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 דיון בהתנגדויות שהוגשו להקצאת המבנה בתיכון פרקאוף לעמותת תומכי תמימים: .א

 להקצאת מבנה לשם הקמת מרכז חסד.עמותת תומכי תמימים הגישה בקשה 

להקצות את המקרקעין הללו  בכוונתהבהתאם לנוהל ההקצאות, יצאה העירייה בפרסום לפיו 
וככל שיש גוף נוסף המבקש כי המקרקעין יוקצו לו, הרי שהוא רשאי להגיש בקשה לעמותה, 
 מתאימה.

ביקשה כי המבנה יוקצה לה העמותה   לאחר הפרסום הוגשה בקשה נוספת של עמותת אור החיים.
לקיום שלוש פעילויות עיקריות: מדרשיה להצלת נוער לבנים, מדרשיה להצלת נוער לבנות, מרכז 

 חסד.

יבור כי הוגשו שתי צפרסמה העירייה מודעה נוספת המעדכנת את ה בחלוף המועד להגשת בקשות,
 ימים. 45וכי ניתן להגיש התנגדות להקצאה בתוך  נ"להבקשות ה

 יה התקבלו שתי התנגדויות:בעירי

 האחת על ידי מכינת לביא אשר הוסרה על ידי מגישיה.

 השנייה על ידי חב"ד אור יהודה נווה סביון. להלן נוסח ההתנגדות:



 

 

לטענת המתנגדים מטרת עניינה בהטעיה בנוגע למטרות העמותה. מקריאת ההתנגדות עולה כי 
י המבנה או הפעלה של מרכז חסד וישנו חשש כהעמותה הינה להפעלת ישיבה בלבד ולא להקמה 

 ובהמשך תשונה מטרת ההקצאה. לשם הקמת מרכז חסד יוקצה לעמותה

 :להתנגדות התייחסות המחלקה המשפטית

 המחלקה המשפטית בדקה את מטרות העמותה מבעוד מועד ועוד טרם הגשת ההתנגדות.

ם החלטה להרחיב את מטרות התקבלה בעמותת תומכי תמימי 2009לה כי כבר בשנת מהבדיקה ע
בה אושרה הרחבת העמותה כך שיכללו גם "הקמת מוסדות חינוך ובית כנסת". פרוטוקול הישיבה 

 נשלח לאישור רשם העמותות יחד עם בקשה לשינוי מטרות העמותה.מטרות העמותה 

רשם העמותות ביקש מהעמותה לפרט אילו בדיוק מוסדות תפעיל העמותה ובתשובתה מיום 
 פירטה העמותה כדלקמן:  9.12.2009

"בכוונת העמותה להפעיל מוסדות חינוך וחסד ובכללם גני ילדים, תלמוד תורה, בית ספר, סמינר, 
 פעילות חסד וגמ"ח".ישיבה כולל ובית מדרש 

באמצעות חותמת "המטרות אושרו". ואולם  אושרו מטרות העמותהבהמשך לאותה תשובה 
החותמת הוטבעה על גבי הפרוטוקול ולא על גבי תשובת העמותה הכוללת גם את פעילות החסד 

 והגמ"ח.

)שהרי האישור ניתן  על פניו היה ברור כי המטרות שאושרו כוללות גם את פעילות החסד והגמ"ח
ה מסודרת לרשם העמותות פירטנו את כל ואולם למען הסר כל ספק, פנינו בפניי לאחר ההבהרה(

וביקשנו את הבהרת רשם העמותות האם המטרות  האמור וצירפנו את כל המסמכים הרלוונטיים
ניתן אשרור רשם העמותות לפיו מטרות  23.9.19ביום שאושרו כוללות גם פעילות חסד וגמ"ח. 

 פעילות חסד וגמ"ח.העמותה כוללות גם 

 

יובהר כי מטרת ההקצאה תפורט בהסכם  מור ההתנגדות נדחית.לנוכח כל הא החלטת הועדה:
שייחתם עם הגוף המקבל וכל הפרה של ההסכם תגרור אחריה סנקציות ואף ביטול ההסכם והשבת 

 המקרקעין לידי העירייה.

