פרטי הבקשה:
מספר תיק

8942.01

שם תאגיד

הרבצת תורה על טהרת הקודש

מספר תאגיד

580275386

כתובת תאגיד

איתמר 5

מטרת הבקשה

הקמת מוסדות חינוך ,גני ילדי ם בית ספר תלמוד תורה וי

דוח תמציתי

הקמה והפעלה של מוסדות חינוך ,מגיל מעון ועד תיכון,

תהליד אי שור הבקשה
תיאור שלב

תאריך ביצוע

פרסום רא שון

15/12/2017

פרסום שני

02/03/2018

אגף נכסי העירייה
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הבמשה איגה עומדת בתגאי הסף המבוע בתבחיגיס ,מהסיבות הגאות :
אין לעמותה סמל מוסד חינוכי  -לפי חוו״ד משפטית מיום  16.4.18״ העמותה אינה עומדת בתנאי
סף הקבוע בתבחינים .משכך ,לא ניתן להביא את בקשתה לדיון בוועדה ויש למסור לעמותה הודעה
בהתאם.״

דברי הסבר לב? ש ה:
מדובר בעמותה ארצית שמענה באשדוד.

פרוגרמה :

עלות בניה מועדפת  :רו״ח יעקב רוני דבורי הציג מכתב המדווח על :

הערבת של עלות הפיתוח והביגוי בסך של ,₪ 6,000,000
מקורות מי מון ויכול ת :ציין שהעמותה פונה בימים אלו לתורמים בארץ ובחו״ל ע״מ שיאשרו
ויעבירו להקמת הפרויקט.
מציין כי העמותה פנתה בעבר לתורמים גדולים אשר הביעו את הסכמתם העקרונית ל מי מון ופיתוח
המוסדות.
תכנית כספית למימון ציוד ואחזקת המקרקעין :בהמשך לסעיף לעיל במסגרת מסע התרומות של
העמותה נוצרו קשרים רבים והבטיחו מאושרות ע״י תורמים גדולים שקיבלו על עצמם את
ההשקעה הראשונית של מי מון הציוד למקום ועזרה גדולה בתפעול שוטך של המקום .כמו כן עם
אכלוס המקום יהיו תרומות לטובת המקום מאת משפחות הציבור הרחב הנאמן למנהיג בני התורה.

יש  3עמותות מתוך ה 9 -שיש סוגיות משפטיות לגביהן .הרבצת תורה  -אין לה סמל מוסד ,משנת
חיים  -אין במטרות העמותה ״חינוך״ ו אין לה אישור ניהול תקין ,ואמונת ציון לא עומדת בתבחינים
לעניין מספר התלמידים העדכני שעומד על  74ובשל טעות טכנית לא הובאה לוועדת חריגים ,ואנו
מבקשים מהועדה לבחון את אי עמידתה בתבחינים ,ולאשר לה להשתתף בהקצאה.
איתמר בר עזר ־ מדובר פה על מגרש ענק .ניתן להכניס גם את השימושים המחויבים על פי התב״ע
וגם את הישיבות הקטנות.

נכנסים נציגי העמותות שנדרש לבחוו עמידתם בתנאי הסף :

עו״ד אבני שרון ,ב״כ עמותת משנת חיים והרבצת תורה
הרב לינדר ,עמותת הרבצת תורה על טהרת הקודש ,מנהל הסמינר
בנימין אייזנטל ,עמותת הרצבת תורה ,נציג
מרדכי שטרן ,עמותת נחמת ציון ,מנהל
נחמן הרמן ,עמותת נחמת ציון ,נציג

