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 סדר יום
 ( המשך דיון בנושא בית הכנסת1
 ( שונות ועדכונים2
 
 .  מיקום בית הכנסת1

לטווח קצר והגענו למסקנה הזמינים איציק, דקל ואני בדקנו שוב את כל המגרשים הציבוריים   לואיס:
אחד מהם להעביר לנוער    -, ואת הקרוואנים במקום הקרוואניםי טוב זה המגרש במתחם בית העם, כשה

מיקום זה מאפשר ניצול יעיל של  ככיתה נוספת ואת השני להשאיר למורשת ולהעבירו מאחורי הועד.
המשאבים המוגבלים שלנו לאירועים מיוחדים ומאפשר לנצל חלק ממבנה בית הכנסת לשימושים 

 נוספים, בעיקר את השרותים.
אולם תפילה עם שירותים שפתוחים משני כפי שנקבע בישיבתנו האחרונה, מ',  150הכנסת הוא  גודל בית

מ'  30 -הצדדים שאפשר לנצלם גם לטובת המשתמשים במתקנים בבית העם, וכן ממ"ד. חדר נוסף של כ
-כמחסן ו/או חדר לקידוש ו/או חדר דושמש יכול ליהיה במבנה הכיתות, החדר הצפוני ביותר אשר 

 יתי משותף לוועד ולבית הכנסת. תכל
 אולם תפילה, מטבחון, ממ"ד מ' ל 225פרוגרמה ממחלקת ההנדסה של המועצה של היום הוגשה לנו 
ומה עיקרית ולמרתף מתחת לקונטור. בחישוב גס מגיעים לפחות קתאים + שרותי נכים( ב 4ושירותים )

 מ"ר קומה עיקרית ועוד מרתף בגודל דומה. 300-ל
 

אני עדיין חושבת שהמיקום הוא בעייתי, שההפרדה בין קודש לחול היא חיונית ולא צריך   שריאל:תמר 
 להתעקש על המיקום בתוך מתחם בית העם.

 
הועד תפגע פחות בצביון הכפרי. אני חושב שבית כנסת  :  פעילות בית הכנסת שתתרחש לידאופיר אדלמן

לנו בית עם שמתחפש לבית כנסת ואני חושב שההפרדה שיהיה תקוע בלב בית העם הוא בעייתי. היום יש 
 היא חשובה מאוד. כאן ליד הועד, זה יותר מוצנע, לא מרכז הכפר. בית העם זה מרכז הכפר.

 
, חרדיםבמתחם בית העם זה שטח ציבורי שיכול להכיל בית כנסת. אפשר לחיות בשלום, אנחנו לא   דקל:

 אז נוכל להסתדר, אנו יישוב חילוני. העם ובמידה וכמה פעמים בשנה נעשה מסיבה בבית
 

את בית הכנסת ליד בית העם לא נוכל להגדיל את בית העם במידה ונרצה. בבית  מקם:  במידה ונאברהם
בין המתפללים לבין הנהנים מבית העם גם בשבתות. בית הכנסת צריך  העם יהיו סכסוכים מיותרים

 להיות מבודד ולא ליד אף אחד. ליד הועד זה מוצנע.
 

מ' ברוטו, זה ענק. נכון יהיה  600-700 -הפרוגרמה שברדוגו הגיש היא לבית כנסת בגודל של כ:  איציק
מרתף. במידה ובית כנסת יהיה בבית מ' ללא  150לעשות את בית הכנסת במתחם בית העם עם מבנה של 

 העם יהיה אפשר להשתמש בחללים בבית העם לחגים, שמחות ואירועי בר מצווה.
 

:  צריך להתחשב גם בשאר התושבים. בכפר יש תושבים שרוצים בית כנסת. העלויות של יאיר אופיר
והעלויות נכון יותר.  הבנייה והתחזוקה צריכים להיות עלינו, זה מעמסה, וצריך גם לתכנן את התקציב

 מ' נוכל להכיל. 150יותר קל יהיה להכיל את בית הכנסת במתחם הציבורי בבית העם. בית כנסת של 
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:  ישנם שני ניגודים בכפר. יש לנו שתי קהילות בכפר, אחת שמעוניינת בתפילה ובית כנסת והשנייה לואיס
 .שאין לה עניין בבית כנסת. יש התנגשות שמערבבים קודש וחול

נתנו שיקול יתר למבנה במתחם בית העם כי יש יותר מעורבות ושליטה במתחם בית העם, זה גלוי וקל 
יותר להכיל אותו. כמו כן נציגי ועד הפעולה לשמירה על הצביון הכפרי חושבים שהמקום הטוב יותר הוא 

 .מתחם בית העם ךבתו
 

 מ' 160מ', כולל  150בדרום השרון, למעט צור יצחק, הם בסביבות ה :  בסקר שעשינו, בתי הכנסת איציק
 שיש במתן וזה כנראה צריך להספיק ליישוב בגודל שלנו.

