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הנושא טעון, הדעות נחרצות משני הצדדים.  :  מבקש לפתוח את הישיבה במספר מילות הרגעה.לואיס
 רלוונטי. מי שיפר את זה יצא מפה. לא נסבול השמצות אישיות, כי זה לא

 נדון בשני נושאים חשובים: 
  הנוהל לגבי השימוש במתקנים ציבוריים  . 1

לא הספקנו לסיים את הנוהל . התרכזנו והתייחסנו בעיקר לנושא בית העם ובית הכנסת שבתוך בית 
 העם.

 בי מגרשי הספורט.בחודשים הקרובים נשלים את השאר. יש הרבה סוגיות לא פשוטות, בעיקר לג
 היום.סכם אותו החלק הבוער ביותר בנוהל הושלם ונ

שבעה, שמונה תושבים עזרו בגיבוש הנוהל ביחד עם הערות חברי הועד. ריכזתי את ההערות למספר 
 שעות.  8-9ת הכנה לדיון היום בסדר גודל של ונושאים וערכנו פגיש

ופץ בין חברי הועד בשעות העלה את ההחלטות בכתב והמסמך ההצוות שכולל את תמר שריאל, דקל ואני 
לא נדון בכל סעיף, חברי  מוצג בפני חברי הועד לדיון היום ולהצבעה.הנוהל נתון לשינויים והאחרונות. 

הועד מתבקשים להתייחס לנוהל שקבלו במייל, האם זה משקף את החלטות הועד שהתקבלו באופן 
 דמוקרטי.

 
  תכנית בית הכנסת.  2

קבלנו את התכנית מדרום השרון. זוהי עבודה די חובבנית ולא רצינית, עם הרבה שגיאות והטעיות. הועד 
 החליט להקים צוות: דקל, איציק ואני, כדי להכין תגובה אשר תופץ לחברי הועד.

 
 37פרוטוקול .  3

 הפרוטוקול מאושר פ"א.
 

אבקש להוסיף לפרוטוקול של ישיבת הוועד היום את הצהרתי שהפרוטוקול של ישיבת :  יוסי שוסמן
ייחס לי אמירה כאילו טענתי שרוני הציג שקרים בכנסת. את זאת לא אמרתי, אלא  13/6הוועד מיום 

הבעתי תרעומת על כך שבזמן בו רוני וחבריו מנהלים שיחות הידברות עם חבריי ואיתי, הישיבה 
ח"כ אמסלם כבר הייתה ידועה לרוני. לי נודע על ישיבה זו באתראה של יום אחד בלבד, המתוכננת אצל 

 וזה יצר תחושה של הידברות שלא בתום לב מצד רוני".
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 הנוהל
 היו חילוקי דעות בהרבה מאוד סעיפים. מנקודת ראותי הגענו לאיזון מסוים.   לואיס:

, לצורך כך גם את חדר ותיקים וגם את בית העםהבנו שקיים מיעוט שיש לכבד והועד מקצה לתפילה 
 לפי האירועים והתאריכים השונים. 

 
במקום הראשון יהיה שיפוץ בית העם. אנו מעריכים כי הפרויקט יגמר בפחות כסף  ים לפיתוח:תב"ר

 תיקים.וממה שהערכנו ובעודף ישופץ חדר הו
 

ניתן יהיה להתפלל בצורה מכובדת, כך הנוהל השיג את האיזון בשמירת מגוון מועדים שלא היו בעבר ו
 שהמתפללים נותנים כבוד למקום ולא המקום למתפללים.

 החזרנו את השליטה בנכסים לידי הועד והוא מקבל את ההחלטות.
 

 בנוהל וכך גם לגבי יום העצמאות.  :  לא בא לידי ביטוי מוצאי ט' באבתמר שריאל
שלא בהסבה בקידוש בשבת בבוקר. מבקשת נושא נוסף שקשה לי לחיות אתו זה נושא הישיבה 

 להקדיש לזה זמן נוסף ולמצוא פשרה.
 

