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את קראנו כי לכם להגיד מבקש אני רקע. רעשי ללא עניין של לגופו בהשגה לדון דב־תפקידנו

■^ חו״ד ■ ■ ^ ל שלו. ישיר ממונה לא למתנסים, בחברה שלו מנכ״ל הייתי כי לציין רוצה ואני ש

הזה? בישוב להיות רוצים כ״כ אתם למה

 שלנו הבית את לבנות בחרנו בו המקום זה

ה גרנו י ה ו > ^  חברים הכרנו לגליל, לחזור ורצינו בשליחות היינו בגליל, לחיות חלום ^

ם. וגרנו הסביבה על המקום על לנו שסיפרו שני  שכ^

אחרי^!\נים? קרה מה רותי-

Mfmmmmmmon'ifi טובה הצעה קיבלנו שם, לגור חזר הבית בעל כי הסתיימה השכירות
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בישוב? אחר מקום חיפשתם רותי־

ו נ ש פ י ח ^ אנחנו האחרונות השנים בשלוש הבלגן, כל אחרי בית לנו ישכיר לא שאיש ידענו אך ^

 הקבועים תבחינים וישנם לישוב המשיגים של ההתאמה את לבדוק הוא הועדה של התפקיד דב־

 למשיגים. הישוב בין איזון לישוב, לדאוג גם צריכים , בחוק

 בישוב. לפגוע היכולים הקהילה בתוך התבדלות של בעיה ישנה

 האבחוןז לדוח תגובתכם מה האישית, מההתאמה להתחיל מבקש אני

ת ל כ ת ס ה * * ■  כל, קודם לפתרונה. להגיע מנסה אני שנים 8 שכבר תעלומה ישנה הדוח? על ^

 מחכים בדר׳׳כ ,90. בקיץ אבחון עברנו כלכלי. בעסק מדובר מהיישוב. בלעדיות יש למכון

 חנוכה אחרי קצת בערך הקבלה. לוועדת מלבוא פעם אחר פעם נדחינו ואנחנו לתוצאות, שבועיים

 במכון לערעור האבחון את שלחה הקבלה וועדת אך תוצאות שהגיעו החדש הוועד ראש לי אמר

 היה ולמה המקוריות? התוצאות היו מה :שואל אני ערעור״. נוהל ע״פ ״הוכן :האבחון על וכתוב

עליהם? לערר צריך

אותך. ״סימנו״ לא התקבלו. מהמתבדלים שרבים עובדה דב-

בעלי נגד בלגן התחיל ב רק עצמאי. למכון ניגשו וגם לפני הרבה התקבלו הם ^00

בישוב. התשובה

הזה? לשינוי גרם לדעתך מה רותי-

0K0 0, לפני שגם היא האמתB אוהבים אנשים - יומין עתיק סיפור זה אבל להם התנכלו 

להם. שדומה מי את רק לידם לראות

ת אנשים שם יש עדיין דב- שפחו ם,^מ שיב כמוכ קבלו!•■#ה ת י שישנם דב לשאלת שה ל ע : ^ | 

 0 הנראה ככל - כמה לברר משפחות)מנסים עוד התקבלו אחריכם וגם תשובה( בעלי שהם בתים
משפחות(.

4? לפני התקבלו מרביתם *00  בתים קנו שהם היה לקבלתם התנאי אחרינו שהתקבל ומי0

 תשובה. לבעלי גם למכור יכול בוועד, שחזק מי - ביישוב ״דיל״ יש משפחות(. 2 )למעט ישנים

 אנשים עוד שצירוף למסקנה הגיע הישוב מסויים שבשלב כנראה שלך, הטענות את מבין לא דב־

 נוסף. אבחון מכון הציעו גם הישוב. את מסכנת זו מקבוצה

ה ב סי ה ג ^  חודרניות שאלות כולל מורכב, מאוד שהתהליך היא אבחון שוב עשו לא שהם ?

 מפני בעיקר אבל מכך, להימנע והעדיפו טובה היתה לא שלהם האישית התחושה ופרטיות,

 או אישית מתאימים לא שהם המסקנה ממנו עולה לא המיון מכון של הדוח את שכשקוראים

 אישית. בצורה ולא שלהם ההשתייכות על מדבר הדוח גס המתבדלת, לקבוצה שייכים

- סתירות הרבה בדוח יש

| כתוב האבחון בדוח ^ * ל  זאת עם ויחד לקהילה תורם עצמו את רואה מדון, איש שאינוdע

 הישוב. של לצביון מתאים לא לישוב, מחוץ יעשה לילדיו שהחינוך מצויין

«י, ועבר בבי״ס למד שלהם שהילד הראה המציאות מבחן ^ן £ ס) ״ בי  להתגייס עומד ל

 מדריך£00 - נכון לא זה אבל היישוב או המדינה טקסי את מכבדים שאינם טוענים לצבא.

 האישיותית המסקנה בין סתירה ישנה לאחרונה. ממש עד מילואים עשה קורס, ערך וגם ^1ב

 שיש נשימה באותה אבל אחרים על דעתו כופה לא שהוא בדוח כתוב כביכול. ההתבדלות לבין

קהילה״. ל״תת סיכון
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 שלהם. הפתיחות על מעיד זה ג׳יפים. בטיול איתם והייתי המשפחה של חברה אני

 בלתי חינוך גנים, כמו היישוב במוסדות משתתפים לא התשובה שבעלי טענה ישנה - רותי

הישוב. את מחליש וזה פורמלי,

תבי מכ ם׳^ שנ  בישוב התשובה בעלי התשובה. בעלי מבין גם בהם מהיישוב המלצה י

חברות. קשרי ישנם חוגים, הישוב, של ובמעונות בגנים משתתפים

 - ציבור כשליח עצמו את לכפות החל שהמשיג הטענה - היישוב לתגובת 111-110 סעיפים לגבי

ה ל ו ע * •  .22/13וע- 22/12ע- לנספחים מפנה בכפיה. ולא להתפלל הישוב של רצון מתוך ^

^ הישוב ■ ■ ^ ן ע  עומד ובנו מילואים עושה הוא אבל צה״ל, לחיילי שבירך מי בתפילת עמד לא ט

להתגייס.

