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 2020  יולי 28

 ף תש" ז' אב
 

 (  20/2) 81תכנון מס'  תועד פרוטוקול והחלטות
 

 , בחדר הישיבות של המועצה המקומית17.30בשעה  2020 יוליל  20ישיבה שהתקיימה ביום 

 חברי הועדה לתכנון:  השתתפו
 ראש המועצה ויו"ר הוועדה  מר זיו דשא 

 מועצה, חבר ועדה חבר  מר יהודה ברונר 
 חבר מועצה, חבר ועדה  מר מאיר ליאני 

 חברת מועצה, חברת ועדה  גב' צילה רשף 
  

 נעדרו חברי הוועדה לתכנון:
 מר אריה פולק 

 
 חבר מועצה, חבר ועדה 

  
 :השתתפו

 מר עמוס כהן 
 אדר' אהרן דינור 

 יישובי הברון" לתו"ב " הבוועדנציג המועצה 
 הוועדהמהנדס המועצה ומרכז  

 עו"ד יוסי ברזלי 
 מר אבי הוסמן 
 אל יניר -אדר' תמר בר

 יועמ"ש המועצה 
 גזבר המועצה 

 אדריכלית המועצה 
 

 העתקים:
  מוזמנים 

 " יישובי הברון וועדה המקומית לתו"ב " אינג' מנדי שפיגלר 
 " יישובי הברון וועדה המקומית לתו"ב " אדר' מחמיד מחמוד 

 " יישובי הברון "לת"וב וועדה המקומית   אינג' אלה קוסטובצקי 
  תיקי בניין 

  
 :הדיון רשימת

 מלונית ברמת הנדיב  353-0076653תכנית  .1
2. 
 

 בקשה להיתר לתחנת תדלוק, מחצבת שפייה  
 

 דיון והחלטות:
 
 . דיון חוזרמלונית ברמת הנדיב 0766530-353תכנית . נושא: 1
 

 נכחו מוזמנים: 
 ובעל הנכס מבקש  שי צוקרמן 
 מבקש ובעל הנכס  משה קפלן 
 מבקש ובעל הנכס  רובי קפלן 

 
 תכנית מפורטת להקמת מלונית בכניסה לרמת הנדיב. תיאור הבקשה: 

 
 צוקרמן  שי משה ורובי קפלן, מבקש: 

 צוקרמן  שימשה ורובי קפלן,  בעל הנכס:
 

מטעמי ניגוד  גב' צילה רשף חברת מועצה, מציינת שהיא מנועה מלהצביע בנושא זה  •
 עניינים ויוצאת מחדר הישיבות.
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 :רקע
( בצמוד למתחם ההסעדה בכניסה לרמת  5וח"ח   9, חלקה  11706תכנית בתא שטח פנוי )גוש  

 הנדיב.  
 מ"ר.    5,932- שטח התכנית כ

 . 1130ולפי ש/  6, לפי תמ"מ ייעוד חקלאי מוגן
  614בחלק הדרומי של תא שטח מס' התכנית נמצאת  -)בהפקדה(  353-0440131בתכנית המתאר 

 בייעוד שטח חקלאי פתוח.  (11.2)חלק ממתחם  
 
  לאחר שנידונה מס' פעמים בוועדת תכנון ונדחתה. 10.6.19ועדת תכנון ביום  תכנית נידונה בו ה

 בדיון הוחלט על בדיקת ההיסטוריה של הבקשה והבאתה לדיון חוזר. 
ישראל שלח את סקירת ההיסטוריה של  - , מהנדס המועצה דאז אדר' ישראל בן2019באוגוסט 

התכנית ועמדתו עליה לחברי ועדת תכנון ולבעלי הקרקע. עיקרי הדברים מובאים כאן בשנית  
 כרקע לדיון. להלן:

 
 עיקרי התכנית: 

 חקלאי לשטח בייעוד אירוח כפרי, לשם הקמת מלונית.שטח ייעוד משינוי  -

 אחוזי בנייה.  24.8%מ"ר מעל הכניסה שהם    1470 –מבוקש שטח עיקרי  -

מ"ר מתחת לכניסה )מתקן תת קרקעי   30מ"ר מעל הכניסה +   170  –מבוקש שטח שירות  -
 לבריכת השחיה(. 

