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הצעה  ) סיום מונופול חב"ד במרחב הציבורי  :  2021ועצה בינואר הצעה לסדר היום לישיבת המ

 ( יה לפקודת העיריותיא לתוספת השנ27לסדר לפי סעיף 

 הנני מתכבד להעלות הצעה לסדר כדלקמן: 

 :    הרקע

יהדות  גם בו , אשר חלוקות הדעות לגבי היותה ציונית, תנועת חב"ד היא תנועה מיסיונרית .1

  ם לגבי הגעת המשיחתפיסבגלל   , יש כלפיה הסתייגויות רבות, בין השארהאורתודוקסית

 . שמוגדרת הפוכה ליהדות 

 

יעו  שלוחים שאינם ילידי רמת השרון שהגוכוללת ברובה  מאוד ד ברמת השרון קטנה "קהילת חב  .2

  הסתבר הקשר החזק ות האחרונ  בשניםאת אמונתם בקרב הציבור החילוני.  במטרה להפיץ 

 ד לגרעין התורני ולישיבת רמת השרון הלא חוקית. " בין חב ושיתוף הפעולה 

 

חב"ד לגרעיני   בשבוע שעבר הושבעה לכנסת לראשונה סיעה המורכבת מחיבור בין נתמכי .3

עוצמה לישראל הם גזעניים קיצוניים וכהניסטים שבראשם     - עוצמה לישראל ונועם  -ישיבות הקו 

איתמר בן גביר ונתמכים על ידי חב"ד, אותו בן גביר אף הודה לחב"ד בנאומו. וחברי נועם  

 ישיבת רמת השרון הלא חוקית והגרעין התורני.    ממקימישממקימיה גם נתנאל סימנטוב 

 

חב"ד  תקבע מעמדה של ה חב"ד תנועת   של   הבמהלך השנים, בגלל חוסר הבנה למהות .4

  מתווכים  הם  ברמת השרון. ובו הציבורי במרחב דת בהפעלת מיצגים ופעילויות מונופול בפועל כ

גם   יהם. וזאת, בין השארו שותף לדעותלכלל הציבור שאינאת תפיסתם לגבי החגים היהודיים  

 הכוללות אפליית נשים.  במסגרות 

 

הצבת החנוכיות והסוכות במרחב הציבורי במקומות המרכזיים ביותר בעיר בהם  – לדוגמא  .5

 מתנוסס לוגו חב"ד ואין אזכור לעיריית רמת השרון. 

 

חב"ד את  משיך לתת בידי תאין הצדקה שרמת השרון, כעיר חילונית, פלורליסטית וליברלית,   .6

וזאת   בחגי ישראל   טקסים ופעילויות הקשורותבלהשתמש במרחב הציבורי    הזכות הבלעדית

במועצה התחייבו בפני הבוחר לפעול למען  מהוות רוב  ת אשרו במיוחד לאור העובדה שסיע

 , כיבוד החוק וחופש מדת אשר מופרים במצב הקיים. שוויון ערכים של 

 

לפני כשנה הובאה הצעה זו למועצת העיר והוסכם שיתבצע שינוי בפעילות חב"ד במרחב   .7

קרה דבר וגם השנה הוצבו חנוכיות חב"ד במרחב הציבורי בניגוד  הציבורי אך למרות זאת לא 

 לסיכום ובצורה המביישת חלק גדול מתושבי רמת השרון המתנגדים לערכי התנועה הזו. 

 



 : מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן
 

 העירייה לא תאפשר לחב"ד להציב חנוכיות במרחב הציבורי ללא אישור.  . א

העירייה תבחר שלא  ככל שבמרחב הציבורי  ( סוכות וחנוכיות : כגון)   יםוסמל במות  הצבת מיצגים  . ב

או   הגרלה או  קול קורא באמצעות  ושוויוני  הוגן , שקולתאושר באופן   –התקין בעצמה בצע או לל

  ,בין גופים שירצו בכךשתקבע העיריה או סבב בזמן סביר טרם החג  ההעיריישתקיים מכרז 

 ה. יסמל העירי גם כנ"ל יופיע שיאושרו על מיצגים   . מסחריים או מוסדיים לרבות גופים  

, החסות  מסורתי או קהילתי  בעל אופי דתי  ע לאירוסיוע בחרה לתת חסות או העירייה ככל ש . ג

בכפוף לעקרונות המופיעים במסמך המדיניות בעניין  ו לקהילות וזרמים שונים  שוויוני תינתן באופן 

 . וללא אפליית נשים  הדרת נשים

 

 

 . 

 בכבוד רב,

 חבר מועצת העיר ,  ירון גדות 

 סיעת התעוררות 
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