WtKt■ ^ ף ה8בי ת היי מ^ # נכה. תעודת לי ^ל־

ציבור. כשליח עמדת אבל

 טענות. להעלות בסדר זה אבל בהרחבה, סדרים לאי טען שהוא טענה היתה :ממשיכה אני 4^

פרובוקציות? עושה הוא אולי דב-

 אין סיסמאות, כלליות, טענות הן כלפיו הטענות כל הישוב. של הטענות לכל מקום אין

 הנטענת. האדירה׳ ל׳קטסטרופה ביסוס

האישי? בעניין להגיד מה עוד לכם יש האם דב-

 אין מצוות, שומר יהודי אני חרדי, עצמי את מגדיר אינני חרדי״. עצמו ״מגדיר בדוח כתוב

,מלמד אני החרדי, למגזר אותי לשייך שיכולים חיי מאורח דבר שום

̂ משלחות ספר בתי

# ■ ■ ■ ^ ■ *  של» בקהילה לגור רציתי לא מעולם לשליחות, יצאתי ומשס‘)

 בה. לגור בוחר הייתי לא כזאת הייתה

היום? לאבחון הולך היית אסף־

איתו. התעסק מישהו - שלי הספציפי במבחן לא. אחר למכון מילוא. אדם למכון מתנגד

 להיות מתאים לא הזה הזוג מדוע הישוב, הקבלה, ועדת את לשמוע מבקש האישי לעניין דב-

לישוב. הסכנה לבעיית להתייחס מבלי בישוב

 ההיכרות בוועדת חבר אני התהליך, בתחילת הייתי לא ,2011מ־ בישוב גר הועד, חבר אני

 מאוד גדול חלק בישוב, להתקבל שבאים במועמדים עוסקים הקבלה(, ועדת לפני מקדים )תהליך

 וכדומה. הכיפה סוג לנו משנה ולא ,90% בערך לישוב, מתקבל

שהגעת? מאז בישוב נקלטו חדשות משפחות כמה דב-

 רוב היום התרחבות, של בתקופה היה היישוב 2011שב- לזכור צריך אבל זוכר. איני

שניה. יד השטחים

ת חו שפ מ שפחות ובערך ההרחבה, כולל בערך^  ההרחבה. כולל לא ליישוב |^מ

 מנסים קטנה, קהילה אנחנו לקהילה. שמחוברים אנשים אלו תשובה. בעלי גם התקבלו

 את הכרנו פה אך ואבחון, היכרות על מסתמך בדר״כ בקהילה, חבר יהיה המועמד האם להבין

מבוססת. יותר הייתה הועדה של ההחלטה ביישוב, גרו הם כי כן לפני עוד האנשים

^ עברו הקבלה בוועדת ל ^ ן י  בזמן מגרש, לשמור התבקשנו שבו מקרה היה משפחות. ב

המקרה

קהילה? לתת שמשתייכים ככאלו לסמן אפשר כמה שנקלטו המשפחות מתוך דב-
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האזורית הקבלה לועדת הפריע לא זה במראה שונים היו שהם זה , מזרם גם יש -00

לקבלם

ישתלבו? לא שהם דאגתם לא דב-

 הישוב. של באירועים משתתפים אנשים ואותם האבחון, מכון של טובה חו״ד הייתה

 היישוב. של המרכזיים הכנסת בבתי מתפללים האירועים, לכל מגיעים

 שלהם האישיות היא המשיגים קבלת לאי שעולה שהסיבה מהטענות להבין אפשר האם דב-

קהילה? התת בגלל ולא ספציפית

 אישיים ראיונות ישנם הציבורי, המרחב אלא אותי מעניינים לא האנשים של הבגדים לא!

 מתגוררים שכבר אנשים לגבי התרשמות קיימת ובטח המכון, של אבחון הקבלה, ועדת לפני

בישוב.

כיום? ביישוב יש משפחות כמה רותי-

& יותר קצת ם. חברים שהם משפחות 4מ י ר כ ו ש ^ ^ ז ו ע  אז הקבלה, לועדת כשנכנסתי ו

 הישוב. באותו לגישור להגיע וניסו יניב היה הועד י״ור

הברכיים״ על הישוב את אוריד ״אני :אמר טען הוא

משקר. הוא י

 דאז הוועד ויו״ר אני באנו גישור, של לתהליך באנו עדיין בג״ץ בעקבות נואש. אמרתי לא

ע השופט מתנדבים. שכולנו מזכיר הזה. העניין את לפתור לנסות כדי י צ ה ו ^  שגס גישור הצעות ^

 קניית ואז נוספת שכירות שנים 3 של למהלך ללכת הסכמנו ־ להן הסכמנו אבל קשות היו לנו

 להצעה ׳אסרטיבית׳ דחיה קיבלנו העתידית, בהרחבה קרקע שטח לשמור מתחייב והישוב קרקע

הזה. העניין את לגמור רוצים עדיין אנחנו זו.

 קהילה להיפך. ולא לקהילה עצמו את להתאים חייב הקהילתי לישוב להתקבל שרוצה אדם

 קטנים. תקציבים עם קטנה

ביטוי? לידי בא זה איך רותי־

חברים אסיפת היתה לא אלא הישוב של הכנסת בבתי התפלל לא שלמה בהתחלה

 **•00 משפחת של המקרה רקע על ידיים תגרות היו מכובדת, בצורה שהסתיימה אחת
 שלא למרות בישוב רגיעה יש לאט לאט אך הקהילה תת את חווים עדיין האחרונות בשנתיים

האירועים בכל משתתפות

 היכולות ממצאים, טבלת שם יש האבחון. את להחליף באה לא הועדה המיון, מכון בעניין

 ולא אחר למכון המשיגים את הפנה בג״ץ חלשות. הן ועוד( בקהילה )השתלבות שם המצויינות

מילוא לאדם דווקא

 בקהילה. התבדלו הם עבר, ניסיון לנו יש שבהם מקרים הרבה לנו אין

ד ע ו ^ ^ ^ הוועד יו״ר סוערת. הייתה הקהילה תת - הישוב את שעזבו מ ס ד קו  שהוא טען4ה

 אישית. רדיפה הרגיש הוא כי עזב

אישיות. נסיבות רקע על עזב שהוא טוענים הם רותי-

, חדש ועד אישיות.הגיע נסיבות היו לא אלה בחצר. נפצים לו שמו ̂-0* ^ ^ י י נ פ ל  היו״ר )

 לא הוועד נפסלה. ההצעה הכללית. באסיפה הצבעה הציעו הנושא. לסיום להגיע ורצו הנוכחי(

אישי. באופן התנכל

ה לגבי ח פ ש מ ( ת ח פ ש נדחו. אבל בית קנו הם ־ אחרת( מועמדת מ
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ה בנוסף, ל ע פ ^ג  לבנות. בנים בין ההסעה את להפריד ►

 שלה. לבת שהציקו בגלל שזה אומרת היא רותי-

■0-  לראשונה. זאת שמענו פתאום ^

 משמעותי מאוד התפילה של הסיפור ־ ממשיך

בהם. חזרו 80מה- חלק - התמיכה מכתבי בנוסף,

 לברכיים. הישוב את להוריד שלו לגבי►^■^והרצון הישוב אנשי מתוך קשות אמירות נשמעו

^ אצל ► ט פ ו ש  האישי. במישור גם ניסיונות הרבה נעשו דין. עורכי בלי ישיבות גם היו ה