 יח' אירוח(.  24מצוין  4.11-ו  2.3יח' אירוח )אולם בסעיפים   13הקמת  -

 מ' מעל הכניסה הקובעת.  8.5קומות מעל הכניסה הקובעת,  2  –גובה הבנייה  -

 

 להלן המסמכים שהוגשו למועצה: -
 תחולה  תאריך  מסמך 
מועד הפקה  , 8מס'  -מונה תדפיס הוראות תכנית   הוראות התכנית  1

17.06.2013 
 מחייב 

תשריט מצב   2
 מוצע 

מועד הפקה   ,7מס'  -מונה תדפיס תשריט מצב מוצע 
3.20106.17 

 מחייב 

 רקע 3.2016.016 -תאריך עריכת הנספח   נספח בינוי   3
 רקע 16.06.2013 -תאריך עריכת הנספח   מצב מאושר  4



 
 

 

3 

 
 סקירה היסטורית של הבקשה:

 דיון בוועדה לבדיקת תכניות במשרד התיירות.  - 27.12.2009 .1
הוועדה העריכה כי היתכנות קידום הפרויקט הינה נמוכה, מאחר שמדובר בפרויקט אכסון  

 . 6בהיקף קטן וקידומו מחייב שינוי לתמ"מ 

 דיון בוועדה לבדיקת תכניות במשרד התיירות.  - 21.02.2013 .2
 הוועדה החליטה לתמוך בפרויקט בתנאים, להלן: 

המיזם ייקרא מלונית ויבנה בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון מתקני אכסון תיירותי   (1
 של משרד התיירות. 

 13ת בת  דונם(, או מלוני 5.9-יח' על כל שטח התכנית )כ 24המלונית תהיה בהיקף של  (2
 דונם, כנדרש בתקנים.  3.5יח' בשטח  

במסמכי התכנית יקבע כי יישום התכנית יחל תוך שנתיים מיום אישורה. דהיינו   (3
היתר בנייה להקמת המלונית יוצא תוך שנתיים מיום אישור התכנית. במידה שלא  

 תחל הקמת המלונית, יחזור ייעוד השטח לקדמותו.     
 שעלו בדיון, להלן:  הוועדה מציינת נקודות נוספות

מחלוקת לגבי הפוטנציאל התיירותי של הפרויקט המוצע, לאור העובדה כי משרד   -
 התיירות נלחם על קרקעות בייעוד מלונאי בתוך זכרון יעקב עצמה. 

התכנית לא מציעה מגוון מלוניות/בתי מלון/צימרים מבחינה תכנונית,  מאחר ומעבר  -
 לכביש יש תכנית מאושרת פארק היין.  

 סיכויי המימוש של התכנית המוצעת גדולים יותר מהתכנית הכוללת לפארק היין.  -
מ"ר. לאור זאת  500מאפשר לבנות בשטח פתוח חקלאי מוגן, שירותי תיירות עד  6תמ"מ  -

אחר שלא מדובר על שירותי תיירות אלא על אכסון, סיכויי ההיתכנות של התכנית  ומ
קלושים. בכל זאת מחליטה הוועדה לראות בחיוב את הפרויקט מאחר והוא צמוד דופן  

 לשירותי תיירות קיימים. 
הפרויקט עלול להוות תחרות לאכסון בתוך זכרון עצמה, וכן חסרה עמדת הרשות   -

ביישוב. עמדה זו אמורה להיות מוצגת בולנת"ע בדיון שטרם נערך המקומית לגבי תיירות 
 אז. לאחר התלבטות הוועדה החליטה לתמוך בפרויקט בשל היקפו הקטן יחסית. 

  .דיון פרה רולינג בוועדה המחוזית - 08.05.2014 .3
 הוועדה החליטה לא לתמוך בתכנית. 

 דיון בוועדת תכנון של המועצה המקומית.  - 10.01.2017 .4
רולינג שנעשתה בלשכת התכנון המחוזית כמצוין לעיל ובו  -ן זה הוצג סיכום ישיבת פרהבדיו

 תכנון המחוזית לא תמכה בתכנית. הלשכת 
 החלטת הוועדה: 

 וועדת התכנון מאמצת את עמדת לשכת התכנון המחוזית.