 עמותת תומכי תמימים ואור החיים: -דיון בבקשות שהוגשו .ב

שתי בקשות להקצאת מבנה אחד ועל הוועדה כאמור בפתח הדיון, נכון להיום עומדות בפני הוועדה 
 ביניהן להקצות את המבנה והכל בהתאם לתבחינים שקבעה המועצה.מלהכריע למי 

ה יהנות ממנה הנו בגדר אוכלוסייל המיועד לתינתן עדיפות לפעילות שהקהבהתאם לתבחינים, 
נזקקת או חלשה, ההחלטה תתקבל על סמך המלצות מקצועיות מהגורמים המוסמכים בעירייה, 



 
תועדף פעילות המתכוונת לשרת קהל גדול יותר, תינתן עדיפות לגופים שיש להם הצלחה בתרומה 

 למען הקהילה בתחום השימוש המבוקש וכיוצב'.

ם יש להם ניסיון או היכרות עם לנוכח האמור פנינו למחלקת הרווחה כדי לקבל את עמדתם הא
 העמותות הללו.

כמו כן, ביקשנו מאותן עמותות שישלחו נציג מטעמן על מנת שיופיע בפני הוועדה ויציג בפניה את 
פעילות העמותה, היקפה וישיב לשאלות חברי הוועדה, כדי שחברי הוועדה יתרשמו מפעילות 

 העמותה באופן בלתי אמצעי.

 התייחסות מחלקת הרווחה:

 עו"ס שיר סופר מאגף הרווחה: 

מפעילה בית תמחוי על העמותה עם העיריה.  עמותת תומכי תמימים עובדת בשיתוף פעולה מלא
מנות חמות  120-150בסיס יומיומי ואף מאפשרת לקחת אוכל הביתה. מספקת מדי יום בין 

 לנזקקים.  העמותה גם מפעילה חנות יד שניה על בסיס יומיומי.

 סלי מזון.  300-סלי מזון ובנוסף מחלקת כ 100-לעירייה כבחגים מעבירה 

 כמו כן מחלקת בתחילת כל שנה ילקוטים לילדים הכוללים ציוד לבית הספר, מלווה את התלמידים.

 אשר לעמותת אור החיים, הרי שהעמותה אינה מוכרת למחלקה.

 הצגת נציגי העמותות:

 נציג עמותת אור החיים

העמותה לא שלחה נציג מטעמה וזאת חרף העובדה שמזכירת המחלקה המשפטית תיאמה עם  
נציגת העמותה הגעת נציג מטעמה. מנהלת לשכת המנכ"ל ניסתה פעמים רבות במהלך הדיון 

ולא  להשיגה טלפונית על מנת שיגיע נציג לדיון ואולם בחלוף כמעט שעה לא הגיע נציג העמותה
 .בת ההיעדרותהתקבלה הודעה בדבר סי

 

 נציג עמותת תומכי תמימים:

 בפני הוועדה סרטון על פעילות העמותה בעיר אור יהודה. ועדה הגיע מר חזי ונונו אשר הקריןלו

עד היום לטענת מר מהסרטון עולה כי העמותה מקיימת מדי יום מרכז חסד מדירה שכורה בעיר. 
הדירה קטנה מלהכיל את כמות הנזקקים המגיעה ₪.  7,500שילמה העמותה דמי שכירות בסך  ונונו

 אליה מדי יום ויש צורך בהול במבנה גדול יותר.

ארוחת צהריים חמה ומזינה,  וגשתבכל יום מ -האנשים המגיעים למרכז יכולים לסעוד במקום
עמיים על מנת לכבד את הסועדים סלטים, הארוחה מוגשת בכלי זכוכית ולא בצלחות וסכום חד פ

ישנם כאלו שמעדיפים לקחת אוכל הביתה ולכן יש במקום גם כלים  ולתת להם תחושה ביתית.
לאריזת מנות הביתה ויש גם אנשים המתביישים להגיע או לא יכולים להתנייד ואליהם נשלחות 

 מנות חמות הביתה. 

 ארוחת ערב.בשעות אחר הצהריים ישנם כריכים שניתן לקחת הביתה ל

 מנות חמות. 120-150בין  העמותה מספקתבכל יום 

 במקביל נפתחת אחר הצהריים חנות לממכר בגדים במחיר סמלי ביותר.

