מכתב לתושבי מכמורת בנושא הרב:
בעקבות החלטת הועד ,שפורסמה ביום ראשון  ,2.6להלן תיאור התהליך ואופן קבלת ההחלטה.
בעקבות בקשה של נציגי קהילת המתפללים ,למנות את הרב נתנאל להיות הרב של מכמורת
באמצעות תקן של המועצה הדתית בעמק חפר ,ועד מכמורת קיים תהליך יסודי שבו נבחנו ההיבטים
השונים של הכנסת רב ישוב במתכונת המבוקשת .המתווה הופץ ואחרי ישיבות הועד נמסר דיווח על
הפעולות מבלי לפרט את התכנים ,זאת מתוך כוונה לתת הזדמנות לועד להשלים את הבדיקה ולקבל
החלטה עצמאית ,למרות האווירה הרותחת ששררה במכמורת.
להלן תיאור התהליך והפעולות שהועד ביצע:

 .1הועד נפגש עם יאיר בטיטו ,ראש המועצה הדתית ,ועם עורך הדין של מכמורת ,גדי
שטילמן ,לקבלת הסבר והשלכות של מינוי רב בישוב.
 .2הועד נפגש עם יורם רביב ,יור ועד מקומי חופית ,כדי לקבל מידע על האופן שבו
מתנהל גוש ויתקין בנושא זה.
 .3הועד נפגש עם נציגי הישוב שמצדדים במינוי רב לישוב ,ונציגים שמתנגדים למינוי
רב.
הפגישות עם הנציגים התקיימו ברוח טובה ונעימה ,והנציגים הציגו את עמדתם
באופן ענייני ומכבד ,ואנו מודים להם על כך.
הטענה המרכזית של המצדדים בעד מינוי רב ,היא שהסטטוס קוו לא ישתנה בכפר ,מלבד
העובדה ,שהרב יקבל שכר צנוע עבור העבודה שהוא מבצע בין כה וכה בשנים האחרונות
בהתנדבות.
כמו כן ,לטענתם ,אם לא יתמנה רב לישוב ,בית הכנסת ייסגר ולא יהיה בית תפילה בישוב.
הטענה המרכזית של המתנגדים למינוי הרב ,היא שדרך מינוי רב ,תהיה כניסה של המועצה
הדתית לישוב ,ותהיינה לכך השלכות שלא ניתן לחזות אותן ,בפרט ,שבירת הסטטוס קוו,
ופגיעה בצביון ובאופי החילוני של הישוב.

 .4הועד נפגש עם הרב נתנאל ורעייתו אסתי ,על פי בקשתם.
 .5הועד קיים פגישה אחרונה בנושא ב  .2.6.19להלן ההחלטות שהתקבלו בישיבה:

א .בקשת הרב נתנאל בן מעש – ידוע לחברי הועד שמשפחת בן מעש הודיעה על
משיכת הבקשה ,אולם מכיוון שאין בקשה בכתב ,הועד החליט בכל זאת לדון
בבקשה ולהודיע על עמדתו כדי להסיר כל ספק .הצביון של מכמורת הוא חילוני.
כמו כן ,הועד התרשם שבעת הזאת מרבית התושבים אינם מעוניינים בשינוי צביון
הכפר ובהכנסת הממסד הדתי .לפיכך ,החליט לדחות את הבקשה.
ב .הכנסת המועצה הדתית למכמורת – הנושא עלה במסגרת הדיון בנושא רב ישוב.
מכיוון שהועד החליט לא להכניס למכמורת רב ישוב ,אין צורך בהכנסת המועצה
הדתית .יחד עם זאת ,יבדוק הועד את מכלול שירותי הדת שאפשר לקבל
מהמועצה הדתית ויבחן לאורם את הצרכים של מכמורת.
ג .מעמד בית הכנסת במכמורת  -בית הכנסת הוא חלק בלתי נפרד ממכמורת ואין כל
כוונה לשנות את מעמדו.
לסיכום :הועד ברובו כולל חברים חדשים ,שבתחילת הקדנציה שלהם ,התבקשו להתמודד עם דילמה
רגישה .הועד עשה כמיטב יכולתו לנהל דיון משמעותי בצורה עניינית ,רצינית וזהירה ,ותוך הקשבה
מוחלטת לכל הקולות .הועד פונה לחברי הקהילה ,ומבקש מהם לשמור ולשמר את האווירה
השיתופית והחברית ,שהיא הבסיס לחוזקה של הקהילה.