יש בנוהל עדיין דברים לא ברורים אך  רוב הנוהל מקובל  : הנוהל שקבלנו נולד בעבודה ארוכה.תמר בירם
יש נספח שצריך להבין אותו עד הסוף. היה מקום לשבת עם עמותת בית הכנסת כדי לפתור נושאים  עלי.

יש פרטים בעייתיים וקשה לי לתמוך בנוהל  .יה ניסיון להידבר איתם לגבי המסמך המסוים שהכינוולא ה
 ותיקים.ואשר פוגע במתפללים. בנושאים מסוימים אנו פוגעים ברגשות המתפללים ה

 
 :  ניתן לדון ולשפר את הנוהללואיס

 
צריך לאפשר :  חושבת שזה לא נכון לתקן תוך כדי תנועה. זה יכול ליצר בעייתיות גדולה יותר. תמר בירם

 יותר זמן למצוא פתרונות יותר בריאים לכל הכפר.
 

מבקש  –אירועים בבית העם  –. לגבי פסקה שישית בלנוי:  הנוהל משקף נאמנה את ההחלטות שקאופיר
עה של תמר לגבי הסבה ובאופן עקרוני, נכון לעכב את אני תומך בהצ להשמיט את המילה "כלשהם".

עד לא ישב מעולם באופן אינטימי והנוהל עד אחרי שנשב עם נציגי ועד הפעולה ונציגי בית הכנסת. הועד כו
 עם אף אחד מהצדדים.

 
הנוהל משקף, פרט לנושא שתמר שריאל ציינה. יש סעיפים שלא מתאימים לתפיסת עולמי אך :  דקל

בצורה דמוקרטית. אם ניפגש עם שני הצדדים, צריך את השתתפות כל הכפר, אף אחד אינו שווה התקבלו 
 התהליך היה תקין ואפשר להצביע כבר היום. יותר מהאחרים.

 
 אתה הלאה ואם צריך לתקן אז נתקן. רוץ:  צריך לקבל החלטה. כל החלטה היא ברת שינוי. צריך ליאיר

 
יפים התקבלו דמוקרטית. יש לאשר אותו ולהכניס אותו לתוקף מחר :  עברנו סעיף סעיף. הסע איציק

 ותמיד יהיה אפשר לשנות סעיף זה או אחר.
 

:  עדיין חושבת ששווה התייחסות רק לנקודה שהעליתי כי היא מהותית וחשובה להרבה תמר שריאל
 אנשים.

 
הנושא של הקידוש לא  את הנוהל. שני התיקונים )ט' באב ועצמאות( לאשר יש אפשרות, למעט לואיס:

 ידון פה. צריך לבוא עם רעיונות יצירתיים שיספקו את שני הצדדים.
 

 שולחנות. 2-3יש לי פתרון ביניים:   תמר שריאל:
 
 
 
 

  



 להצביע על שתי החלטות:: אבקש לואיס
 

 :  החלטה
 לקבל את הנוהל כפי שכתוב עם שתי הערות : 

 שימוש בחדר ותיקים בערב יום העצמאות  .א
 שימוש בחדר ותיקים בערב ט' באב .ב

 מתנגד )תמר בירם( 1בעד  6 התקבל ברוב קולות :
 

 :  החלטה
 שולחנות. 2עד שולחנות להסבה בקידוש ביום שבת יהיו  0להתיר לתקופה של חודשיים במקום 

 מתנגדים )תמר בירם, דקל, איציק( 3מקבלים  4: התקבל ברוב קולות
 
 

 נושאים חשובים לקהל::  מבקש להזכיר מספר לואיס
ערך באישור הועד למעט בר מצווה ושבת חתן. עד היום אישרנו שימוש פרטי יי שימוש פרטי בבית העם. 1

זוהי דוגמא לאירוע חריג שהועד עשוי  –והיא התקבלה פ"א  ז"ל בבית העם רק באזכרה של נדב רוטנברג
 לאשר.