אמנון מרחב ־ קראנו לכם כי לאור הנתונים שקיימים אצלנו יש ספק אם אתם עומדים בדרישות.
משנת חיים נאמר לנו שאין אישור ניהול תקין של רשם העמותות ו אין במטרות העמותה מטרה
לחינוך.
עו״ד שרון אבני ־ לגבי אישור ניהול תקין ,זה לא שהעמותה מתנהלת בצורה לא תקינה ,או שיש
בעיה עם העניין ,פשוט בגלל שהעמותה לא הייתה עמותה פעילה בתקופה הנדרשת ,שזה שנתיים,
עדיין לא קיבלנו אישור ניהול תקין אבל יש לה סמל מוסד והיא עמותה שפועלת ומפעילה ,לולא
הייתה תקינה לא היה ניתן לה סמל מוסד .העמותה פעילה שנה וחצי ויש לנו את האישור החלופי.
מירב תשרה  -העמותה המציאה את האישור.
עו״ד שרון אבני ־ הבקשה הוגשה מז מן אצל רשם העמותות ו אין שום סיבה שההוספה למטרות
העמותה לא תאושר ,הסמינר פעיל במבנה בשכירות ברחוב תובל .לא רואים שום סיבה נראית לעין
שהסיבה לא תאושר ,זה עניין של ז מן וקצת בירוקרטיה ,אבל העניין הזה יבוא על פתרונו.
אמנון מרחב ־ הרבצת תורה ,נאמר שאין סמל מוסד ממשרד החינוך.
עו״ד שרון אבני ־ זו רשת בפריסה ארצית .לא קראתי בנוהל העירוני ,אבל ממה שאני יודע וגם
מהמקובל גם מרשתות אחרות ,רשת החינוך העצמאי ,ניתן להסתמך על סמלי מוסד של רשת שיש
לה פריסה ארצית כדי לעמוד בתנאי הסף הזה .אני רוצה להתייחס לעניין ברמה המהותית
והפורמלית .ברמה הפורמלית זה תבחין שלא נובע מהוראת חוק ,החלטת ממשלה או תקנה ,זה
חלק מהנוהל ואנו מכבדים את זה כמובן ,אבל במקרים המוצדקים אני חושב שאפשר לחרוג
מהנוהל.
עו״ד אלעד גונן ־ למה לעמותה אין סמל מוסד? הודענו לכם לפני כמה חודשים שיש צורך בסמל
מוסד ,ושההקצאה תהיה כפופה להמצאת סמל מוסד.
עו״ד שרון אבני ־ הבקשה הוגשה וזה מתעכב.
עו״ד אלעד גונן ־ מה המניעהי
עו״ד שרון אבני ־ אנו לא מכירים מניעה ממשרד החינוך.
אגף נכסי העירייה
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תהילה אלהרט ־ יש התכתבות או משהו שיכולים לתמוך בטענה שלכם?
עו״ד שרון אבני ־ אנו יכולים להמציא לכם את כל מה שהגשנו .ראשית ,ברמה הפורמלית אני חושב
שלעירייה יש אפשרות להקצות בהסתמך על סמל המוסד של הרשת הארצית .בגלל שנקלענו לסד
זמנים מאוד בעייתי באופן שלא תלוי בנו ,בגלל תקופת ההקפאה של לפני הבחירות וכר ,אנו מוצאים
את עצמנו כרגע במצב שעדיין אין לנו סמל מוסד ואפשר להסתמך על העובדה שמדובר ברשת
ארצית .בסופו של דבר ,התבחין של סמל מוסד הוא לא מטרה בפני עצמה והוא נועד כדי שתהיה
אינדיקציה בפניכם ובפני מועצת העיר שמדובר במוסד אמיתי ולא בפיקציה וני סיון לקבל משאבי
קרקע וכספים על משהו שלא קיים באמת .פה אנחנו ,לבקשת האגף ,המצאנו רשימות של תלמידים
שרשומים השנה ושנה הבאה ,דבר שלא כל כך קל להמציא מכל מיני סיבות שלא אפרט או תן כרגע.
הגשנו את הרשימות של כל התלמידים הרשומים כדי שהדבר הזה לתקופת ז מן עד שנקבל את סמל
המוסד ,תהיה אינדיקציה לכך שיש פה תלמידים רשומים והמוסד הזה קיים ואנו חושבים שבהינתן
כל הנתונים האלה כן לאשר אותנו בתנאי הסף ,בתנאי שאנו נגיש את כל מה שצריך להגיש .אני
מבין את השלכות הרוחב של להגיד אנחנו במקרה הזה בגלל נסיבות מיוחדות מוכנים לראות את
התנאי הזה שיידחה .אני כן חושב שצריך להפעיל שיקול דעת בכל מקרה ספציפית .במקרה הזה אני
אומר שהגשנו רשימות של תלמידים רשומים וזו הדרישה העיקרית כדי לדעת שזה דבר אמיתי.
אני לא בקיא בנהלים של משרד החינוך איך אפשר להפעיל ואיך לא .אני כן יודע שהרבצת תורה זו
רשת ארצית והיא פעילה וגם המוסד הזה בשמו מבקשים את ההקצאה הנוכחית פעיל ,עובד והוא
חלק מרשת ארצית ולא נתקלנו בקושי או אמירה של כל גורם שאמר שיש בעיה כי אין סמל מוסד.
הגשנו בקשה ,יש תלמידים רשומים והגשנו את הרשימות ויכולים לבדוק את העניין הזה .בהינתן
כל נסיבות האלה ,לפסול את המוסד הזה זה תהיה טעות והתעלמות מהצורך האמתי של המוסד.
זה מוסד ששייך לפלג הירושלמי והמצוקה היא מצוקה אמתית ,כי אין לנו תחליף .אם אנו רוצים
לשכור מקומות במגזר הפרטי אנו כבר נתקלים בבעיה שמי שחושב בכלל להשכיר לנו מקומות מקבל
איומים ,גם אם הוא בכלל לא קשור לא לדגל התורה ,לא לליטאים ,גם אס הוא ספרדי הוא מקבל
איומים .יש פה מצוקה שמוכרחים לתת לה פתרון.
תהילה אלחרט ־ איך מסווג המוסד? מוכר שאינו רשמי או פטור?
נציג מטעם המוסד ־ א׳ עד ח׳ הוא פטור ו -ט׳ עד י״א הוא תרבותי יי חודי ,ישיבה קטנה.
איתמר בר עזר ־ כל הישיבות קטנות נרשמות תרבותי יי חודי.
ריטה לדז׳ינ ס קי ־ כמה ז מן הבקשה שלכם נמצאת במשרד החינוך?
נציג מטעם המוסד ־ מינואר.
מירב תשרה  -הם הגישו בקשה למשרד החינוך.