 דיון בוועדת תכנון של המועצה המקומית.  - 04.07.2017 .5
רולינג שנעשתה בלשכת התכנון המחוזית כמצוין לעיל ובו  -פרהבדיון זה הוצג סיכום ישיבת  

 לשכת בתכנון המחוזית לא תמכה בתכנית. 
 החלטת הוועדה: 

וועדת התכנון מאמצת את עמדת לשכת התכנון המחוזית כפי שהוצגה בפרה רולינג משנת  
 ואינה תומכת בפרויקט.   2014

הבהרה כי המועצה איננה מוסד יישלח מכתב ליזמים בו תצוין עמדה זו של המועצה תוך  
 תכנון והיא אינה מאשרת או דוחה את התכנית אלא רק ממליצה. 

 

המפרטת בין  )אז נדב הדר( נשלחה למבקשים הודעה ממהנדס המועצה 2017באוגוסט  -
השאר כי עמדת המועצה הינה לא לאשר את התכנית. בין הנימוקים נכתב כי המועצה  

מקבלת את המלצת לשכת התכנון המחוזית ותכנית המתאר הכוללנית כי מדובר בשטח 
ערכי מאוד בכניסה לרמת הנדיב וקיימת חשיבות רבה לשמר אותו כזה וכי השטח לא  

 אכסון מלונאי. נכלל במסמך המדיניות לתיירות ו
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 דיון בוועדת תכנון של המועצה המקומית.   - 27.11.2017 .6
לעניין   35ואת הרלוונטיות של תמ"א   84מהנדס המועצה בחן את הרציונל של תב"ע ש/
 פרויקט המלונאות במתחם. החלטת הוועדה: 

ת  המתחם הנ"ל אינו צמוד דופן לשטח המיועד לפיתוח מלונאי ואינו תומך בשירותי תיירו
ברמת הנדיב. לאור האמור לעיל, הוחלט לא לשנות את ההחלטה בעניין התכנית ולא לתמוך  

 בתכנית המוצעת. 

 דיון בוועדת תכנון של המועצה המקומית.  - 08.05.2018 .7
 שלא לאשר את התכנית מהסיבות הבאות:  ההחלטת הוועדה היית

 ייעוד הקרקע הינו חקלאי מוגן. 
 תשתיות משמעותיות על כל המשתמע מכך. מימוש התכנית ידרוש 

נושא האירוח הכפרי במתחם הנ"ל נידון בהרחבה ונדחה על ידי וועדת תכנון של המועצה  
 ולשכת התכנון המחוזית. 

 .עמדת מהנדס המועצה - 2019אוגוסט  .8
אני חוזר על עמדתם של המועצה ושל מוסדות התכנון השונים לאורך השנים ותומך בשמירה  "

על השטחים הקיימים בכניסה לרמת הנדיב כשטחים פתוחים, תוך שאיפה להגן על ערכי  
 הטבע והנוף שבהם.  

הביקור   צירי הארכת  המושבה, כולל בבחינת היבטי התיירות, אני סבור כי יש לחזק את לב
 בתחום חקלאיות חצרות טיפוח -חקלאית   ייסדים והנדיב, וחיזוק/מיתוג תיירותח' המ לר

 אכסון אתרי של היצע תיירות חקלאית, וכן הרחבת של פעילות הישוב, עידוד בלב הבנוי
 .לפתוח הבנוי בין בתחום הבנוי ובתפר

 " לעיל ולכן, אינני תומך באישורה. התכנית המבוקשת אינה עומדת בערכים
 

 דיון: 
הרעיון המוצע בתכנית קיבל תמיכה  וכן כי   2009-החל מ התכנון  תהיסטוריתמר מציגה את 

אך במוסדות התכנון המקומיים )מנהל התכנון במחוז   2013- ב מסויגת בפגישה במשרד התיירות
חיפה, הוועדה המקומית יישובי הברון וועדת התכנון של המועצה המקומית ז"י( הוא נדחה מס'  

    פעמים.
 הדחיות החוזרות. מאז למרות , לא שונו 2013-מסמכי התכנית שהוגשו ב

 המבקשים עונים על שאלות חברי הוועדה והמשתתפים.
 גיות שעלו בדיון: סו

 היצע האירוח הכפרי הקיים בזכרון יעקב לעומת הביקוש הקיים לאירוח מסוג זה בארץ. -

 פיתוח שמתממש בשטחים הסמוכים לשטח התכנית.  -

האלטרנטיבות לפיתוח בשטח התכנית ו/או במתחם ההסעדה הסמוך שגם הוא בבעלות   -
 המבקשים. 