 
מהמשתתפים יהיו מתושבי  50% -המתקנים פתוחים לכל תושבי הכפר. הצפי ש – שימוש ציבורי.  2

 התושבים מממנים דרך תשלום הארנונה את המתקנים הציבוריים והם לכם מיועדים לתושבים. הכפר.
 
פתוח רק  –₪.  1,000וצ'ק ביטחון של ₪  200בעלות של  פרטי חדר ותיקים לשימוש.  הועד מעמיד את 3

 בים.לתושבי רמות הש
 
 כגון: תפילה, חוג או כל אירוע קבוע אחר(. לפעילות קבועהעדיפות תינתן תמיד .  4
 
חלק ניסינו להגדיר בדיוק את המועדים. הנוהל מפרט את הימים ו – בית הכנסת בתוך בית העם.  5

 .תכל שאר הזמן שלא יפורט יהיה פתוח לפעילות כללי אשר תפורטנה בנספח. מהשעות
הדין לגבי כל חגי ישראל  ולאחר סיום התפילה, בית העם יהיה פתוח לאירוע ציבורי, אותביום שישי, 

 המוצהרים כשבתון ע"י המדינה. התייחסנו גם לט' באב כאל מועד, למרות שאינו שבתון.
 
תמיד להעתיק את התפילה לבית העם  התפילה מתנהלת בחדר ותיקים. אפשר – עיקרון ברירת המחדל. 6

 ועד.ושה ואישור מהלאחר הגשת בק
 קריאת המגילה תהיה בבית העם.  –חגים בעייתיים נוספים : פורים 

 בחדר ותיקים. –ימי חול המועד, חנוכה וי"ז בתמוז 
 .  ר חגים ממה שהיה עד כהמבחינת הועד זוהי הכרה בזכות תושבי הכפר בצורה מסודרת ביות

 
החריפים ביותר. קבענו שאנו רוצים קידוש צנוע גרם לחילוקי הדעות נושא זה עד עתה  – הקידוש.  7

קבענו שזה יוגש בשולחן מרכזי ולא  כנס לתפריט ולסוג השתייה(. יומכובד בשבת אחרי התפילה )לא נ
שולחנות מעבר  2כאן קבלנו החלטה לשים עוד  יערך בהסבה ויהיו סידורים לטובת מוגבלים ומתקשים.

 לשולחן המזנון.
הזמן של הקידוש. שוחחתי עם כעשרה וותיקים וילידי המקום. כולם היו בבית נערך דיון לגבי אורך 

לדבריהם, בבר מצוות הכיבוד הוגש על מזנון . רגילה הכנסת רק בבר מצווה ולא פקדו את בית העם בשבת
 עם מפה, )אשר סופקה למיטב זיכרונם ע"י נעמי וקס(, אז על אחת כמה וכמה בשבת רגילה.

 
  חתן וכל הכרוך בעליה לתורה בר מצווה, שבת.  8

 שאין שני אירועים באותו שבוע אלא אם זה בהסכמה(.   וודאא(  הרישום ייעשה במזכירות )וזאת כדי ל
 

 לגבי בר מצווה:  רק תושבים למעט מספר יוצאים מהכלל:  ב( 
 מעורים בחיי היישוב.ה.  כחמישה ילדים בתנועת הנוער 1 
הילדים הללו גם רשאים לערוך בר מצווה  –פחות בשיכון שרת .  תנועת הנוער פועלת מול מש2 

 בבית העם.
 .  תושב רשאי שבן או נכד יוכל לקיים את הבר מצווה ברמות השבים.3 



מעמותת בית הכנסת .  מתוך רשימה של המתפללים הקבועים נכון להיום, שאנו צריכים לקבל 4 
 ואשר מתגוררים מחוץ ליישוב.

