
 הצעה לסדר : 

 

 קביעת מדיניות מועצת העיר וראש העירייה בהקשר לפינוי הישיבה בבית הכנסת "בר יוחאי".

 

 רקע :

במהלך החודשים האחרונים, וזאת לאחר פעילות מאומצת של מס' גורמים ובכללם מגיש ההצעה 

וחברי מועצה נוספים, גובשה מדיניות ע"י עיריית רמה"ש בדבר פינוי הישיבה הפועלת בבית הכנסת 

 בר יוחאי.

כותלי  מדיניות זו כוללת התבססות על חו"ד של עו"ד שרית דנה בדבר קיום פעילות של ישיבה בין

בית הכנסת, וכן פניה לפרקליטות המדינה, בדבר הנחיות להמשך ביצוע, וזאת בשל הרגישות 

 הנובעת מטיפול בבית כנסת על כל המשתמע מכך.

מועצת העיר דווחה במהלך הקדנציה הקודמת על ההליכים מול פרקליטות המדינה וההמתנה 

 ט מאז קיבלנו עדכון נוסף בנושא זה.להנחיות ביצוע בנושא זה. אציין, שאכן חלף זמן לא מוע

לאחרונה, על רקע עתירה שהוגשה כנגד העירייה בנושא, ותשובתה של העירייה לעתירה, החל דיון 

 משפטי נוסף המייצר חוסר בהירות לגבי קו הפעולה הננקט ע"י העירייה.-פוליטי-ציבורי

ה בנושא וכן לייצר בהירות לגבי במסגרת הצעה לסדר זו, אני מבקש לייצר בהירות לגבי עמדת העיריי

המשך הפעילות של העירייה תוך הכרה ציבורית ומשפטית מצידה, שבמקום מתנהלת ישיבה לא 

  חוקית ומכאן יש לפעול לפינויה. 

אציין, אין בהצעת החלטה זו, או בכל מהלך שאני מבקש לקדם בכדי לפנות את בית הכנסת עצמו, 

 יך את פעילותו.אותו אני כמובן מכבד, ומבקש להמש

 הצעת החלטה :

במקום מתקיימת ישיבה לא מועצת העיר מאמצת את חו"ד של שרית דנה, הקובעת כי  .1

. מועצת העיר ממתינה להנחיות הפרקליטות בדבר המשך הטיפול, ותפעל בכל הכלים חוקית

 העומדים לרשותה על מנת להוציא לפועל כל הנחיה שתינתן.

ברוח החלטה זו לבית המשפט, בהקשר של העתירה  ראש העירייה יוציא מכתב הבהרה .2

 שהוגשה בנושא, וכהשלמה לתשובת העירייה. 

חברי מועצה ובכללם ראש העירייה שיעודכן באופן שוטף ושקוף בכל  3יוקם צוות של  .3

 ההתפתחויות בנתיב הפרקליטות.

ת דרכי חודשים מהיום, לא תבוצע התקדמות בנתיב זה, ישקול הצוו 8במידה ובטווח של עד  .4

 פעולה אחרות, תוך העברת ההחלטה במועצת העיר.

 

 

 בכבוד רב,

 גיא קלנר

 