 

 המוזמנים יוצאים מחדר הישיבות.  •
 דיון פנימי. נערך 

 
 מציגים את עמדתם: המשתתפים

מאיר ליאני, סבור שהפתרון לפרנס את זכרון יעקב הוא באמצעות צימרים ולא באמצעות בתי  
זהו אחד משלושת עוגני  כן ש, וגדולים )לדבריו הם אינם מחזיקים מעמד בזכרון יעקב(  מלון

 הפרנסה של היישוב. 
 צימרים.  18)הכניסה המזרחית לזכרון יעקב( יש לפחות   1058מציין שלראיה, בתחום תכנית ש/

 מציין שנכון לעכשיו הוא לא רואה בזכרון אף מיזם תיירותי משמעותי. 
 תומך בתכנית מהסיבות לעיל.

 
יהודה ברונר, מציין כי הוא רואה את השטח הפתוח סביב התכנית הולך ומתמלא ממילא ואינו  

בנוסף כי השטח סמוך לרמת  ו תיירותי. מציין רואה סיבה מדוע שלא למלא את השטח במשה
 הנדיב שהוא מקום יחסית פעיל וכן כי נוספה חווה סמוך לשטח הזה. 

 מציין בנוסף כי הוא סבור שהנוף מנווה רמז לא יהיה מאוד "ירוק" אלא כנראה שטח בנוי. 
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 מגוון בנושאים תיירותיים. מענה תומך בקידום התכנית, כדי לתת 
 

פרויקטים נוספים שמבוקשים באזור זה, כגון בקשה לחניון קרוואנים צמוד   מצייןעמוס כהן, 
התב"ע בגבול נווה רמז  ת התנגדה לו,  לכביש הגישה לרמת הנדיב מדרום שהמועצה המקומי 

 אל ומציין כי השטח בתכנית פארק היין הולך ונבנה.-להקמת דיור מוגן של קהילת בית
 

, הייתה בזמן  2013- התמיכה שמשרד התיירות נתן לתכנית באהרן דינור מהנדס המועצה מציין כי 
  הןקורמת עור וגידים,   פארק היין שנראה שתכנית פארק היין רחוקה מלהתממש. כיום תכנית

רמ"י מריצים   ובנוסף  מתחמי התיירות הן מתחמי המגורים )ייעוד שפחות רלוונטי לנושא הנדון( ו 
 . תכנית שמתקנת את המסדרון האקולוגי

כי כבר שני מתחמי תיירות בתחום פארק היין הציגו לו תכניות תיירות יפות וכל מקום כזה  מציין 
 נותן גם "שירותי תיירות תומכים" כגון מתחמי הסעדה וכו'.  

מציין כי עם הקמת מתחמי המלונאות בפארק היין יהיה כיסוי של רצף צימרים החל מגבעת  
 . זמארין דרומה דרך מרכז המושבה ועד פארק היין

הוועדה המחוזית הציעה להוסיף לרצף הצימרים הנ"ל גם מתחם קמפינג שיהיה באזורים שאינם  
 ישראל, כך שגם יוכל לתת מענה לינה ואירוח למטיילים בשביל.בנויים וצמודים לשביל 

מלון   מתוכנן להיותבפארק היין מתוכננים להיות עשרה מתחמי תיירות, מהם מתחם אחד בלבד 
 ולמלונות בוטיק קטנים וייחודיים.   גדול וכל שאר תשעת המתחמים יהיו לצימרים

  מלוןהינו מבוקש בו הלכן לדעתו חבל "לחרב" את השטח המבוקש עם בניית תשתיות, מה גם ש
במענה להערה שהתשתיות הוכנו כבר עם הקמת   יח' אירוח זה מלון ולא צימרים. 24 –לכל דבר 

 האם התשתיות שהוכנו מספקות.  דועמתחם ההסעדה "דוריס קצבים", מציין כי לא י 
 

זיו דשא ראש המועצה מציין כי נושא המלונאות קיים בתכניות רבות ברחבי היישוב, מציין כי  
 ים אלו וכי ישנן גם תכניות להרחבת מלון אלמא.  אין מבקש להתרחב בימ-מלון עדן