בשיתוף פעולה מלא עם  . העמותה עובדתסלי מזון למאות משפחות מחולקיםבתקופת החגים 
 מחלקת הרווחה.

מעוטי יכולת ילקוטים חדשים  העמותה מחלקת לילדיםבנוסף בתקופת פתיחת שנת לימודים 
העמותה גם עורכת אירועי בר מצווה בכותל ומחלקת לכל בר מצווה  מצויים בכל הציוד הדרוש.

 תפילין וסידור במתנה.



 
ועדה משיב מר ונונו כי קיימות תכניות וישנו תקציב לשיפוץ המבנה והשמשתו בהקדם לשאלת הו
  האפשרי. 

 

 התייחסות תכנונית של מהנדסת העיר: 

 ר בשטח חום. בון בעיה להקצות את הנכס מכיוון שמדאי עולה כינערכה מבדיקה ש

מסיור שהתקיים בנכס עולה כי מצבו הפיזי ירוד ודרושה השקעה כספית יצוין כי  ,יחד עם זאת
 גבוהה להפעלת המקום.

מחדש צריך לקחת בחשבון שההקצאה תוכל מתחם ובנייתו המכיוון שקיימות תכניות לפינוי כל 
להיות לכל היותר לחמש שנים. הגוף המקבל צריך לדעת את זה ולקבל על עצמו את תקופת 

 ההקצאה מראש.

תהיה לשלוש שנים עם אופציה להארכה,  מנכ"ל העירייה: בנסיבות אלו נקבע בהסכם כי ההקצאה 
 בהתאם לצרכי העירייה.

 

 

 ועדה:והחלטת ה 

מבחינת העירייה השימוש המתאים בגינו מוכנה העירייה להקצות את המבנה הינו להקמת מרכז 
לא קיים חסד. בעיר קיים צורך מוחשי וממשי להפעלת מרכז כזה והעובדות מדברות בעד עצמן. 

ים צורך יאשר להפעלת מדרשיה לבנים ובנות לא בטוח שקבאזור המבנה או בעיר כולה מרכז דומה. 
זה משהו שצריך לבחון לעומק בשיתוף מרכז הצעירים ומחלקת הרווחה ואנו נשמח לבדוק  -ממשי

את זה אבל בכל מקרה המיקום של המבנה לא מתאים לשימוש הזה. האמור מקבל משנה תוקף 
לאור העובדה שבבקשה מצוין כי המרכזים שיופעלו על ידי עמותת אור החיים יופעלו גם בשבתות. 

זה בעייתיות ועשויה להיות הכבדה בלתי סבירה על תושבי שמדובר באזור מגורים קיימת עם  מאחר
ה' בלבד בשעות היום ועל כן אינו מכביד על תושבי האזור -האזור. מרכז החסד פעיל בימים א'
 )הפעילות בשעות הערב דלילה יותר(.

 

לותה אך נציגי העמותה בחרו לא העירייה זימנה את נציגי עמותת אור החיים על מנת לשמוע על פעי
להגיע ואף לא הודיעו דבר. כל ניסיונות העירייה ליצור קשר עם נציגיה העלו חרס. בהתאם 
להתייחסות הגורמים המקצועיים העמותה לא פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה ולא 

 הוכחה פעילות בעיר.

תרומה למען הקהילה. העמותה לעומת זאת, עמותת תומכי תמימים הוכיחה הצלחה כבירה ב
מקיימת מזה שנים פעילות מבורכת למען תושבי העיר. המדובר בצורך בסיסי ביותר של תושבים 

וכל אף להרחיב את פעילות העמותה להתעלם ממנו. הקצאת מבנה מסודר ת רבים בעיר ולא ניתן
בשכירות ולא ולספק סיוע לאוכלוסייה רחבה יותר. העמותה קיימה את פעילותה במשך שנים 

 קיבלה מהעירייה מבנה כלשהו. 

 לת בשיתוף פעולה מלא עם המחלקה.התייחסות מחלקת הרווחה העמותה פועבהתאם ל

בנסיבות אלו, ובהתאם לתבחיני העירייה מחליטה הוועדה להקצות את המבנה לעמותת תומכי 
 תמימים.