המשך דיון:

אמנון מרחב ־ לגבי הרבצת התורה אין להם סמל מוסד.
עו״ד אלעד גונן ־ יש להם לי מודי ליבה? הם מלמדים לי מודי ליבה?
איתמר בר עזר ־ ת״ת כמו כל הת״תים .מעולם לא קרה שמישהו קיבל רי שיון לפני שהוא פעל .קודם
יש בית ספר ו אז.
אגף נכסי העירייה
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מירג משרה ־ בירושלים יש להם בעיה ,בערים אחרות יש להם סמל חינוך.
איתמר ג ר עזר ־ כל מוסד שאתה מקים אותו לוקח לו שנה שנתיים עד שהוא מקבל ,ה□ צריכים
לעבור בדיקות .יש מה שנקרא צו סגירה ,אם המשרד רואה אחרי איזו תקופה.
עו״ד אלעד גונן ־ לא זוכר שנתקלנו בוועדת הקצאות בבי׳׳ס שאין לו סמל מוסד.
איתמר גר עזר ־ כל ת״ת אנחנו בונים על דונם וחצי .שתראה את הקרקע ואת הבעיות שלה ,יש פה
דיון אחר .עבדתי עם אהרלה ועודד על זה ,הקרקע הזו יש לה כביש בחזית ולא בירכתיי ם והיא
בשיפוע של  10מ׳ גובה מצד לצד.
אמנון מרחג  -נדון בבקשות ההקצאה ,ולאחר מכן נחליט בעניינן של עמותות אלו.

נכנסים המבסשים

מר יוסף דרשן ,עמותת פאר התלמוד ,ראש הישיבה.

עו״ד אליהו הבליו ,ב״כ ישיבת חברון ,חבר הנהלת הישיבה
מר שלמה קרלנשטיין ,עמותת ישיבת חברון ,מנהל הישיבה

מר משה דורון ,עמותת תנא דבי אליהו ,חבר הנהלה.
מר ישראל תורג׳מן ,עמותת תנא דבי אליהו ,חבר הנהלה.

מר חיים זיי ט ,עמותת פני יהושע ,חבר הנהלת הישיבה.
מר אלחנן פרץ ,עמותת פני יהושע ,חבר הנהלת הישיבה.

עו״ד שרון אבני ,ב״כ עמותת משנת חיים ,סמינר לבנות והקבצת תורה
הרב לעדר ,עמותת הרבצת תורה על טהרת הקודש ,מנהל הסמינר
בנימין אייזנטל ,עמותת הרצבת תורה ,נציג

מרדכי שטרן ,עמותת נחמת ציון ,מנהל
נחמן הרמן ,עמותת נחמת ציון ,נציג

הרב יצחק אשלג ,עמותת חביבין ישראל ,הגיע בשלב מאוחר יותר.

מר יצחק דורון למטבוסקי ,עמותת כנסת שלמה ,ראש הישיבה  -הגיע מאוחר יו תר
מר ישראל שיף ,עמותת כנסת שלמה ,מנהל  -הגיע בשלב יותר מאוחר.