בשטח הגובל בבית רמז ועד   מציין כי ישנן כבר בקשות להקמת מתחמי מגורים לכל אורך הכביש
וכי מתן "אור ירוק" לפיתוח ובנייה באזורים הפתוחים הללו ייצור פיתוח של כל   למתחם הנדון 

 רמז.  נווהמכביש הגישה לרמת הנדיב וצפונה עד ל ,השטח
מועצה הגישה התנגדות, אך עם זאת לא תמיד  וועדה גם בשם ההסמוכה המציין כי לחווה 

 ההתנגדות שמגישים מתקבלת.
,  אינו תומך בתכנית מאחר וזו תהיה פגיעה לא נכונה בכל השטחים הפתוחים צפונה עד נווה רמז

 . בנוסף לדבריהם של אנשי המקצוע
 

ושוב   שדנים בוועדה זו שוב הראשונה היא, -י סוגיות שת יוסי ברזלי יועמ"ש המועצה, מציין 
 נוכחות יזמים בדיונים. השנייה היא באותו הנושא מבלי שנעשו בו שינויים או התאמות.  

 
 החלטת הוועדה לתכנון:

  .הוועדה תומכת בקידום התכנית
תכנון ההוצג   בישיבת הוועדה לתכנון לאו הוגשה למוסדות התכנון טרםהתכנית יש לציין ש

נספח בינוי, נספחי תשתיות, חניה  כגון  נוספיםו/או מסמכים  תכנית, רעיון המבוקשהמוצע ל
 .ותנועה

   –בהצבעה 
 .שני חברי ועדה תומכים בתכנית, חבר ועדה אחד מתנגד 

 (. נעדר מהדיון –אחד נמנע מהדיון בשל ניגוד עניינים, חבר ועדה  –חבר ועדה אחד )
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 גב' צילה רשף חוזרת לחדר הישיבות.  •
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   מחצבת שפייה  –תכנון תחנת תדלוק נושא:  .2
 

 נכחו מוזמנים: 
 נציג סונול ישראל בע"מ  מר רונן פוירמן 

 עורך הבקשה להיתר  אדר' רענן רופא 
 

 . 61חלקה   11337לוק וחנות נוחות, גוש להקמת תחנת תד – בקשה להיתרתיאור הבקשה: 
 

 סונול ישראל בע"מ מבקש: 
 רענן רופא אדר' תכנון: 

 בנימין ויוכבד רותם בעל הנכס:
 

 מיקום התחנה על רקע ייעודי קרקע: 
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 רקע:
ששנתה את ייעוד השטח וקבעה כי ניתן להקים   2016-מאושרת מ, 658על החלקה חלה תב"ע ש/
 תחנת דלק בשטח הנדון. 

 הבקשה להיתר מוגשת בהתאם לתב"ע. 
  תב"עככל שהחוות הדעת של יועמ"ש הוועדה המקומית יישובי הברון עו"ד רינה לפידות הינה כי 

, אך אם מקום להתנגדות אין תב"עבהתאם ל  תחנת דלק והבקשה הוגשה   מאפשרת הקמת
 למועצה קיימים נימוקים שאינם קשורים להיבט התכנוני, יש לפעול בנתיב אחר. 

 דיון: 
שנה, זו תב"ע   20-הכנת התב"ע החלה לפני למעלה מ  –רענן רופא מציג את התכנית ואת התב"ע 

דונם. תחנת   27-שעברה הרבה ערכאות עד שאושרה. סונול שותפים שם בשטחים שגודלם כ
 דונם ושאר השטחים הם בייעוד חקלאי.   5התדלוק היא על שטח של 

ר בלבד, כניסה וחנייה לאוטובוסים לשטח התחנה,  מ" 120התב"ע מתירה הקמת מבנה תחנה של 
שהתוואי שלה משתנה עקב הקמת   דרך חקלאית מסודרת )במקום הדרך החקלאית הקיימת 

 (, וחדר זיכרון בתחנה )אחד מבעלי הקרקע הוא אב שכול(. התחנה
. מאחורי מבנה  67תחנת התדלוק היא בגובה פני כביש  –מציין את הנספח הנופי המפורט בתב"ע 

התחנה יש מסלעה שיורדת ממפלס התחנה לכיוון פני הנוף )התב"ע חייבה מסלעה לגישור פערי  
 פיה, ולא קירות תומכים(.הטופוגר

רונן פוירמן מציין כי בתחנה יהיו גם עמדות טעינה לרכבים חשמליים וכנראה שתהיה גם עמדת  
 תדלוק לגפ"מ. 