א הוקם ,99מ- הישוב את מכיר  את יש אך חזק, בישוב מדובר לא להתרומם, הצליח ב״^ול

הקרבה

 . משפיע הוא בפועל לעשות בוחר שהאדם הדבר יום, של בסופו

התמיכה? מכתבי את שכתב למי התנכל שהישוב נכון האם - רותי

aaaife- שניים גם שם יש ביישוב. לקליטה קשור שזה ידעו לא הם כי האנשים, עם דיבר הישוב 

^ גם הטעיות. למנוע בסדר זה הבג״ץ. ערב להטעות ניסו ליישוב. חוב בעלי שהם * ^ן ט פ שו  ה

מכתבים. דרך ולא התאמה לבדוק דרך שיש אמר העליון בביהמ״ש

 החליטו הם הראשונה. הקבלה לועדת עד שנתיים בישוב גרתם האישי, בעניין עדין דב)למשיגים(-

זה? על אומרים אתם מה , שם התנהלותכם סמך על אתכם לקבל לא

0 רגע. באותו אותנו קיבלו נציגים. 5 ישובית, קליטה ועדת היתה -0

 לגבי סתירות ישנם הישוב. מחברי חלק של הילדים את מלמדים לתרום, רצינו חינוך, אנשי אנחנו

הישוב. של ההתנהלות

 נאצה עלוני מחלקים היו אותנו. רוצים שלא במקום לחיות רוצים לא בשקט לחיות רוצים אנחנו

®^ - כתוב היה שבת ערב בכל שלנו. המשפחה לגבי  היו הערכה ומכתבי נוראית. משפחת►!^

 האמת. את לדעת הישוב. אנשי מול עומדים אנחנו איפה לראות רצינו ־ בשבילנו

 הקבוצה רק ולבבית, טובה אווירה הייתה ביישוב ההערכה. מכתבי את שכתב מי על איים הישוב

...מולנו כאן הזאת הספציפית

 שליווה עוה״ד בי. חוזרת אני עליי. ואיים אליי הגיע הוועד יו׳׳ר - לי אמרה שלי הילדה של הגננת

 כאן. שעברתי למה מאמין לא - ואמר שכ״ט גבה לא בתהליך אותנו

 הישוב? לחיי מתאימה לא אבל ונחמדה טובה משפחה שיש להבין יכולה את דב-

 דברים שמועות, דרך לא ספציפית? להגיד עלינו להם יש מה לכולם, מקשיבה אני ̂-0

מבוססים

 הטענה את מחזק וזה כמוכם כביכול ״מתבדלים׳׳ אנשים שהתקבלו אומרים הם אחריכם גם דב-

שלכם. האישיות לגבי ספציפית שזה

 מעורבים הם היום, האנשים מי נבדוק בואו ביה״מ לפי מתאימים. לא הם למה מבינים לא *-0

 בקהילה, מעורבים מאד - האחרונה הקבלה ועדת של הפרוטוקול מתוך קוראת בקהילה. מאוד

 מתאימים. לא הם למה ברור לא עדיין להם׳. מאמינים לא ׳אנחנו כותבים בהחלטה אבל

 חשוב המרכזי. במניין מתפלל 000 במכתבים כתוב ההערכה? מכתבי את קיבלו לא למה

מתוך בהם. חזרו 8 או 6 רק הלחץ, את שפירטו החוב בעלי לשני מעבר בישוב. לאנשים להקשיב

.#5ה-
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 יכול איני הכל. עליי לכתוב אפשר אישית. אותי מכירים שלא בגלל זה כאן שמוגש הספר

נכון. לא שזה להוכיח

^ כנסת בית לגבי & באשכנזי ובשבת הספרדי התפללתי4־

 עלי. הכתובים הסעיפים עם להתמודד אפשר איך בכפיה, ציבור שליח שאני להגיד אבסורד זה

 לא הקהילה, מרב רשות שביקשתי לאחר בתפילה ציבור כשליח עמדתי נפטרה שאימי לאחר

שנה. מאותה חוץ ציבור שליח להיות רציתי

 את לראות קשה לי היה עלי. שמדברים במקום להתפלל לחזור נוח לי היה לא אח״כ

 כזה? במקום לגור לך נוח אז דב־

■ !0-  שם. נמצא לא כבר הוא היום. בעיה לי אין ^

בספרדי אתפלל אז להתפלל. מקום לי אמצא

*, בוטה כתובת של הטענות לגבי ^ בי ג  המועדון את להם הרס שהוא בגלל זה את כתבו נערים ל

בדבר. יד אין ולי

 אשם. איני בזה. אשם אני שוב - מיס חובות משלם לא והוא מקווה לו שיש מישהו שם יש

 זה. מפני להתגונן יכול איני נכון. לא שזה תוכיח לך אליי? קשור בישוב שקרה מה כל

 צריך שהיישוב שאמרתי אמרו לברכיים. הישוב את להוריד - שכזה דבר שאמרתי מכחיש אני

 שטויות. זה - ערוך׳ ה׳שולחן לפי להתנהל

הכחשת. לא

כעת. מכחיש אני הנה

.4.11.12 מיום המשיבים לתגובת העותרים בתגובת הוכחש זה

נגדכם? ככה יצא שהישוב למה דב־

ו נ ע ג ה ש ^ ^ ה1של אבא לישוב & י ה * ש אדם ניגש ^ ק י ג ג ^ * * « ם ש שאעזור ב

 המכתב בנה. ולא שבנה קבלן עם סיפור היה עליו, לבנות רצה שהוא מגרש בנושא מכתב לנסח לו

■ נכון, להערות( אותנו)מגיב סימנו הרגע ובאותו ,4̂ נשלח ■  ועד. חבר ןנהיה0^

ר אסף ב זיי ^ ^ נכשל? זה למה הגישור, הליך על -

 שהיא אמרה0.^אנטי מאד היה הוועד ראש קשה, תקופה הבג״ץ, תקופת בשיא גם

ה1שלום, לעשות הולכת ב ש י ^ ^ | ^ ם ך8ע  ללא שיחה את הקליט אפילו והוא שעות במשך א|

בג״ץ. עם להמשיך שהחליט אמר הוא ואז ידיעתה.