אמנון מגרך ומציג את חגרי הועדה
אגף נכסי העירייה
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אמנון מרחב ־ משנת חיים ,סמינר לבנות ,איפה אתם פועלים היום.
עו׳׳ז* שרון אבני  -ברחוב תובל שוכרים בניין ,מה שהיה ״מרכז הגבס״ פעם.
אמנון מרחב ־ מה השטח?
עו״ד שרון אבני  700 -מ״ר.
אמנון מרחב ־ אתם רוצים להקים שם בי״ס של  1950מ״רז
עו״ד שרון אבני ־ כשאתם מבקשים פרוגרמות בשלב הפרסום הראשון אז זה ברור שכל אחד מגיש
את החלום שלו וכל אחד אומר אני רוצה זה וזה ,זה בסדר גמור ,אבל בסופו של דבר אחרי שמבוצע
הפרסום ומוגש על אותו מגרש בקשות של הרבה גופים שכולם צריכים ,אז אני חושב שכולם צריכים
אגף נכסי העירייה
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ברוח מה שאמרת בתחילת הישיבה ,השמיכה קצרה ,אנחנו בביקושים מאוד גדולי□ ומצוקת קרקע
גדולה ,צריכים להתאים את הפרוגרמה ,הפנטזיה או החלום למציאות .זה נכון שמה שאנחנו הגשנו
והיינו רוצים ו היינו חולמים לעשות לולא היו כל מיני אילוצים אחרים ,אבל אנו בהחלט מבינים
שיש אילוצים .לא שמעתי את זה פה מפי הנציגים של העמותות האחרות ,כי לכל אחד קשה לוותר
על חלומות וזה בסדר גמור זה תפקידם של הנציגים לבוא ולהילחם על כמה שיותר .אבל התפקיד
שלכם ל אזן בין הצרכים של כולם ולא ליצור מצב שלאחד יש הכול ולשני אין כלום.
זו הפרוגרמה שהגשנו ואנו מבינים שאנו בסופו של דבר נצטרך להסתפק בפחות.
אנחנו היום עם  300תלמידות ואנו בצפי לגדול 200 .פלוס הרישום של שנה הבאה זה  ,300זה משנת
חיים מודיעין עילית.
אמנון מרחב  -איך הבנות י חיו שם וילמדו במתחם שרוב שכניהם יהיו בנים?
עו׳'ד שרון אבני  -זה לא המקרה הראשון ולא היחיד .פה מדברים על מגרש שלמרות כל האילוצים,
מדובר במגרש גדול מאוד ,מדובר על מגרש של  8דונם עם שטח בינוי של  15אלף מ״ר ,אנחנו גם
חושבים שאפשר וצריף להוסיף יותר .מגרש כזה עם  200%בנייה זה לא הרבה .מגרש כזה בגלל
שהפיתוח עוד לא בוצע ויש הרבה עבודה אפשר לתכנן בצורה כזו שלא תהיה שום בעיה ליצור הפרדה
נדרשת בין בניס לבין בנות.
למען הגילוי הנאות ,הגשנו בקשת הקצאה לאותו מוסד גם לנכס שנמצא ברמת אשכול שהוא פחות
טוב ,זה הרבה בגלל העניין הזה .אנחנו לא שומעים את הטענה הזו פעם ראשונה ,שהמגרש מיועד
למוסדות של בנים .יכול להיות ,למרות שאנחנו לא חושבים שתהיה בעיה ,אז הגשנו גם בהמלצת
מוסדות אחרים הגשנו בקשת הקצאה ברמת אשכול שכרגע היא עוד בשלבים ראשונים .בוצע פרסום
והגשנו את הבקשה .אם אנחנו נקבל את הנכס שם אז אנחנו מבחינתנו ,למרות שזה פחות טוב ,לא
תהיה מניעה לבצע ולהקים את הסמינר לבנות ברמת אשכול ,דבר שאני חושב י עזור מהרבה בחינות
אחרות וזה מתקשר למה שאמרתי קודם ,לכל אחד יש את הפנטזיות שלו ,הפרוגרמות והחלומות,
אבל צריכים ל אזן בין כול□ ולא ליצור מצב שלאחד יש הכול ולשני אין כלום.
שמעתי פה את הגישה של חלק מהישיבות ,לגבי ישיבת חברון נאמר כל הזמן שהעירייה הכירה בזה
שלנו מגיע ראשונים ואנחנו לפני כולם .אין שום דבר נגד ישיבת חברון ,אבל הגישה הזו בעייתית ,כי
כל הישיבות וגס חברון מלמדות תלמידים .ילד שלומד בישיבת חברון לא יו תר טוב מילד שלומד
בישיבה אחרת .זה לא משנה אם הילד לומד בישיבה שקיימת  90שנה או בישיבה אחרת שקיימת
 10שנים ,זה אותו ילד ומגיע לו ללמוד באותם תנאים ומגיע לו מבנה ר אוי ופנימייה טובה ,כך
שהשיקול הזה ״מגיע לנו לפני כולם״ יש בו משהו מקומם .אנחנו לא חושבים שמגיע לנו לפני כולם
אלא יחד עם כולם .אני חושב שהמגרש הזה מספיק גדול כדי להכיל את הצרכים של כולם אם כל
אחד יבין שהשמיכה קצרה וכל אחד צריך לוותר על חלק.
איתמר בר עזר ־ יש הבדל בין אחד ששוכר שנתיים 15 ,שנה או  20שנה.
עו״ד שרון אבני  -מסכים ,אבל העניין הזה שהעירייה אומרת שלנו מגיע ראשונים ,היא לא אמרה
נכונה .יש הרבה מאוד קריטריוני ם ושיקולים שצריך לקחת בחשבון ,משך ז מן של שוכרים וכמה
תלמידים יהיו בעתיד .בסופו של דבר צריך לעשות איזון נכון ולא להגיד לזה מגיע ולזה לא מגיע.
כמובן שנוותר על הנכס הזה אם הנכס ההוא יוקצה כדי לעשות שלום גם עם העניין של בנות ובנים
וגם כדי שיהיה רווח והצלה ליהודים במגרש הזה .אני גם מייצג את עמותת הרבצת תורה שתיכף
אתייחס גם אליה .נקודה נוספת שאני רוצה לומר בעניין זה ,דובר פה על מספר תלמידים שיהיו
אגף נכסי העירייה
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בעתיד אז היום למשנת חיים זה כבר מוסד פעיל 200 ,תלמידות והוא צפוי לגדול כך שלא מדובר על
משהו תיאורטי אלא מוסד קיים שיש לו צורך .דיבר תי על הבעיה המיוחדת שיש לפלג הירושלמי,
לעץ ,לא א חזור על זה שוב והדברים נרשמו ונאמרו ומקווה שייוחס לזה המשקל הדרוש .זה לעניין
משנת חיים .ארצה להתייחס להרבצת תורה.
אמנון מרחב ־ האם מישהו יורד מהבקשה שלו במידה ונחליט לתת לסמינר לבנות במגרש? או
מבחינתכם גס אם נחליט לתת לסמינר לבנות אתם תממשו את ההקצאה אם תינתן לכם?
עו״ד אליהו הבלין ־ אנחנו נשארים.
חיים זיי ט־ אני מבקש להיות בצד השני.
ער׳ד אליהו הבליו ־ אנו מציעים להעביר אותם למגרש שלנו ב .219 -שם יש מגוון בכל מקרה כבר.
אמנון מרחב ־ אני לא יודע מה נחליט ,אנו עדיין לא גיבשנו דעתנו ,אבל צריך לקחת בחשבון שייתכן
ונחליט להקצות חלק ממגרש הנוכחי ,210 ,שטח לעמותה לסמינר לבנות .אני לא יודע להגיד לכם
אם זה יהיה בקצה הזה או בקצה האחר ,או באמצע או בצד .כמובן אס נחליט זה יצטרך לקבל איזה
שהוא תכנון ,עד כמה שניתן ,שיאפשר כך או אחרת .זה לא התחייבות .אם יש מישהו שאומר אני