 נים.בהתאם לנוהל ההקצאות ההחלטה כפופה לאישור מועצת העיר ומשרד הפ

עוד טרם העברת ההחלטה למועצת העיר כי מדובר את העמותה דע המחלקה המשפטית תיי
 הקצאה לפרק זמן של שלוש שנים בשלב זה עם אופציית הארכה.ב

 



 
 עדכון הפרוטוקול:

עם סיום ישיבת הוועדה פנו נציגי אור החיים לעירייה בטענה לפיה טעו לגבי מועד הישיבה וביקשו 
 זאת האפשרות להגיע לעירייה ולהציג את פעילותם.כי תינתן להם בכל 

באוקטובר הגיעו נציגי העמותה הרב יוסף מאנה המרכז את פעילות העמותה בחלק  31ביום 
מהמקומות בארץ ורון מוזגורי נהג הרב ומסייע לפעילות העמותה בשטח למשרדי המחלקה 

מנהלת אגף  ד"ר אסתי אשלהמשפטית ונפגשו עם עורכות הדין איילת אלה וענבל בשן וכן עם 
 .הרווחה

  ומסומן א'.סיכום הישיבה מצורף לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד ממנו 

 לאחר הישיבה התבקשה חוות דעת אסתי אשל מנהלת אגף הרווחה )בע"פ(.

אסתי השיבה כי אינה מכירה את נציגי העמותה. העמותה מעולם לא עבדה בשיתוף פעולה עם אגף  
ה כי מדובר בפעילות בעלת תוכן תורני לחלוטין ולא בפעילות רווחה וממילא הרווחה. לדבריה נרא

עירים על מנת לספק לתושבים את השירותים אותם טוענת העמותה הרווחה ומרכז צבעיר פועל אגף 
כי ברצונה לספק. לפיכך, עמדת מנהלת אגף הרווחה הינה כי לנוכח הפעילות המוכחת של עמותת 

ת צורך חשוב ויומיומי למאות מתושבי העיר, עמדתה היא כי יש תומכי תמימים אשר מספק
 להקצות את המבנה לעמותת תומכי תמימים.

 

 

 סיכום הישיבה הועבר לחברי הוועדה על מנת שהחלטתם תישקל מחדש.

הוועדה החליטה כי ההחלטה להקצות את המבנה לתומכי תמימים עומדת בעינה מן הטעמים 
 מטעם ד"ר אשל. שהוצגו בחוות הדעת המקצועית

 חתימת חברי הוועדה:

 

___________       ____________                      ____________    ___________        

 מהנדסת העיר               יועצת משפטית                        גזבר העירייה              מנכ"ל העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2019באוקטובר  31אור החיים  יעם נציג הישיבסיכום 

 נוכחים:

 מנהלת אגף הרווחה בעיר; -ד''ר אסתי אשל

 מחלקה משפטית; -עוה"ד איילת אלה

 מחלקה משפטית; -עוה"ד ענבל בשן

 בחלקבחלק מהמקומות בארץ. יוסף הוא הרב  עמותת אור החייםרכז הפעילות של  -יוסף מאנה
 ;בתי הכנסתמ

 ;נהג הרב ומסייע בשטח -רון מוזגורי

 

 הרקע לפגישה:

התכנסה ועדת ההקצאות על מנת לדון בהקצאת מבנה המצוי בתיכון פרקאוף.  22.10.19ביום 
לעירייה הוגשו שתי בקשות להקצאת המבנה: האחת על ידי עמותת תומכי תמימים והשנייה על ידי 

 עמותת אור החיים.

כדי לשמוע על פעילותן בעיר ועל מטרת ההקצאה העירייה ביקשה לזמן את נציגי שתי העמותות 
המבוקשת. בשל אי הבנה ביחס לתאריך הישיבה לא הגיעו נציגי אור החיים. לנוכח בקשתם להגיע 
לעירייה בכל זאת ולהציג את פעילותה, תואם מועד חדש ונציגי העמותה נפגשו עם מנהלת אגף 

 הרווחה ונציגות המחלקה המשפטית.