 
לא יצא משליטה. אנחנו יכולים  מ' ורוצה שבית הכנסת 150:  רוצה לדאוג שיישאר הגודל של יאיר אופיר

 ט בתהליך ולבחור מקום נכון שנוכל להכיל.דרדר ולבנות בית כנסת גדול יותר. אנחנו צריכים לשלוילה
 

 לסיכום ההחלטות שקבלנו עד היום::  לואיס
 עודייקבלנו את ההחלטה להקים בית כנסת י •
 מ' ברוטו 150 בית כנסת עד להקיםהחלטה קבלנו  •

. עכשיו צריך להחליט קבלנו החלטה להקים את בית הכנסת במתחם בית העם או מאחורי הועד •
 על המיקום הסופי.

 
לפתח באופן הגיוני,  :  אני מדבר על המטרה לשמור על הצביון ולתת שירותים לציבור אופיר אדלמן

נרדף למרות שהם מיעוט מיעוט  אפשר למיעוט לפתח רגשות שללתקנון וסטטוס קבוע ברמה הגיונית ולא 
שלנו,  קטן, יש משהו בכל התהליך שעלול לייצר מצב שעמותת בית הכנסת ואנשיה, בהחלטה מסוימת

עלולים להיפגע באופן שיציק ליישוב ויפגע באווירה של הכפר לאורך הרבה שנים. תכנית המתאר לא 
 , אנחנו יכולים לתכנן גם היום בהתאם לתכנית המתאר.תמצא פתרונות שאנו לא יודעים

 
 : במשך שנים רבות התעסקתי בתרבות ועשיתי שנים רבות לטובת היישוב. נוצר פחדיענקל'ה קלדרון

לא יוכל להגדיר לנו מה )הרב( עמי אני רוצה לומר שאנחנו נדאג למתחם. וחששות רבים לא מוצדקים. 
 לעשות, יהיה בשליטתנו מי יהיה בבית הכנסת.

 
בזה תודה, אך ובמיוחד ליישוב ולטקס יום הזיכרון  ך יענקל'התאת תרומומוקיר :  אני מכיר לואיס

להקים בית כנסת בבית העם. תוכלו לדאוג למבנה בעצמכם ולתחזק ולנקות אותו  הנושא היום הוא אחר:
משפחות מהיישוב שמגיעות  40-גדול של התושבים לא מגיע לבית הכנסת. יש כהרוב ה .כאבת נפשכם

 לבית הכנסת לא באופן קבוע.
ם במקום מעלה להצבעה היכן להקים את בית הכנסת: מי בעד להקים את בית הכנסת במתחם בית הע

 נגד. 3בעד  4הקרוואנים: 
 מאושר. –החלטה:  להקים את בית הכנסת במתחם בית העם במקום הקרוואנים 

 
 .  פיתוח2

תוכנן ע"י המועצה בעקבות אילוצים של בית משפט. העבודה לא הייתה מספיק רחוב המגן לדוגמא: 
 ובשיחות עם תושביםמאות שעות של טיפול ברחוב המגן טובה והפיקוח סלחני ואנו השקענו 

 של הכפר. הדרכים חודשים נדע כמה כסף נשאר לנו לתכנית פיתוח  3תוך 
הדרכים העומדים על הפרק הם רחוב הלימון )התכנון הסתיים אך הפרויקט מתעכב בגלל בעיות 
משפטיות בין המועצה לבין כפר מל"ל(; רחוב הברושים )התכנון הסתיים ויש כבר תיק מכרז(; רחוב 

הדרכים הם בשטח  –ם )טרם תוכנן(; רחובות בשכונת התרנגול )מתעכב בגלל סיבות משפטיות האלוני
על ידי המועצה כדרך בין עירונית )כביש עוקף גבעת ח"ן או בלשון בשלבי תכנון פרטי(; דרך הסולטן 

 (.אחרת כביש דופק רמות השבים
 

בסערה של יום שישי האחרון נפל עץ ברוש על בית בדרך הסולטן בשעות הערב.  – דרך הסולטן -עדכון 
 ואנו נפעיל ביטוח.₪ אלף  25 -אמיר ומאיר הגיעו למקום. הנזק הוא של כ

 
 רשם:  אמיר עשבי
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 חבר ועד        לואיס רוסו, יו"ר הועד