לא אהיה שכן לסמינר לבנות ,אז שיגיד את זה עכשיו כדי שנדע לעשות את הקלקולציה.
עו״ד אליהו הבלין  -אם בונים את זה בצורה מסוימת יכול להיות שהבנות גם לא ירצו במקום שיש
בנים.
אמנון מרחב ־ מאחר ולא שמעתי שום התנגדות פרט לסוגיה שצריך להסדיר תכנונית ,ככל הניתן,
הפרדה ,לא שמעתי פסילה מוחלטת מצד מי מהעמותות המבקשות.
עו״ד שרון אבני  -לגבי הרבצת תורה .היעוד התב״עי המקורי של המגרש הזה הוא תלמודי תורה
ובתי כנסת .הרבצת תורה מבקשת שני שימושים שהם המשכיים אחד לשני  :תלמוד תורה מגני
ילדים עד סוף בי״ס י סודי היום רשומים כולל שנה הבאה  400תלמידים וז ה צפוי לגדול אם זה
ימשיך בקצב שהיה עד עכשיו ל אזור ה 600 -תלמידים וזו בעצם העמותה היחידה שמבקשת את
היעוד המקורי של הקרקע ואנו מבקשים בהמשך גס ישיבה צעירה .היום יש בי סודי  400תלמידים.
אמנון מרחב ־ בת״ת  400וישיבה עוד אין?
עו״ד שרון אבני  -יש ,היום יש  100תלמידים וגם זה צפוי לגדול.
אמנון מרחב ־ שאתה סופר בת״ת  400זה כולל גני ילדים.
עו״ד שרון אבני  -כן
אמנון מרחב  -כמה שטח אתה שוכר שסל
בנימין אייזנ טל ־ באבינעם נילי  700מ״ר והישיבה ברמות ברחוב הרא״ה  ,8אלף מטר .אנו שכנים
של ישיבת פני יהושע.
עו"ד שרון אבני  -הפרוגרמה לת״ת  1900מ״ר ,לגבי הישיבה הצעירה  1800מ״ר ,כולל חדרי פנימייה,
כולל חדרי מדרש וכולל הכול.
איתמר בר עזר ־ מה שאומר שבת״ת כבר מדובר על  22כיתות לימוד.
אמנון מרחב  -אס נניח נקצה לכם פלח שהוא גם למשנת חיים וגם להרבצת התורה ,אתם יודעים
לעבוד זה לצד זה בצורה יו תר אופטימלית מבחינת ניצול השטח?
עו״ד שרון אבני ־ אנו חושבים שאנו יכולים לעבוד יותר טוב זה עם זה מאשר עם אחר.
אמנון מרחב  -בשימושים משותפים .אולי באולם רב תכליתי.
אגף נכסי העירייה
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עו״ד שרון אגני  -אפשר לעשות בהם סוג של חלוקה וזה חלק ממה שאמרתי קודם שכל אחד
בפרוגרמה יש לו זה ,אבל שהם מתכנסים לקבל החלטה מעשית צריכים להתאים את הפרוגרמות
לחיים האמיתיים ולאילוצים ולדבר הבסיסי שנאמר פה כמה פעמים .אין מספיק היצע ,אין מה
לעשות.
אלי זי טו ק  -הסמינר הוא לא פנימייה .מה המרחק בין המבנה לבין איפה שהבנות גרות?
ער׳ד שרון אגני ־ גם היום הן לומדות במקום אחד ומגיעות מכל רחבי העיר.
במילה אחת אתייחס להתנגדויות הכלליות שנאמרו פה .קודם כל הנושא של התנגדות על רקע אזורי
היא דבר לגיטימי אבל גם בהחלטות קודמות שלכם ושל מועצת העיר ,אני חושב שכבר נקבעה
הקביעה וכבר קשה מאוד לערור ,מדובר על משאבי כללי ונכון שצריך לתת לשכונה את הצרכים
המקומיים שלה שלא יכולים להתקיים במקום אחר ,אבל אי אפשר לראות את זה כמשאב פרטי
של השכונה הספציפית הזו ולא להתחשב בכלל הצרכים .שמענו מנציגי כל הישיבות שהמקובל
והנהוג שהישיבות הצעירות מתנהלות כפנימיות וגם את זה צריך לקחת בחשבון .אם זה פנימייה
חלק מתושבי השכונה גרים שם ולהסתכל על זה כמשהו אזורי זה בעייתי וצריך לאזן.
דבר שני שגם אותו צריך לזכור שבשכונת רמת שלמה יש לא מעט שטחים ציבורי ם פנויי ם שעדיין
לא הגיעו לשלב של מימוש וזה בדיוק נועד לענות על העניין הזה .המנהל הקהילתי או מי
מהמתנגדים צריכים לחכות שהשכונה תתאכלס ,המחלף יבנה ,לא בהכרח בסדר הזה י היו עוד
שטחים שיוכלו לבנות אותם וי היו מענה לצרכים שיהיו ,אבל לא להגיד לא נבנה במגרש הזה ,זו
החלטה לא יעילה וזו החלטה שאסור לקבל.
אני חוזר על מה שנאמר לגבי עמידה בתנאי הסף ומבקש לקבל החלטה אם לסכם את כל מה
שאמרתי .אני באחד הדיונים הקודמים פה שמעתי מפי המנכ״ל שהמדיניות זה נהנה וזה נהנה,
לאפשר לכולם ,זה בדיוק המקרה .יש פה לא מעט מבקשים ויש פה מגרש גדול ובסופו של דבר כל
אחד מקבל קצת ועוד את המאמץ שלו ,אפשר להגיע למצב שכולם יגיעו על סיפוקם מי יו תר ו מי
פחות וזה בסופו של דבר מה שאנו מבקשים.
עו״ד אליהו הגלין  -בקשר להתנגדות שהוא הזכיר .אני גר בשכונה ,כל המתנגדים מדברים על
הנושא הזה וזו הייתה מדיניות העירייה עד היום שבכל הנוגע של גילאי תיכון ומעלה מתייחסים
לשטחים עירוניים ולא לשכונה ,אבל תלמוד תורה וגני ילדים לא הגיוני לקחת ת״ת שאוסף ילדי ם
מכל העיר ולא לתת לגורם שפועל בשכונה .יש הבדל גדול בין אופי המוסד שהוא י סודי או גן ילדי ם
לבין מוסד שהוא על י סודי .מוסד על י סודי באמת המדיניות של העירייה לחלק את המגרשים בכל
העיר לפי הצרכים אבל לא בגיל י סודי ובגיל גני ילדים .אין היגיון להביא ילדים לגני ילדי ם משערי
חסד לרמת שלמה.
אלי זי טו ק ־ מאיפה הילדים של הת״ת מגיעים?
עו״ד שרון אגני ־ מרחבי ירושלים .היינו שמחים שתהיה ברירה אחרת ,אין ברירה אחרת.
ער׳ד אליהו הגלין  -תלכו למרכז העיר.
אמנון מרחג ־ תודה רבה לכם.
איתמר ג ר עזר ־ יש פה עוד עמותה שהגישה שהוא לא ידע שהוא צריך לבוא .כנסת שלמה.
חיפשתי אותו כדי להביא אותו .זו עמותה שאנו נתנו לה לשנתיים שלוש להיות עכשיו בישועות יוסף
לצרפתים כדי שיפנו את הר המנדים ,וזו הישיבה שגם אני וגם אהרל׳ה רוצים לתת לה מקום ברמת
שלמה ,כי זו עמותה שמתעסקת ממש בקידום נוער והוא מאוד מוצלח .שמענו אותו בשימוע סיפר
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לנו באורך רב וכאב גדול במה הוא מתעסק ויש לו סיכוי לגדול ויש לו אפשרויות של כסף ו אני רוצה
שניקח אותו בחשבון כמו את כולם .הוא קיבל בישועות יוסף בגלל שאני צריך לפנות או תו מידית
עד ספטמבר מהר המנ״דים.
מירב תשרה ־ כנסת שלמה התמודדה על המגרש שהוצאנו במירסקי ,אבל התייעצתי עם אהרל׳ה
והבנתי שהתכנון הוא לא לישיבות אלא מעון ,גני ילדים ובתי כנסת ,לכן אני מחזירה לו את הבקשה
מזריצקי.