ע של הוועד אחרי י ג ה ^ נפתור. בואו - ואמרנו ודיברנו ישבנו איתם וגם חדש ועד ל

בבג״ץ. להמשיך החליטו הם חודשים 4 לאחר

 עוד יחליט הוועד ואח״כ בשכירות שנים כמה שנגור הציע - התאים לא זה כי צלח לא זה בגישור

פעם.

|p ̂תקופת שוב לעבור קורה, מה לראות ואח״כ בשכירות שנים 3 בישוב לגור של ההצעה לגבי 

 אנחנו הקבלה. לועדת שוב לחזור ולא בנושא יכריע שבג״ץ רצינו ־ מחודש קבלה הליך ואז מבחן

י עם ארוכות שיחות לי היו מהוועד. העזה ההתנגדות את רואים ^ ^ ע פ ו ש  קבלה של ניסיון כל ה

 התקבל. לא - בתנאים

המשיגים. ע״י נדחה זה מנחם־

 לבין מדבר שהזוג מה בין הלימה חוסר יש אך ונחמדים, כריזמטיים באנשים מדובר

במציאות. קורה מה לברר ניסתה השניה הקבלה ועדת המציאות,



פקודת ע"פ ובגליל בנגב לישובים הקבלה ועדות החלטות על השגות ועדת
השיתופיות האגודות

ה היתה תב ר כ מ א ^ ^ ־ , ן ו ת י ע ה קהילה שאין ב טין הפוך וז חלו ת. ל או מצי ה מ

 תשובה. בעלי של קהילה אין

- ך( שי מ מ (^  נסערים מאוד היו הם כי התרסה שזה אמרו והם זה על נשאלו הם הקבלה בועדת ^

 קהילה. שאין טענו בבג״ץ גם אבל

flM r• תשובה. בעלי של קהילה אין

שיך(־ מ מ מ  הנפצים האלימות, תקופת להד׳׳ם. - הדרך כל לאורך המשפחה של התשובה ^■

 העובדה. וזו הקבלה בוועדת נדחתה*000 שמשפחת לאחר רק התחילה הנאצה, ומכתבי

 להתגבש החלה הצטרפו שכשהם להגיד יכולים אנחנו להוכיח. יכולים ואיננו משטרה לא אנחנו

 אלימות. החלה - נדחו וכשם תת-קהילה

 תלונות? הגיש מישהו רענן-

ר ח א מ * ^ - ^ » זה. עם קרה מה יודע לט הגיש. »י

jP השופט של להצעה הסכימה לא למה אז השתנתה שהיא טוענת המשפחה )ממשיך(- fc 

בישוב? בשכירות ולגור לחזור

>שאין טענו הם בבג״ץ התשובה. בעלי של הקהילה להתאגד התחילה שלהם בתקופה ■ ■ ■ « 

ציונית־דתית. קהילה

 הומוגנית. קהילה שאין אומרים הם 000

ם ה ^ ■ קהילה״. ״אין אומרים ►

 שלה לבת הציקו הזו, הדרישה את לבנות,►!^׳מאשרת בנים בין להפרדה של הדרישה לגבי

 את לראות רוצים שהם אומרת היא הסעה. מפרידים לא הצקה בגלל ברורה. לא סיבה עוד וישנה

ציוני-דתי. מאשר מקפידה יותר בצורה היישוב

^ מחברי שאיש להיות יכול איך לגמרי. התחלפו הועד חברי ■ ■ * ת ח פ ש  לוועד? נבחר לא מ

לפני, המועמדים את הכיר ולא להתיישבות החטיבה של נציג איתנו ישב האחרונה בועדה

^ הועדה. את ינהל שהוא החלטנו י ם  ההתרשמות אותם. הכיר לא מהיישוב 1ג

 הזה. הישוב לגבי ספציפי באופן אלא כאנשים אותם פוסלים לא משמעית, חד היתה

 שהקהילה המטרה אחה״צ, פעילויות מיסים, קהילה, צריך יום־יום. ביחד אנשים חיים ביישוב

מתאימים לא הזוג שבני התרשמנו יחד. תעבוד

 ומסודרת טובה לדרך אותו ולהביא הישוב את לאחד כדי חיצוניים יועצים של התערבות הכנסתי

כך. לשם נבחר כאן שיושב המזכיר אירגונית. מובלות לייצר יותר.

 תת-קהילה. בדלנות, נוצרה השתנתה. האווירה שם. גרו כשהם אז, ביישוב שהיה המצב את ראינו

איזון. יש האחרון בזמן

 ► אלא האחרונה בועדה ביטוי לידי בא *פחות

j- גר מוסדות מנהל:

ד במוסדות מ ל מ ^ ■ ? -

 הדתית. הציונות של מוסדות אלו - חינוכית תשתית זו

 במוסד שגרות משפחות 8

הדתית. בציונות דעה מובילת רשת זו

 י הגעתי בישוב^שנים. גר היום. הוועד יו״ר אני

, אישית ^ ^ ■ • ם אותם. לרדוף אינטרס אין ע

 אצלי עובדים הזוג בני

■** לנהל התחילה ■ ת*!* ■1א ■ * ■ *

היכרות לי אין .5
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שר אין ם בין ק טרי מ ה המשפחה של הפר מ א ת ה *׳ של ל ^ • ■ ■ מיו ב שו  הי

ש ס מבק תייח ה שא ל ם לנו חרנו - הוועדי ^ נב . ם י ש ד ו ח ^ י נ פ ת ל לו ו קו כ מ ת ^ ז ץ־ ו ת  בנו. מ

ת רו חי ב ת ב רונו ח א מודדנו, ה ת דו ה ד מו ת ה ם 2 גם ו מודדי ת ה מ קבוצ ה שובה׳ ׳בעלי של מ  - הת

שה תק ת מ ה לכנו צ בו ק תקי בשם. ה הצבעה בפ בן ה ת 2 שיש הו צו בו ר פתק - ק ח לו היו פתק א א  כ

או מיל ת רק ש ם א ה תי מו ם שני של ש מדי מוע ה ה צ בו ק ה א שאפשר אף על מ מל שה ל  שמות. חמי

ם פניתי ת או ם ל מדי תי מוע ש ק תי ביחד. שנעבוד ובי ר מ ת שיש יודע שאני א ק חלו ה לגבי מ קבל  ה

שוב ל ליי ב או א ם פעולה נשתף בו שאי ם בנו חרי ת. נוי, - א ת יש תרבו תניו ה של ה צ בו ק ת. ה א  הם הז

רו מ חנו - א ם אנ ת נציג רוצי ד ע ק הקבלה, בוו  פעולה. נשתף אז ור

ביון יש ם צ סויי שוב מ שוב לי ח ת שיבינו ו  זה א

ת שינו הם ם א ת ה דע מ  פעמים כ

<0 k ת כדי הגענו שו שים חדש, הליך לע שתנים אנ  . מ

שפט כל ם שהם מ רי מ ם או שפט שנתפש היו קבל לקהילה שמתנגד כמ קור. מ  זר

אנו לא הליך ב  סרק. ל

ה דב- מ ם ל ת א א ם ל שארי  נ

א זה כי ת ל שלהם... הבי

תי־ ה אז רו מ א ל ר ל ביישוב? לגו

0 k א ם ל חזיר זה התניות. רוצי ת מ הוועד. של לידיים זה א

ר דב- עצו אן נ ה חברי 2 כי כ ם וועד שיך לעזוב. צריכי ת נמ שא הדיון א ה בנו ל הי ק ה ת־ ד ת ע מו אחר. ב