 קשה העמותה להציג את פעילותה בעיר וכך עולה מהפגישה:במסגרת הישיבה התב

מקיימים ערבי זמר  –שנה בקרב בני הנוער נשים וגברים 13בעיר  לדברי נציג העמותה, הם פועלים
 ,כיבוד אב ואם -מתרכזים בעניין של ערכים , עובדים בהרבה בתים בעיר.חברתיות פעילויותו

 זוגיות.ומשפחתיות 

 .בין נשים לגברים הפרדהמתקיימות תוך הפעילויות ו היא עם צביון תורני הפעילותלשאלת עוה"ד 

 הכנסות העמותה הן מתרומות.

 .העמותה לא פעלה מעולם בשיתוף פעולה עם נציגי העירייה או מחלקת הרווחה

 בחורים.ההיום הפעילות מבוצעת מבית כנסת ברחוב שמעיה ובבתי 

בבאר , השיב כי מבנים או קרקעות ברשויות אחרותכאשר נשאל נציג העמותה האם הוקצו להם 
המקום משמש כבית  –מבצעים פעילות נוער הם מהמועצה ושם  לומקום שקיביעקב למשל יש 

 בלילה ויש שם שולחנות בילארד וכיוצב והנערים מגיעים כשהם רוצים. 12. הוא פתוח עד כנסת

 פעילות חברתית.גם מקיימים  בוהקצאה מהעירייה גם כן לבית כנסת  לטענתו קיבלוברמלה 

השיב כי  ,והאם קיימת פעילות סדירה מותה איזה פעילות חסד הם מקיימיםכאשר נשאל נציג הע
לא קיימת פעילות סדירה או בשיתוף מחלקת הרווחה. לדבריו הוא מקבל מידע מהבחורים עצמם 

לטענתו חולקו תלושי בראש השנה  -לגבי משפחות נזקקות. לדבריו מבצעים חלוקת סלי מזון בחגים
 משפחות בערך. נכון להיום לא מספקים ארוחות באופן יומיומי. 30-מזון ל

השיב נציג העמותה כי לא  ,כאשר נשאל האם יסופקו ארוחות באופן יומיומי אם יוקצה להם מבנה
מדובר על אספקת מזון ברמה יומיומית אלא על חלוקת קמח, סוכר וכיוצב' בהתאם לתרומות 

 ..שיתקבלו.

, השיב כי ראה את המבנה רק מבחוץ. כאשר נשאל נציג העמותה האם ראה ומכיר את המבנה
 לטענתם יקימו במקום מחיצות להפרדה בין נשים לגברים.



 
, השיב כי הבחורים להם מספקת כאשר נשאל באשר להשקעה הכלכלית הנדרשת לפיתוח המבנה

 יש לעמותה כספים להשקעה. העמותה שירותים ישפצו את המבנה בעצמם ובמידת הצורך 

, השיב כי כאשר נשאל נציג העמותה ביחס להצהרתם בטופס הבקשה כי המרכז יפעל גם בשבתות
בשבת המרכז ישמש כבית כנסת ואולי לסעודות ובימי שישי מתכוונים לפתוח את המרכז עד חצות 

 בערך.

צדיקים וכיוצב'. צוין כי  בפגישה צוין כי העמותה דואגת גם לארגון טיולים לגברים בלבד לקברי
 העמותה מקבל סיוע כלכלי מהמחלקה לתרבות תורנית.

 

לאחר הישיבה התבקשה עמדתה המקצועית של ד"ר אסתי אשל מנהלת אגף הרווחה. אסתי השיבה 
כי אינה מכירה את נציגי העמותה. העמותה מעולם לא עבדה בשיתוף פעולה עם אגף הרווחה. 

בפעילות בעלת תוכן תורני לחלוטין ולא בפעילות רווחה וממילא, בעיר לדבריה, נראה כי מדובר 
פועל אגף הרווחה ומרכז צעירים על מנת לספק לתושבים הצעירים בעיר את השירותים אותם 

 מתכוונת העמותה לספק.

בנסיבות אלו, לנוכח הפעילות המוכחת של עמותת תומכי תמימים אשר מספקת צורך חשוב 
 ושבי העיר, עמדתה היא כי יש להקצות את המבנה לעמותת תומכי תמימים.ויומיומי למאות מת

 

 

 

 

 