 
בקשת הנחה תאושר בפורום ₪.  1,000תושבים אינם משלמים. מי שמבחוץ ישלם  –לעריכת בר מצווה 

 ועד.וסגור ב
 
. תפילת הלל ביום העצמאות בבוקר תיערך בתפילה פים ביחדתדתיים וחילוניים משת – יום העצמאות.  9

 תרבות וכל היישוב יוזמן להרמת כוסית לחג.הבבית העם. הכיבוד לאחר מכן יהיה באחריות ועדת 
 

 נדונו ימי שלישי וחמישי בשבוע.  – ימים ספציפיים.  10
 אושר חדר ותיקים.  שה להתפלל בבית הכנסת בימי שלישי:בק -א(  יום שלישי 

לימוד תורה ופרשת השבוע בימי חמישי ייחשב כחוג לכל דבר והשטח שיוקצה תלוי  -ב(  יום חמישי 
 במספר המשתתפים.

 
 ימצא את הכסף לכל הציוד )שולחן, מפות, פלטה, מקרר וכו'(.הועד  – הציוד בבית העם.  11
 

 אין  להכניס ציוד הגברה לאירועים, אלא רק באישור הועד. – ציוד הגברה.  12
 

אין להכניס ציוד חשמלי באופן פרטי לאחד המתקנים הציבוריים כי אין כיסוי ביטוחי.  – ציוד חשמלי.  13
 ברת אליו.כאשר מעסיקים איש מקצוע האחריות עו

 
תושב יוכל לבקש להתפלל בסגנונו בבית הכנסת שלא בשעות המוקצות בנוהל לתפילה  – סגנון תפילה.  14

 .אורתודוקסית
 

:  מתייחסת לאירוע יום העצמאות האחרון אשר חרג מעבר למוסכם ושואלת מדוע שהתפילה חלי בן יקיר
 ? מה מבטיח שלא יבשלו ויכינו שוב פעם פלאפלים וצ'יפסים?לא תיערך בחדר ותיקים

 
 :  לשם כך ישנו הנוהל כך שהחגיגה שאחרי התפילה תהיה באחריות הועד.לואיס

 
:  הביע את מורת רוחו מהמצב. הציג את עמדתו כתושב ותיק וחילוני אשר לא מוכן לקבל את דוד מוזס

 התנהלות הקהילה שמנסה לשנות את אורחות חייו.
 

סביר שההחלטות תתקיימנה. הועד כשל. חדר ותיקים  יכול לשמש  א: פונה לועד ואומר שליגאל שחם
 בית כנסת ולא בית העם. צריכה להיות הכרעה ולהפסיק את הפרסה הזאת. 

 
:  בית הכנסת היסטורית הוא בתוך בית העם וזה הדבר הכי יפה ומושלם, שיש בית העם שבו ענת קבילי

ב ואז הרוב עילויות. בשנים האחרונות נוצר מצב שהקיצוניות מנסה להשפיע על הרומתקיימות כל הפ
 נוקט קיצוניות שנייה.

התקבלה החלטה על הקמת בית כנסת, בצורה ובאופי שמתאים לרמות השבים ועד אז בית הכנסת ימשיך 
לתפקד בתוך בית העם.  זה מאפשר קיום אירועי תרבות שמתקיימים כל הזמן. מתקיימים אירועים 

 ת.ישמש לשתי הפונקציו –ואנשים לא באים לצרוך אותם. בית העם, נכון להיום, עד שיבנה בית כנסת 
עד אז צריך להתקיים פה שיתוף פעולה כדי שהכפר הזה יחזור להיות מקום שנעים לחיות בו, עם חיי 

 להיקה

 
 : הוועד מאשר את הנוהל כפי שהופץ בתוספת התיקונים שהתקבלו היום.החלטה

 
 נגד. 1בעד  6הצבעה 

 
  



 בית הכנסת
 לואיס:  הפצתי לחברי הועד את הסקיצה שהתקבלה ע"י המועצה. ניסחתי מכתב תגובה. 