פגימי דיוו סיכום

שך ישיבת קבע המ תי ם ש קד ה ב
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28/01/2018 תאריך - 43 מס׳ דיון

 ההשגות: ועדת חגרי השתתפו

 הועדה יו״ר - גולדברגר דב פרופ׳

 ישראל מקרקעי רשות נציג ועדה, חבר - רפלד אסף

 השיתופיות האגודות רשם נציגת ועדה, חברת - אלון אלה

הועדה מרכזת - קריספין מיכל

המשיגים:

גלבוע מ.א האזורית: הסבלה ועדת

היישוב נציגת

הישוב:

ה מ ^ ן| - ב  במקום? לגור מתכוון לא שהוא לחשוב לכם גרם ד

ע מירי י ג ה ^ ^  ענה בתשובה, היסס הוא בבית, יגור מי כגון שאלות ונשאל לוועדה -

סגורים. אינם שהדברים נשמע היה שלי״ אמא אולי אני, ״אולי

^ רווקים עם בעיה אין לישוב כרגע, רציני קשר שאין ענה זוג, בת על נשאל ^yחשד. בנו גורר

היא ההרחבה

לנו. משמעותית

■ כרגע  §*ggBtb~ 2 רחבהrrfiWjfggSm-1 הרחבה הרחבות: 2 יש >שפחות,3^
התיישבו. בר בשלב

 הראשונה? בהרחבה גרים כמה - דב

ת מירי חו פ ש מ ל -

ת בהרחבה ו ד י ז ^ ^ ל תשתיות אין עדיין ש

 הם שאם שחשבתי מכיוון הזכויות העברת אפשרי האם ובדקנו גירושים בהליכי זוג הם המוכרים

 בהגרלה. בתור להבא עובר זה את הבניה את מממשים לא

בישוב לגור מתעדים שלא אנשים לקלוט שלנו הקושי

 מהווה זה ואז להשקעה שטח יהיה שלא בישוב, שיגורו אנשים רוצים אנחנו משפחות, רווקים, יש

ולהיבנות. להתחזק לקהילה, מחוייבות רוצים כולם(, עם בונים לא )כי לאחרים מטרד
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פ ב-. ר3ד פ ס ת ת לנו ^ צ מך על ק עצ

א החלטת למה דב- מ ו ח ב א8ל ו3>

המקום. את אהבתי בדקתי, שטח, מחפש כבר אני

■ דב

כמקצועי בזה להמשיך מתכוון את

 במקום לגור להתחייב מוכן אני

 בנקאי שיק לשים זה להתחייב ־ דב

. . . א ל - ^ ■

 התחייבות נקראת זו שנים, חמש לפחות שם גר ואחה בונה אתה שנתיים שתוך זה התחייבות דב־

בעיני.

 מדובר היישובים, ועל המשיגים על להגן כדי כאן יושבים אנו היישוב? של החששות את מבין אתה

 כל בהקמה, משברים, חלשים, בישובים במיוחד משמעות, לה יש משפחה כל קטנים, ביישובים

 לנו... תסביר בוא לקבל, לא מעדיפים ,הם בספק מישהו שאם חושבים הם ולכן חשוב, אחד

יכול שאני במה ולעזור ולתרום שם לגור הולך -אני

דב־;

כסף? לך יש -מאיפה

המגרש? את הקודם קנה בכמה

4ב-$י קנה - 4ב-& מוכר ₪ 0 0 9 ₪

 הקרקע על מניפולציות עשה שמישהו כואב דב-זה

רציני אתה כמה עד ולראות לך לעזור רוצים -אנחנו

בי לג ך  הייתה המשפחה נבנו, לא עוד התשתיות להתיישב, כדי קנו הזוג בני נדלנית, מניפולציה ?^

t ולקנות למכור צריכה m M t o.־ 

 מההורים כספים חסכונות, גם ,מימון לו יש

 :אחים כמה דב-

יחיד בן אני

 חיובי אדם להשתלב, יכול טוב, עברו המבחנים בקהילה- השתלבות לגבי

 בבית יגור מי וודאות חוסר על לשפוט לא

 בבית ולגור לבנות רוצה

בבית? שיגור במי התכוונת למה אלה-

£>*1בכיתי>&^ אגור אני יצטרפו. שההורים להיות יכול *$£<.9

םי ו י י ז נ ר א ג
ש י ■ הקבלה ועדת את שעברו רווקים צעירים אנשים היו לאפליה, חזקות טענות ^



פקודת ע"פ ובגליל בנגב לישובים הקבלה ועדות החלטות על השגות ועדת

השיתופיות האגודות

 אפליה שאין מוכיח רק זה דב-

 בעיניהם חן מוצא לא הוא כי

ש י  בעיניהם, חן מצא לא הוא עניינים לא משיקולים אותו קיבלו לא אחרת, אפליה של סוג ^

רלוונטיים. לא שיקול

בשטח. שיגור מי לגבי היסס הוא כי אותו קיבלו שלא טוענים הם דב־

ל כ ^ קונה היה בנדל׳׳ן להשקיע רוצה היה אם טייקון. על מדובר לא נדלן, עסקת היא עסקה ►

 דבר לא זה נדלן, לעסקת אותם שלח שמישהו עסקה, לעשות רצון של מקרים הרבה ראינו דב־

מופרך

בישוב? בעיניך חן מצא מה אלה-

 נוף מההורים, מהעבודה, רחוק לא

 אנשים? עם דב-נפגשת

א,01 ל י  בשטח פעמיים רק הייתי ^

 שם? קהילתיות פעילויות איזה מכיר אסף-

לתרום מוכן אני לא,

 ליד מושבים עם פעולה שיתופי הפעילויות, של בבניה ביחד, שחוגגים מסיבות יש

למצטרפים? פעילויות ,יש הראשונה בפעימה שרכשו אנשים - אסף

 הקרקע על רווקים עלו לא עדין צעירים, זוגות יש כרגע פעילויות. יש

 לך? שיש הכסף של גודל סדרי מה עלויות, אסף-

|4 0 0)0 0|22oflt המגרש דונם חצי לבניה, מ״ר 

 הרכישה? עם לך יעלה כמה לבנות? מה יודע לא אתה - אסף

?4 0^ -4  אותי תקע הקבלה וועדת של הסירוב כי התקדמתי לא עדיין ,0

 בניה? מטר עולה כמה - דב

 קרקע מילוי של 30000 נוספת עלות מקרה, בכל כמו &§ף*-

 :משכנתא כמה כסף, כמה דב-

0״ין  מוקדמות ^שאלות0

0  הקבלה ועדת את לעבור צריך קודם ^0

קבלה? ועדת ואז למכרז, ניגשו הראשונים, הרוכשים אסף-

 למכרז אחי׳כ ורק קבלה ועדת קודם השיכון, משרד של א הרחבה

 קבלה בוועדת מותנית הזכייה ואז מכרז, מוציאים שליטה, אין לישוב המינהל, של ב הרחבה

 התקבל שלא היחידי האדם הוא

 הקודמת המשפחה עם קרה מה דב-

ז ר כ מ ה י ן ^ ^  עיכוב היה ואז פחות, התקבלו מגרשים, 1כל& של תהיה הראשונה שההגרלה צפה ^