אמנון מרחב ־ יש עוד  7ישיבות צעירות .יש כמובן מתנגדים ,מנהל קהילתי מתנגד ועוד כמה
מתנגדים ,שהנימוקים המשותפים לכל המתנגדים זה שיש להמתין עם ההקצאה ב אזור הזה ,שהוא
האזור החדש של רמת שלמה ,עד להגעת התושבים שאז תינתן להם ההזדמנות גם לבקש הקצאה
לצרכי הקהילות שלהם ,פעם אחת .פעם שנייה ,זה טיעון דומה ,זה הטיעון שיש להעדיף את הצרכים
של תושבי רמת שלמה ,גם על פי מפת הצרכים העירונית ,על פני צרכים של ילדים או גופים שאינם
נותנים מענים לתושבי השכונה .זה בתמצית ההתנגדויות ואנו נדון גם בהם.
אמנון מרחב  -יש מבקש אחד שמבקש סמינר לבנות ויי תכן שיש להם גם סיכוי לקבל .שאלנו את
העמותות האם מישהו אומר אם כך אני מוותר כי לא רוצה להיות ליד בנות ,אז אף אחת מהעמותות
לא אמרה שתוותר על ההקצאה ,רק ביקשו להקפיד בשלב התכנון על הסדרים שיאפשרו הפרדה,
זה גם המצב לגביכם?
יצחק דורון למטבוסקי ־ בוודאי.
אמנון מרחב  -תודה שבאתם.