 לואיס מקריא את המכתב:
 הנדון: תכנית לבית הכנסת

 רמי שלום,
הוועד דוחה את התכנית האחרונה שהוגשה ע"י אדריכל עמותת בית הכנסת ושהועברה אלינו על ידך מהטעמים 

 הבאים:
בית הכנסת גם אם באמצעות מכרז היא פסולה מאחר והיא יוצרת ניגוד בחירת האדריכל של עמותת  .1

 עניינים מובהק.
כצפוי, האדריכל לא התייעץ עם הוועד לגבי השטח והשימושים השונים בו או בכל נושא אחר כי לא עניין  .2

 אותו היישוב או התושבים. את העבודה הוא ביצע עבור עמותת בית הכנסת.
-מ' ועם הפרגולות יותר מ 210מ' אלא  200.7יועדים להטעות. שטח הבניין אינו הנתונים שהוצגו בתכנית מ .3

מ'. כמו כן, ספירת המושבים אינו מסתדר עם הסיכום של מספר המקומות הרשום. כמו כן יש  300
 לבין התכנית בתוכנת אוטוקאד. PDF-סתירות בין התכנית ב

 ון ובנייה. מ' מבית העם, בניגוד לכללי תכנ 2-מיקום המבנה הוא כ .4
עצים ותיקים. אין הדמייה או חזיתות  4מהגן ומוריד  40%-המיקום אינו מתחשב כלל בסביבה, דורס כ .5

 אבל נראה שהתכנון הוא למבנה זר לחלוטין בסביבה.
התכנית איננה מקצועית, בלשון המעטה. יש שגיאות גסות בתכנון הממ"מ, שרותי הנכים, רוחב ונגישות  .6

 ים ועוד.לשירותים, בזבוז שטח
 מצורפת סקיצה שהכנו לגבי מבנה בית כנסת במתחם בית העם. 

 מ';  40-מ' בהתאם להחלטת הוועד ובנוסף פרגולה של כ 150-הסקיצה מציגה מבנה של כ •

 מתפללים כבקשתך )מפרט המושבים בא מספק המושבים(;  100-מציג מקומות ישיבה של יותר מ •

והוראות הנגישות וביטחון פנים )בניגוד לתכנית שהוצגה לנו(; התכנית עומדת בכללי התכנון ובנייה  •
 ומשתלבת במתחם בצורה יפה ובלי להרוס את הגינה.

אנחנו מבקשים לבטל את העסקת האדריכל שנבחר ולהעביר את הנושא לוועד, שבכל מקרה הוא המשלם 
 באמצעות התב"ר. 

 תודה על התייחסותך.
 

עת ע"י דרום השרון ועל כך שמבנה בית הכנסת צריך להתאים :  מציג סקיצה של התכנית המוצאיציק
 מתפללים. 100 -עצמו לבית העם והמבנה שתוכנן ע"י דקל מתאים ומשתלב בסביבה ומתאים ל

 
 :  מבקש אישור מהוועד להוציא את המכתב לרמי ברדוגו.לואיס

 
 :   יש בעייתיות בניסוח. יש כאן הרבה הנחות.תמר שריאל

 
התקבלה הצעה שלי שמבנה בית הכנסת יהיה בקו של בית העם במקום הקרוואנים שיתפנו   אברהם נדל:

 וכמבנה תואם את בית העם.
 

 :  אפשר להשיג את המטרה מבלי "לתת ציונים". במכתב יש מילים פוגעניות.אופיר
 

 :  זה כמו מכתב לפני תביעה.תמר שריאל
 

 *   מתעורר שיח סביב ניסוח המכתב *
 

 להגיב, אבל בתיקונים לטיוטה. הוועד יסכם את הנוסח בהחלפת מיילים.: החלטה
 
 
 
 

 אריאלה גסמןרשמה:  
 
 
 
 

________________   _______________ 
 חבר ועד   לואיס רוסו, יו"ר הועד