משמעותי מאוד

 לבנות? שיכול ועד אליכם פנה שהזוג מהרגע עבר זמן כמה

עברו שנתיים

 .2018 במאי יהיה שאפשר כנראה לבנות. אפשר אי בינתיים

הסכם? עשיתם מתי דב־
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4 0 F 2016 יוני

 לבנות... מתי העלויות, מה רלוונטי לא

 לשאול רלוונטי שזה בטח אסף־

משאבים צריך לבניה גם אלה-

יעשה והוא זה את לעשות מתחייב הוא

פנימי דיון סיכום

q *  WH11 ויוו■ I W  I נ^ ^ ו אי ד לי ,^ו

ההשגה את לדחות קולות ברוב הוחלט

ההחלטה את כותב אסף
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28/01/2018 תאריך - 44 מס׳ דיון

 ההשגות: ועדת חברי השתתפו

יו״ר - גולדברגר דב פרופ׳

 ישראל מקרקעי רשות נציג ועדה, חבר - רפלד אסף

 השיתופיות האגודות רשם נציגת ועדה, חברת - אלון אלה

הועדה מרכזת - קריספין מיכל

המשיגים:

החרמון מבואות האזורית: הקבלה ועדת

 האזורית המועצה ראש הקבלה, ועדת יו״ר -

 הישוב נציגת

הישוב נציג

הישוב

 עליכם קצת לנו תספר דב־

רהיטע מפעל לנו

האנשים. עת הכרתי ז,  של► עבודות שנתיים עשיתי

 לעבור? רוצים אתם למה דב-

 שטח? שני מצאתי האזור, היישוב, את אהבתי יצחק-

^b של למזכירות והתקשרתי ביוב תשלומי חוזים, ערכנו ,ומתן משא התחלנו  שיש לי נודע ואז ■

 לועדת הגענו ואז ולילתא מיון למבחנים ניגשנו המכירה, זמן את להאריך מהועד ביקשתי ועדה,

הקבלה.

א0י עם שהתקשרת אסף- ל ך  כלום? רשום לא בחוזים הקבלה? ועדת על לך אמרו ^

שם? לגור שתבוא רוצים לא בעבודה הקשרים שבגלל הטענה על מגיב אתה איך דב-

istttiliR אני אם lvat*, ביישוב לגור לבוא קשור לא זה 

£|| שם, מהאנשים גדול חלק עם סבלני הייתי « תי שי ז0ע ^ בעיות? היו אנשים כמה עם בערך, ן
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ם י ח ו ד ^ ■  רווח שום ואין בהתנדבות פועלת הועדה ההשגות, בכתב האישיות ההתקפות את ^

אישי.

 לי ידוע שהיה מה מגרשים, שני על דובר לא , איתם נפגשתי אני אליהם, התכוון שהוא המגרשים

 לקנות. רצו שהם המגרש זה

 שם? בנו לא למה בנוי? לא המגרש דב-למה

*4 0  התגרש הוא -0

0 מעורב. הטרוגני, הוא הישוב^0

 jggMglMMBMBMPI,*בישוב משפחה לנו יש אותי, הרשים מאוד יפה, מאוד ((^ימתנסח0ז

שצריך. מה בכל להם יעזור שהוא אמר

0של למשפחה התקשרתי אני קשות, ומחאות שמועות היו הפגישה לאחר 0 0  אמר אוי׳ו0

 הציעץ שהוא לעזרה אחריהם לרדוף צריך היה שהוא

מחאה מכתב עם משפחות 8 7 לפחות

 אותוץ לכם נעביר תרצו אם יפה, לא בצורה נכתב הוא כי המחאה מכתב את לצרף לא העדפנו

 המכתב את למשפחה להראות צריך היה אלה-

הטענות? מה דב-

 המשפחה עם הסיפור אמון, חוסר

0 משפחת עם דיברת אסף- 0 0 R 

■ *18,•^►  שם לגור יכלו לא כי משם עברו הם ?

 השלושה מתוך המליצו לא שניים הממליצים, לגבי

הממליצים? מאיפה אלה-

ל ה מנ י י י • חיצוניים אנשים שני הפרוייקט *

4 R 0^«מנכ״ל*0א נדלן, סיבוב עשה , תקבלו שלא ״מבחינתי אמר ק9

ה0א את מכיר מ כ 0ח* שנים ^  שם. לעבור רוצה שהוא לו ךסיפר0

&0  התושבים אצל וכעס אנטי יש הקהילתי, המרקם לנו חשוב0

40RP על תספרי אסף-

ת, הרחבה אגודה, חברי0חקלאי,► כישוב קמנו איטה- חידו  אגודה הוקמה קהילתית, של^׳־

ם, של הרחבה קהילתית, בני ת ^ דו חי בי  נוספו. ו

 בועדה הרבה דחינו לא

בישוב? ההיכרות על דיברת אסף-

0 0  במקום לגור שלי החלום זה בעיניי, חן מצא ,בישוב עבודתי בזמן מתנגדים,0 על מתפלא 1

 גם. לעבור הילד את לשכנע הצלחתי כזה,

ילד לכם יש דב-

v אז עד חייל יהיה כבר הוא

 שלא הופתע שהוא מכתב *כתב0|0 - האחרונים בימים שקיבלנו מכתב להקריא מבקש אני

שלו. בשם השתמשה והופתע אותם קיבלו

 מתאים. שהזוג ספק לי אין האחרונה, בתקופה עסקיים קשרים אין

ממליצים של שמות 3 העברנו
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בועדה רבב להדביק באנו לא

ה בגלל אותו מקבלים שלא הזאת ההחלטה אבל ז א ו ה  סביר לא ש

3בגל משפחה לפסול רוצים נכון, שנאמר שכל נניח 0  אחר. משהו שאומרות >שפחות£

 קבלה. בועדת זה את להציף צריכים היו

בין מ ר  עליו ממליץ ועדיין המכתב השלכות את ®^

 ומסוכנת רחבה אמירה זו

 הזה המצב את לסדר ניתן לישוב, מקבלים אם גם

לנקודות לי יש 1

 אם יהיה מה לציין דאגה שלנו בפגישה אך חילוניים לדתיים פתוח שהישוב העובדה לגבי

חילוניים שהם למרות יבואו הילדים

 שני. מגרש שיש ידעה והיא למפה קמה היא הבן, של המגרש על ידעה היא - הבן של המגרש לגבי

^ כי עם דיברת לא אפילו את התקשר הוא הרגליים על נעמד שהוא ברגע &-0|0לג

אשתו.