 
 : שאלות בפני המוזמניםחברי הוועדה מעלים 

 נחל דליה ומאגרי מי התהום הסמוכים. וזיהום חשש מדליפת דלק   -

 . בחורףהצפות האזור חשש מעמידות התחנה ומתקניה ב  -

 לכיוון עין תות.  67שימור דרך העפר החקלאית שיוצאת מכביש   -

 זיהום אור, תאורה עודפת.חשש מ -

 תחזוקת דרך העפר בשוטף.  -
 

בנוגע לחשש מפני דליפת דלקים כתוצאה מהצפה או ללא קשר להצפה,  מנים משיבים כי וזהמ
דליפה   ו/או  מיכלי הדלקפתרון טכני בהתאם לתקנים המעודכנים שימנע את הצפת תכלול תחנה ה

,  שלהם. מציינים כי זהו פתרון רווח ומוכח שקיים בכל תחנות התדלוק החדשות שמוקמות
 יקוח שלו.בהתאם לתקנים של המשרד להגנת הסביבה ובפ

 מציינים כי מתן ההיתר מותנה באישור של המשרד להגנת הסביבה, כחלק מהוראות התב"ע. 
תישאר באותו המקום שבו    67תוואי הדרך החקלאית הקיימת ישתנה אך הכניסה אליה מכביש 

ותתחבר בהמשך לדרך הקיימת.   , צמוד לה מצפון מערב,תעקוף את התחנה הדרך  .היא היום
 במסגרת עבודות ההקמה של המתחם.  המעקף הזהסונול יבנו את 

נושא התאורה העודפת יועבר להתייחסות של יועץ החשמל בפרויקט, שייקח את הדרישה הזו  
 .  בתכנון בחשבון

מבחינת לוחות הזמנים, כל התנאים של הבקשה להיתר לקראת דיון הושלמו, למעט החתימה של  
 המועצה המקומית. 

 

 הישיבות. המוזמנים יוצאים מחדר  •
 נערך דיון פנימי. 

 
חברי הוועדה מעלים שוב את החששות שהועלו בפני המוזמנים, ומציינים שיש לוודא שהעבודות  

 בשטח יתבצעו על פי המתוכנן ובצורה טובה, על מנת להבטיח שלא יהיו נזקים מבניית התחנה. 
 

עליו, אך להבנתו  יהודה ברונר מעיר שהצורה הפיזית של הדרך החקלאית העוקפת לא מקובלת  
 שאין מה לעשות בעניין בשלב זה.  י קרוב לוודא
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זיו דשא מציין בנושא זיהום אור, שיש לקחת בחשבון בתכנון התאורה גם את נושא השילוט  

   גופי תאורה.מתאים של המואר, בנוסף לתכנון 
 

 החלטת הוועדה לתכנון:
בקשה להיתר, תוך מתן תשומת לב בתכנון לנושאים שהועלו קידום הב פה אחדהוועדה תומכת 

 בדיון: 

מאגרי מי התהום  ו/או נחל דליה  וזיהום דליפת דלק שימוש באמצעים למניעת  .1
 הסמוכים.

 .האזור בחורףהצפות תכנון לעמידות התחנה ומתקניה, גם במקרי קיצון של   .2

 עין תות.ל 67שימור דרך העפר החקלאית מכביש  .3

 , הן מגופי תאורה והן משילוט מואר.תאורה עודפתו זיהום אורתכנון שימנע  .4
 

 
---------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

 : הישיבה  הערות חברי הוועדה בסיום •
מעיר כי פרוטוקולי הישיבות הקודמות נשלחו זמן רב מדי לאחר הישיבות   מר מאיר ליאני

 לדבריו, והוא מבקש שלוח הזמנים יהיה קצר יותר. 
 גב' צילה רשף מעירה כי סדר היום נשלח סמוך מדי למועד הישיבה.

 