החלטה:

 .3+4החלטנו לאשר את בקשותיהם של עמותת ״משנת חיים״ ועמותת ״הרבצת התורה על טהרת
הקודש ת״ת״ שהאחת מבקשת להקים סמינר לבנות והשנייה מבקשת להקים גני ילדים ,ת״ת
וישיבה צעירה .מדובר במבקשות שתלמידיהן משתייכים לקהילה ספציפית במגזר החרדי וששתיהן
הביעו הסכמה באמצעות בא כוחן ,עו״ד אבני ,ובאמצעות נציגיהן לחלוק במשותף את השטח ואף

אגף נכסי העירייה
AjjIJI *&L.i aj i Ij

כיכר ספרא  1ת.ד  775ירושלים  91007טלי  02-6297857פקס 02-6296714

 0- 1״ 02-62978570.^ 91007 0^ 1775 .

^02-6296714

safra square 1 ,P.O.B 775 Jerusalem 91007 Jsrael ,Tel 02-6297857 fax -02-6296714
www.jerusalem.muni.il

את המבנה שיבנו בתיאום תכנון ובכך גם למקסם את השטח המוקצה וגם לחסוך בשטחים כלליים,
דבר שיאפשר בעצם ניצול יעיל יו תר גם של השטח המוקצה להם וגם של כלל השטח לכלל העמותות
האחרות.
התרשמנו ששתי העמותות מציגות צורך משמעותי .לעמותת הרבצת התורה יש כ 400 -תלמידים
בת״ת וגני הילדים ועוד כ 100 -תלמידים בישיבה הצעירה ושבהחלט מדובר במוסדו ת גדולים
ומשמעותיים שיש קושי גדול מאוד למצוא להם מקום ראוי ומתאים לפעילות .לגבי עמותת ״משנת
חיים״ ,כיום לומדות במוסד כ־ 172בנות ולדברי נציגי העמותה ,לשנת תשע״ט רשומות כ 300 -בנות.
שוב ,מדובר בצורך מספרי גדול ובקושי אמתי עקב הייחודיות והמחלוקות הפנים חרדיות לאתר
לעמותה מקום מתאים לצורך פעילותה.
בהקשר לשתי עמותות אלה יש לציין כי לאחר התייעצות עם הייעוץ המשפטי החלטנו לאפשר להן
להשלים מסמכים שטרם הומצאו על ידן.
לגבי עמותת ״משנת חיים״  -להשלים את תיקון מטרות העמותה ,כך שתתווסף לה מטרה של ניהול
מוסד חינוכי או מטרה מתאימה דומה .העמותה הציגה בפנינו מסמכים המוכיחים כי היא פנתה
לרשם העמותות כבר לפני מספר חודשים וביקשה את הוספת המטרה אך טרם קיבלה התייחסות.
יש לציין כי העמותה מפעילה דה פקטו סמינר לבנות שיש לו רי שיון משרד החינוך.
לגבי הרבצת התורה ־ העמותה אינה אוחזת בסמל מוסד ,אך פנתה למשרד החינוך ואנחנו נאפשר
להה ,מהנימוקים שפירטנו לעיל בהחלטתנו ,להמציא את המסמכים הדרושים תוך  90יו ם מהיום.
היה ולא תעשה כן ,יו חזר העניין לוועדת הקצאות שתקבע יחד עם היועץ המשפטי את אופן המשך
התהליך ביחס לשטחים שהוקצו להן.
באשר להפעלת פנימיות על י די העמותות הזוכות (אלה שביקשו להקים פנימייה) הרי שהתרשמנו
שהפנימייה מהווה חלק אינטגראלי מפעילות המוסד החינוכי ומשכך לא ראינו מניעה לאשר הפעלת
פנימייה על ידי העמותות הזוכות שביקשו זאת.
ארבעת העמותות הזוכות יתאמו את התכנון בהובלת מנהל אגף מבני ציבור שיהיה הגורם המכריע
ביחס לשטח שיוקצה ולמיקום ההקצאה לכל עמותה תוך כדי כך שאנו קובעים במפורש שהעמותות
לא תוכלנה לקבל את השטחים על פי הפרוגרמות שלהן ,אלא יהיה על כל אחת מהן להתכנס למה
שניתן לבצע במסגרת התכנונית הקיימת ,אילוצי השטח והמיקום שיקבע.
אנו מוצאים לנכון לציין כי כל העמותות המבקשות לא הביעו התנגדות לעצם הקצאה למוסד לבנות
במתחם ,אלא רק ביקשו שהעניין יתואם תכנונית ,דבר שניתן לעשות ,ולכן גם ראינו י תרון כאמור
בהקצאה המשותפת להרבצת התורה ולמשנת חיים.
ככל ותישאר יתרת שטח נוספת שבתיאום התכנון לא תוקצה למי מהעמותות ,היא תוחזר ל״פול
העירוני״ לצורך קבלת החלטה ביחס לשימוש בה.
לא למותר לציין כי חלק מהעמותות האחרות הגישו בקשות להקצאות במגרשים אחרים ברחבי
העיר ,כך שייתכן שלגביהן יהיו קיימים מענים אחרים אולם אין בכך כדי להציג מצג כלשהו באשר
להקצאות שיאושרו במסגרת ההליכים הרלוונטיים.
בכל הנוגע לשימושים שאינם תואמים את התב״ע החלה במקרקעין ,תידרש החלטת המשך של
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר על פי התב״ע מסורה לה הסמכות לעת הוצאת היתרי בנייה
להתיר שימושים נוספים שאינם מוזכרי ם בתב״ע בהתאם לצרכים העירוניים ,כך שעל בסיס הוראה
תב״עית זו מצאנו לנכון גם בשלב זה ,ובאישור היועמ״ש לעירייה ,לאשר את השימושים המבוקשים
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אולם בהנחיית היועמ״ש ,אנו מכפיפים את החלטתנו לאישור הוועדה המקומית שתהיה כמובן
סוברנית להפעיל שיקול דעתה בעניין ולקבל כל החלטה.