^ הפך זה ועכשיו עלינו דיברו שרק^משפחות אמרה ב היו ל

&* עבודה עשינו ^0ל * * * א0^ ו ה  מתנה לי והביא הבית את מכר ^

 הזה אדם לבן נקשרתי כסף, רצה לא הוא מכר שהוא אחרי גם

 שצ׳יפרתי משפחות כמה יש טוב, מאוד בקשר הינו rpjgppfc גם

 מהאנשים אחד הרמקול על שתשים מוכן אני

תי ר חז ^ |^ בי הקבלן עם להם, לעזור כדי פעמים 5 לבית לג

י של הבית את שקנה מי עם תדברי ל א ש ת ו ^ |^ ^  השלמות מיני כל ממני וביקש אליי בא אותו, >

שעשיתי.

תשלום? בלי עבודות הרבה עושה אתה איך - אלה

 העבודה את לעשות מעדיף אני מרוצה, לא לקוח אם כזאת, שריטה לי יש

 שוב. ועשיתי המטבח את פירקתי התכנית, את לשנות החליטה העו״ד

נגדו? שעלו הטענות מה אלה-

את ששאל קליטה ועדת חבר הוא שדיבר מי

קיבלנו. שלא §£נ!מועמדים של

דתי? אתה דב-

הכנסת לבית הולך לא אני

הקצוות. מכל אנשים שיש לידיעתם הביא רציתי המעורב הישוב על איתם דיברתי

 על משפחה כל של השפעה יש משפחות, 400 עד קבע החוק רגיש, מאוד הוא קהילתי ישוב דב-

 המדינה יתחזקו, שהישובים רוצה המדינה , יחסית נמוך במחיר קרקע משווקת המדינה ,הישוב

 מהישוב. אכפת למדינה הקרקע, על סיבוב לעשות שרוצים למקרים מתנגדת

 אחר? למקום תלכו אולי אתכם, רוצים שלא מרגישים אתה

י0^ נ א  מאוד השטח את ממנו שקניתי זה לסגת, רציתי כסף, שילמתי וכבר זה בתוך כבר ^

JB הוספתי כלכלית מסובך B T to בניה תוכניות כבר יש לו שיש חובות על ש״ח

 השטח. על עיקולים יש חתומות,

הממליצים? על אומר אתה מה אלה-
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ד ח א ^־ ® ■ ם ^ שי ר האנ מ תי מכיר שהוא א ת, או קצועי א מ הו שלי טוב חבר ו

ח״ב זה מי להיזכר קךניסה01& א  והסתכסכו בהתחלה אותנו שהרשים אמר *■■יג

 ממליץ שלא מי של השמות את לקבל רוצה הייתי איתו, מסתדר לא לגביי^^גאני

חברים. הרבה עם אנשים אנחנו

?•sgyS המשפחה עם גדול מאוד אמון משבר לי יש מרשים, ואיש יפה מדבר

ממליצים. עם מדברים אדום, דגל יש קליטה, כועדת לנו מביו לא אני4

? קשר לך יש האם העו״ד, את לשאול מבקש העובדות, את מכיר ,אני י ^ ^  חלק הצגת האס ל

 שלוי מהתיקים

א ל - ^

 עצמה את מוכיחה שהועדה שבחים מקבלים הקבלה, לועדת הכוונה ״אני״ אומרת1^0כ*

 יישוב. חצי הורס והוא רקוב תפוח יש לפעמים

 בשלום. ויחיו שיבואו משפחות שנה, 20 הנושא את מכיר אני

^ במקרה ל  קבלהי בועדת מותנה שזה כתוב בחוזה אם כספי נזק יש איךJש

 קבלה. ועדת אחרי רק וכו׳ ביוב תשלומי

עבור לשלם צריך בשבילך מודאג מאוד אני

בחינם עבודות הרבה עושה שאתה לי מוזר

ה גדול פער יש א ו ר ^ ^ ך י  הקליטה את רואים המתיישבים איך לבין נקלט עצמו את א

הקהילתי במרקם בעיה יש

 איתו, הסתדרו שלא עבודה ממשק עם משפחות 7 ויש נניח שווה, להזדמנות זכאי אדם כל

 להיות. ויכול

 בהסכם יציאה מנגנון יש

ר הטריגר שלי, ההתרשמות - אסף ^ ^ ^ ל  ש

לכאן מגיע מאליו מובן לא

אותו מקבל כנראה הייתי את משבח עכשיו היה טוב סימן אם

^ הטלפון מספרי את מבקש - דב ל 4^0ש 6>
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פנימי דיון סיכוכז

טף־( ושת ח וזב

ע צו ק ת, עליו שאין מ אן הבין לא הזוג תלונו  הוא-בעלך, ל

ת ד ע א ו ל ה, ל ב תי ק ד הי ק א ל א^ הו ש א ס פ

^ למשיגיבמ«גיב ימים5)

0)ממני-

 המועמדים עם בשקיפות להיות צריכה הקבלה ועדת

 הועדה ואח״כ ביישוב מהמשפחות המחאה מכתב את נבקש כי הוחלט

להחלטה. תגיע
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ההשגות: ועדת חברי השתתפו

 הועדה ר יו״ - גולדברגר דב פו־ופ׳

 ישראל מקרקעי רשות נציג ועדה, חבר - רפלד אסף

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד נציג ועדה, אמויאל-חבר רענן

השיתופיות האגודות רשם נציגת ועדה, חברת - שפירא לירז רותי

המשיגים:

סגין£ ש ה  הישוב ועד חבר ו

 הישוב מזכיר

אביעד_פנ =(יו״ר3כ הישוב ועד ^־
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דיון סיבום

