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 ,ןמקיד ימימ ,ןייטשלדא הכרב ,גרבסייו יטרמ ,ןוסמופ סכלא ,ןרוק הליל ,תרופ ןתנוי )ר"וי( סיליג לאכימ – םיחכונ
 .םוק םעונ

 םיגחב תוליפת םוכיס

 .םיגחב תוליפתה לוהינב בוטה רדסה תא ןייצ םעונ

 .הדימה לע רתי הכראתה תוכוס דעומה לוח תבש לש הליפתה

 לש האירקה םויס ןיב תוקד 40כ ורבע רשאכ םישנה לש הרותה תאירק ןומזתב היעב התייה הרות תחמשב
 םויק ,םישנה תאירק לש תמדקומ הלחתה :םהיניבו םיירשפא תונורתפ ועצוה .םישנה תאירק םויס דע םירבגה
 לע שארמ העדוה ,הקספהה ןמזב ברהמ החיש ,םישנל  האירק תודמע יתש לש םויק ,תדרפנ םישנ תליפת
 עיגהל ידכ םישנה לש האירקה תוליבומ םע השיגפ םייקל שיש טלחוה ."םירענה לכ" תעש דע שודיק תקספה
 .םכסומ ןורתפל

 .הבוטו המיענ הרוצב הליפתה ליבוה ןזחהש המכסה התייה .הנשה שארב רכשב ןזח תאבה לע ןויד םייקתה
 האבה הנשב רוזחי ןזחהש ןכתיש רמאנ  .דיתעב יעוצקמ ןזח תאבה יבגל תונוש תועד ועמשוה וב ,ןויד םייקתה
 םיימוקמ הליפת ילעבב רזעיהל ףידעש םכסוה .הנורוקה תפגמ בצמב הלקה םע םיארונה םימיב ל"וחב ודיקפתל
 הנשל ההובג המרב הליפת ילעב שפחל וישכע רבכ ליחתהל שי .השורדה המרב תוליפתה תא םייקל ולכויש יאנתב
  .האבה

 לכ תא ליכהל לוכי אל תסנכה תיבש ררבתי ןכ םא אלא האבה הנשב םיארונה םימיל םיניינמ ינש םייקל אל טלחוה
 .תומוקמ םינימזמה םיללפתמה

 ןורבח ךרדב ןיינמה

 אל רשאכ הליהקל תונטק תואצוה םע םיגחב הבוט הרוצב ומייקתה תוליפתה .ןיינמה תוליעפ לע חוויד יטרמ
 הליהקב םירבחה .הליהקב םירבח םניאש םיללפתמ םג תוליפתב ופתתשה .ץוחב םייקתה ןיינמהו םלוא רכשוה
 .הליהקל תומורת ומרת םיחרואהו תורבחה ימד תא ומליש

 .עובק ןפואב תסנכה תיב לש ןיינמכ ןיינמב הרכהל תדגנתמ דעווה היפל ינוי שדוחב ותבישיב ותטלחהל רזח דעווה
 ירבח לש םנוצר לש הנבה םג התייה .תסנכה תיבב הרזח םתוא תוארל ןוצרהו ןיינמה ירבחל דובכה שגדוה ןוידב
 .ידדה דובכ ךותמו םולש יכרדב להנתי לוכהש בושח .םהלשמ הליפת םייקל ןיינמה

 :האבה הטלחהה תא לביקו עיבצה דעווה

 הטלחה

 ךרדב םהלש ןיינמה תא םייקלו ךישמהל הליהקה ןמ םירבח תצובק לש םתשקב תא שאר דבוכב לקש דעווה"
 תעב ,תינמז עייסל ןכומ דעווהש דועב .לעי בוחרב ’םיאפר קמע‘ תסנכה תיבל ףינס לש דמעמב עובק ןיינמכ ןורבח
 תיב .עבק ךרד םימייקתמה תסנכ יתב ינשל הליהקה לוציפל םוקמ םיאור ונא ןיא ,רומאה ןינמל ,הנורוקה רבשמ
 תסנכה תיב םחתמל ץוחמ עובק ןינמב ריכהל לכונ אלו ,יחכונה הנבמב םינש םיתשו םיעבש ינפל דסונ תסנכה
 רבחו רבח לכ לש ונוצר דבכנ ןבומכ ךא ,הליהקל ורזחי םהירבחו םישקבמה םא חמשנ .הליהקל ךיישה ןינמכ
 ".השדח הליהק דסיל וא תרחא הליהקל ףרטצהלו הליהקה ןמ שורפל

 התומעה תפיסא



 םא טלחוה םרט .7.30 העשב 27.11.21 – בשיו תשרפ תבש יאצומב םייקתת התומעה לש תיתנשה הפיסאה
 .םוז ךרד וא תסנכה תיבב םייקתת הפיסאה

 ימינפה רצחה ץופיש

 לש ףסונ יופיצו קדה תבחרה ידי לע חטשמה רופישב קר וקסעי תודובעה .ימינפה רצחה ץופישב םדקתהל טלחוה
 ויהי תואצוהה לעופבש הייפיצב תודובעה יכרצל ח"ש 40,000 דע לש ביצקת רשיא דעווה .ץעב תסנכה תיב ריק
 .הזמ תוחפ

 דסחה תדעוו

 םיבדנתמב ךרוצה לע העדוה םסרפל טלחוה .רובגתל הקוקז לבא לש הפוקתב תוחפשמל תרזועה דסחה תדעוו
 .םיפסונ

 םישודיקה שודיח

 שודיק ךורעל םישקבמה םירבח .העונצ תנוכתמב ומייקתי םישודיקה םייתניב .םישודיק םייקל רוזחל טלחוה
 העדוה םסרפנ .םישודיקה תסירפ תא ליבוהל ךישמת דובכ רז הבהז .דובכ רז םחנמל ךכ לע עידוהל םישקבתמ
 .ןיינעב ורזעיש תובדנתמו םיבדנתמ תשקבמה

 תבש ברעב שודיקה תנכה ,הייתשהו לכואה תיינק תניחבמ םישודיקה תא עונצ רכשב זכריש םדא שפחל שי
 ןוגכ םייפולח תונויאר ולע .הליהקה ךותמ םדא תויהל ךירצ אל םיושדיקה זכר .המצע תבשב תונחלושה תסירפו

 .תסנכ יתבב םישודיק תכירעב תוקסועה תורבחל היינפ

 הנשה חול

 לאכימ .הנשה ךשמב םייוניש תויהל םילולע םא םג תסנכה תיב לש הנשה חול תא סיפדהל יוצרש טילחה דעווה
 .אשונב רלדו דודל הנפי

English Version of Decision on “Derech Chevron” minyan 

"The va’ad has weighed with seriousness the request of a group of kehilla members to continue 
maintain their minyan at Derech Hebron as a permanent satellite minyan of Beit Knesset Emek Refaim 
at Yael Street. While the vaad is ready to support this minyan temporarily during the corona crisis, we do 
not accept the idea of permanently splitting the kehilla in two congregations that will continue on a 
permanent basis. The beit knesset was founded seventy two years ago in the current building, and we 
cannot formally recognize as belonging to the kehilla, a permanent minyan outside the confines of the 
beit knesset. We will be happy to see the return to the kehilla of those who are party to this request, 
while we will also respect the wishes of any member who seeks to leave the kehilla to join another, or to 
form a new kehilla." 

 


