לשמור על רמות השבים כיישוב קהילתיאיר
 עמותת בית הכנסת רואה רק את קהילת בית הכנסת ולא רואה את קהילת רמות השבים.

 
:  על מנת שגישור יצליח צריך ששני הצדדים יהיו מעוניינים בזה ואני לא רואה שעמותת בית הכנסת איציק

 מעוניינת בזה. בו זמנית הם מדברים אתנו ופועלים מאחורי גבנו.
 

חושב שזה נכון בנסיבות האלה שהנוהל יצא אחרי שיש לנו שיח. חושב שצריך לעשות ניסיון אחרון :  אופיר
 להידברות.

 
 יהיה מוגש בבופה על שולחן אחד ויהיו כסאות. :  הקידושלואיס

 
 בעד:  דקל, אופיר, יאיר, איציק, לואיס : הצבעה
 נגד:  תמר ש., תמר ב.  

 נגד. 2בעד  5התקבל ברוב קולות 
 

שבת חתן, האם אז הקידוש הוא בהסבה. האם יש מגבלות על האוכל, האם /הכאשר יש בר מצוו – קידוש חגיגי
 יש תשלום. מה מותר ומה אסור.

 
   :  תלוי מה מוגש באירוע. בר מצווה/שבת חתן יכולים לעשות רק תושבי רמות השבים.יאיר

 
כמו הקידוש הסטנדרטי, אנשים יהיו מאוכזבים. :  חושבת שאם הקידוש בבר מצווה/שבת חתן יהיה תמר בירם

 יש לאפשר כיבוד מכובד סביב שולחנות בהסבה.
 

כיבוד צנוע ומכובד בהסבה, ללא תשלום. בעל השמחה ידאג לנקות את בית העם. אם האירוע יהיה : תמר שריאל
 תשלום.גבות גדול כדוגמת האירוע של סטולרו, ניתן ל

 
 יא כיבוד, ייעשה קידוש סטנדרטי, אולי קצת יותר מכובד אם רוצים.:  אם תושב עולה לתורה ומבדקל

 
 :  לא צריך לקחת כסף אבל מתנגד לעשות מהקידוש משתה.יאיר

 
:  לסיכום: אם בעל האירוע רוצה לערוך עלייה לתורה וקידוש בבית הכנסת, יהיה קידוש סטנדרטי. אם לואיס

 הוא רוצה להשתמש בבית העם אזי צריך לשלם.
 

 בית הכנסת.סטנדרטי ב:  בעליה לתורה, האורחים מצטרפים לקידוש אופיר
 

:  מציעה לאפשר למשפחת ילד בר המצווה לבחור מה הם רוצים לעשות, קידוש סטנדרטי או משהו תמר בירם
 גדול יותר.

 
:  היום ההסבה מתאפשרת כי בית הכנסת הוא בתוך בית העם ויש מקום בחלל של בית העם, מה שלא אופיר

 .ייעודייהיה בבית כנסת 
 

:  הקידוש לבר מצווה יהיה דומה לקידוש בשבת רגילה. לתת לבעל השמחה לבחור בין כיבוד רגיל לכיבוד לואיס
 טחון, האם יש מגבלות אחרות.האם יש תשלום, האם יש הפקדת צ'ק בי גדול עם שולחנות.

 
 :  בעד לאפשר לבעל השמחה לבחור, להפקיד צ'ק ביטחון ולהשתמש בציוד מושכר.תמר שריאל

 
של קידוש  כפי שהוא בשבת ומי שרוצה לעשות יותר מזה שיעשה בבית שלו  סטנדרטיזציהצריך לקבוע   אופיר:

בבר מצווה בעל השמחה יכול  להמון וריאציות. או באולם אירועים. פתיחה לאופציה של הסבה זה פותח את זה
לארגן כיבוד יותר מכובד. אפשרות שנייה לבעל השמחה יש אפשרות לבחור בין כיבוד רגיל או לפרוס שולחנות 

 בד תוך הפקדת צ'ק בטחון. לשל הועד ב
 

  דקל, אופיר, יאיר, איציק, לואיס. –אין בחירה  : הצבעה
 תמר ב., תמר ש. –יש בחירה   

 2מול  5התקבל ברוב של  .החלטה:  אין בחירה. יתקיים קידוש מכובד יותר
 

:  יש אנשים קבועים שמתפללים בבית הכנסת והם מהוד השרון. יש אנשים שמגיעים משכונת שרת. תמר בירם
 מה הסטטוס לגביהם?