לאור כל האמור ,אנו מאשרים הקצאה בחלק מהמקרקעין לעמותות ״ישיבת חברון כנסת ישראל
גבעת מרדכי״ ,״מוסדות פני יהושע״ ,״משנת חיים״ ו-הרבצת תורה על טהרת הקודש״ בתנאים
כדלקמן־

ישיבת חברון תמציא מכתב ,חתום על ידי מורשי חתימה מטעמה ,בנוסח שיאושר על י די הייעוץ
המשפטי לעירייה ,לפיו היא מוותרת וי תור מידי ,מלא ומוחלט על ההקצאה שניתנה לה במגרש .219

עמותת ״משנת חיים״  -תמציא אישור מרשם העמותות בדבר שינוי מטרות העמותה בהתאם
למטרת ההקצאה  -תוך  90ימים מהיום.

עמותת הרבצת התורה ־ תמציא תוך  90ימים מהיום סמל מוסד המופיע בקובץ הרשמי של משרד
החינוך ורי שיון מטעם האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך .לא תמציא העמותה את
הנדרש ממנה עד המועד שנקבע לכך ,י חזור העניין לדיון נוסף בפנינו לצורך קבלת החלטה בדבר
אופן המשך ההליך ביחס לשטחים שיוו תרו פנויים כתוצאה מאי המצאת האישורים הנדרשים על
ידי העמותה.

קבלת אישור של הוועדה המקומית לתכנון ובניה באשר לשימושים שאינם עולים בקנה אחד עם
הוראות תב״ע(כאמור).

התכנון יתואם עם מנהל האגף למבני ציבור ,מנהל האגף לחינוך חרדי ומנהל מנהלת מבני דת ויאו שר
על ידם.

משך החכירה ל־  25שנים שתחל ביום השלמת הבניה למפרע למועד החלטת המועצה בעניין זה ,ככל
שתושלם הבניה ,עם אפשרות להארכה בשתי תקופות נוספות שלא תעלנה על  10שנים כל אחת.

תוקף ההקצאה הינו לשלוש שנים ובמידה והיא לא תמומש בפרק הזמן הזה ,היא תבוטל.
חתימה על הסכם חכירה בנוסח המקובל בעירייה.

הסכם החכירה ייחתם לאחר אישור המועצה ובכפוף להוכחת יכולת כלכלית ממשית להנחת דעתו
של היועץ המשפטי לעירייה.

מימוש ההקצאה כפוף לאישור גורמי התכנון ו הרי שוי כמקובל ובהתאם לדרישות אגפי העירייה.
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