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 א לפקודת העריות   27לפי סעיף  הצעה לסדרהנדון: 

    3.1.21" לישיבת המליאה שתיערך ביוחאי-בר" ישיבת ההסדר  –בנושא 

 הנני מתכבד להעלות לסדר הצעה כדלקמן: 

 :רקע

.  עירית רמת השרון דאז פתחה בפניהם את דלתהשנים, הגיעה קבוצת הגרעין להתגורר ברמת השרון.   13לפני כ

בא לידי ביטוי באופקים שונים בניהם בין היתר לגיטימציה באגף החינוך, העסקה בגנים , שילובם בבתי  הדבר 

 . הספר ובמגוונים ובתקצוב של מאה אש"ח בכל שנה ועוד 

מתנהלים הליכים שונים סביב מקום הלימוד של תלמידי ישיבת ההסדר רמת השרון בבית   ור במשך למעלה מעש

אף בימים   .הליכים אלו גרמו למתחים קשים והעיבו קשות על אוירת השלוה והאחדות בעיר ."בר יוחאי" הכנסת 

 .  אלו עדיין מתנהלים הליכים שונים בעניין ואין לדעת מתי יגיעו לסיומם ואיך יגיעו לסיומם

מצד מספר גורמים להגיע להסכמה מצד כל הנוגעים בדבר מתוך רצון לצאת   נעשו מאמצים בחודשים האחרונים  

 .  לפיתרון מוסכם של המחלוקות לדרך חדשה ולהגיע  

תייצר ודאות ותביא סוף לסאגה ארוכת שנים אשר ספק אם תסתיים בשנים הקרובות באם ימשיכו   ,הגעה להסכמה

 . ההליכים המשפטיים

 . מהלך כזה יחזיר לרמת השרון את אוירת האחדות וההכלה המאפיינת אותה

 :המוצע המתווה

שלא ,  במבנה מסחרי באיזור התעשיה למציאת מקום חלופי ללימודי תלמידיה  תפעלההסדר ישיבת עמותת  .1

ויפסיקו  עם התאמת והכשרת המקום החלופי יעברו תלמידי הישיבה למקום החלופי   .בקרבת בתי מגורים

 .  ללמוד בבית כנסת בר יוחאי

 .01/08/21לכל המאוחר בבבית הכנסת בר יוחאי  ללמוד יפנו את בית הכנסת ויחדלו תלמידי הישיבה   .2

  הישיבה(  עמותת  וגש על ידיתי )בקשה לשימוש חורג במבנה החלופ  היתר לשימוש חורגתדאג למתן העירייה  .3

 שתשכור ישיבת ההסדר. 

תביעת הפינוי שהוגשה כנגד מר שלמה לוי תימחק וכנגדה תימחק התביעה הנגדית שהגיש מר לוי כנגד   .4

 העירייה והערעור לבית המשפט העליון.  

לתפקד כבית כנסת אורתודוכסי בנוסח  ובית הכנסת בר יוחאי ימשיך להתנהל לפי המקובל בבתי הכנסת בעיר  .5

עמותת בית הכנסת בר יוחאי, ע.ר.  יהול עמותת בית הכנסת ] התפילה המסורתי הנהוג במקום מאז הקמתו בנ

 לא יצא קול קורא להעברת בית הכנסת לגורמים אחרים.   .[580532281
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