 



 הגיעה.קשתי רשימה לפני חצי שנה ועד היום הרשימה לא י:  רוני העלה את הנושא. בלואיס
 ( להגיד לא אלא רק לתושבים1 :התייחסויות אפשריות

 ( רק לתושבים ומי שאינו תושב צריך להגיש בקשה והועד יחליט.2   
           ברמות השבים אבל לא גר פה ולא שייך לקהילת משתתף בתנועת הנוער (  אם יש ילד ש3   

 בית הכנסת ורוצה לעשות בר מצווה
 

 םשל רמות השבים היא לא משהו שאנחנו חייבים לעשות. הפריבילגיה ביישוב היא שהגניהכנסת האורחים   דקל:
 קטנים ויש רצון של חיצוניים להיכנס לגנים והתושבים נפגעים מכך.

 
:  תושב חיצוני שרוצה לעשות בר מצווה בבית הכנסת יוכל להגיש בקשה לוועד ואז יילקח ממנו תמר שריאל

 תשלום גבוה. 
 

רישום בר מצוות/שבת חתן שנעשה היום ע"י דפנה יועבר לאריאלה במזכירות היישוב. פתוח רק  ( 1:  לואיס
הוד השרון יצטרך לקבל אישור מהוועד וזאת לפי רשימה של המתפללים מלתושבי רמות השבים. כל בעל שמחה 

 הקבועים או חבר בתנועת הנוער.
 (  לא תושב חייב להירשם ולבקש אישור מהוועד.2
 

 :  אנחנו צריכים לראות ולשאוף לנצל את המשאבים של רמות השבים לטובת תושבי רמות השבים . דקל
 

 קידוש לאחר עלייה לתורה לתושב ולבעל זיקה לרמות השבים   הצעת החלטה:
 צריך לבקש אישור מהוועד –מי שלא תושב   

 בעד –דקל 
 רשימות, כל חריג מעבר ידון ע"י ועדה ואם אין הסכמה יעבור לועד. 2בעד עם  –תמר ש. 

 שהרשימה תיסגר היום יבעד בתנא –אופיר 
 בעד –תמר בירם 

 לאשר רק לנוער )נגד( –יאיר 
 בעד –איציק 
 בעד –לואיס 

 
 :וכמה האם לגבות תשלום מתושב חוץ

 ₪ 1500 –דקל 
 ₪ 500 –תמר ש 
 ₪  500 –תמר ב 

 ₪  1000 –יאיר 
 ₪  1000 –אופיר 
 ₪  1000 –איציק 
 ₪  1000 –לואיס 

 ₪  1,000החלטה:  תושב חוץ ישלם סך של 
 

 בת מצווה עם עלייה לתורה, ב. בר מצווה בנוסח רפורמי : א.סוגיות נוספות:  לואיס
 האם לאפשר ואם כן מתי ? מעבר לשעות התפילה

 האם האדם הוא תושב או לא יאושר ע"י מזכיר היישוב. – תושב
 ( ביטוח2( בטיחותי   1 – ציוד חשמל

 רוצה לוודא שאין הכנסת ציוד חשמלי לאירועים ללא אישור.
 

באחריות הועד. לנקות את בית הכנסת ביום שישי בבוקר  – אחריות לניקיון, סידור, פירוק וניקיון של בית העם
 כולל סידור הכיסאות.

 
  – אירוע פרטי בחדר ותיקים

 :  לא חושב שצריך לגבות כסף מתושבי רמות השבים על שימוש בחדר ותיקים.יאיר
ממשיכים  -₪   300:  מאשרים שימוש בחדר ותיקים ובקרוון לאירועים פרטיים לתושבים בלבד. גבייה לואיס
 החדר.שיוחזר לאחר החזרת המפתח ובדיקת ₪  1,000צ'ק ביטחון ע"ס   לגבות.

 
 יהיה אפשר לערוך שם תערוכות של תושבי המקום. – חדר מדריכים

 
 רשמה:  אורלי וולנד

         ________________   _______________ 
 חבר ועד   לואיס רוסו, יו"ר הועד   