 הכל את קראנו החומר, בכל בקיאים שאנחנו הנחה מנקודת שתצאו מבקש אני דב־

הצדדים. כל כלפי אחריות השגות כוועדת לנו יש

 משפחת את לשאול מבקש ליישוב. ההתאמה של העיקרית לשאלה לחזור רוצים אנחנו

 להתנגדות תרומה איזושהי לכם שהייתה מרגישים אתם שנים, כמה של במרחק כשאתם היום,

אתכם? לקבל היישוב של

 שהגענו ענינו אתם? דווקא למה - כששאלתם הקודמת, בפעם זה את שאמרתי חושב אני0^9

i אותנו, שליווה מוניטין עם f l H i, ף  אליי ניגש זה. סביב רעש אז היה ^

 אותו והפניתי מכתב לנסח לו עזרתי שחיתויות. על דיבר איתי, והתייעץ בוועד שהיה מישהו

המדינה. למבקר עותק עם האגודות לרשם פניה של מכתב מציגים הציבור. תלונות לנציב
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10

1 1 0^ v ^ u q a B W ' i m i  p a !  m j b d  111 \\¥lfiW ₪ !₪ ₪ &m ***\yG0 ^ ך ע ז ג מ ^ ^ י ^ ע ק ב ל

ר 12 ז ע ^ י ■ רבב. ללא היה שעשינו מה כל כספים. קרקעות, - בוערות נקודות היו אלה לו. ^

ם6£ 13 י נ \ ׳ ^ ך למכתב(. )מתייחס זאת מכירים לא ואנחנו משפטיים הליכים מתקיימים (

המכתב. את להכיר צריך הוא לקבל לא או לקבל אם יחליט שהיישוב כדי - דב 14

ביישוב. שחיתויות על התלונן שהוא לביהמ״ש בתגובה טענו הם 15

יש ביישוב, בעיה שיש יודע היישוב. של ההתנגדות כל את עורר שלכם בהתנהלות משהו אולי דב- 16

מזה. מופתע לא אתה קהילה, תת 17

18 3Q0 הרמוני ממש היישוב

שהלכתם. אחרי שקט שהיה שאמר היישוב את מצטט אני דב- 19

ת של גיבוב היה זה 20 חו פ ש ^^ ם. רי ק המלצה. מכתבי כתבו ש

היישוב את הרגיז מה אותם, רוצים שלא להחליט אחר או זה לאדם גרם מה יודעים לא 21

לסנן. בחוק מנגנונים נקבעו זה בגלל בדיוק אחרים מתיקים גם זה את מכירים בהם, 22

חינוך. במוסדות בחוגים, הילדים ההאשמות, כל את שוללים הם 23

כפיים. ניקיון פה אין הדעת על מתקבלת שלא דוגמא האבחון, למכון בקשר 24

וכו׳ נדלי׳ני סיבוב יהיה שלא היישוב, על להגן גם מבקש עליו מדברת שאת חוק אותו דב־ 25

היישוב. בתוך חינוך במוסדות הילדים 26

ולהתבדל, ולהתאגד להוביל מחפש לא הוא שונה קצת שהוא שלמרות אמר האבחון מכון 27

יתבדלו. ושלא אישית מבחינה מתאימים 28

אותו. הצגתם לא לנו גם בבג״ץ? הזה המכתב את הצגתם לא למה - דב 29

כולו. ההליך על כתם מטיל הוא המיון מכון של מהסיפור להתעלם אפשר אי ■00 30

31 0 המקורי האבחון את ביקשנו שנים -0

ם לישוב, המשפחה את לקבל כדי בו שדי כפיים ניקיון אין עובדות, הסתרת 32 ר^^ני ב כ

שתינתן מבקשים ערעור. שהיה הזכירו לא הם לבג״ץ בתגובות גם הזה. הסיפור בתוך נמצאים 33

הזה. בעניין החלטה 34

ם, הקבלה, לוועדת פונה אני דב- 35 ח^׳זני פחות נרגעה, בישוב האווירה חדשים, הוועד חברי עב

אותם? ולקבל לשקול מוכנים שאתם להגיד מסוגלים אתם האס מתוח, 36

אצל גישור של להליך ללכת ביקשתי ההיכרות. בוועדת חבר הייתי הקודמת בקדנציה 37

ט 38 פ שו ה ^ ^ ט פ שו את לתת החלטנו משתנים. אנשים אולי כי שכירות של תקופה הציע ה

זולת בוטה. בצורה נדחינו לנו. נוחה שלא הצעה לקבל מוכנים היינו הסף. על ונדחינו הצ׳אנס 39

לכלום. הסכימו לא הם במלואה הצעתם קבלת 40

דב־היום? 41

ן 42 י י ד ע » ^ לגישור ללכת מוכנים ^

ה 43 נ די מ ! ^־ ^ תת של הבעיה בישוב, הנושא את יבחן חיצוני שמומחה ביקשה ^(

מבחינה ביישוב. גר שכבר אדם של בקבלתו שדנים מצב אין כלל בדרך קיימת. עדיין הקהילה 44

האישי. במישור היתקלויות מיני כל היו עובדתית 45

ההיתקלויות. את בבקשה פרט *00* 46

בעתירה. מפורט 47

2



פקודת ע׳'פ ובגליל בנגב לישובים הקבלה ועדות החלטות על השגות ועדת
השיתופיות האגודות

ם 48 ה - ב נברא. ולא היה לא אומרים ד

v הוכחשו. לא הדברים *00* 49

להם? שמסומן מגרש -יש דב 50

מגרש. אין כרגע להיות. שאמורה הבאה בהרחבה מגרש לכאורה יש -0** 51

52 0 תב״ע. פוטנציאל יש -0

היישוב הגיון. הרבה יש הגישור שבהליך חושב אישית אני הגישור. בתהליך נוכח הייתי לא 10* 53

המשפחה של ההתנגדות את להבין מצליח לא אני המשיגים. מול קלים לא אירועים מסכת מתאר 54

ביישוב. קהילה שאין אמרה שהמשפחה בעיתון כתבה גם הייתה הגישור. להליך 55

הכחישו. לא אך הסברים להם נתנו האירועים. הכחישו לא הם 56

זהי את מסבירים אתם איך כזה, דבר שעושה מי האבחון, לגבי דב- 57

האבחון? כל את ומשנה המשפחה את מכירה שלא מישהי יושבת איך 58

נוסף? דוח ביקשתם למה 59

ערעור. נוהל - השני האבחון על כתוב לשנות. ביקשנו ולכן למלל התאימו לא האיקסים 00 60

ועדת כלפי שלהם הזלזול האנשים, עם היכרות הקבלה- בוועדת שבודקים דברים כמה עוד היו 61

ת^י^י אני הקבלה. 62 ש הקבלה. ועדת כלפי מתבטאת שהיא כפי תתבטא לא דור

גורלות חורץ ולא כלי הוא האבחון 63

נגד אישי דבר שום אין נאמנה. עבודתי את עושה אני לנו, חשובים הישובים 64

פה. שנאמר מה לכל גבול יש פה, החברים 65

מסקנה לאותה הגיעו והם השנייה הקבלה בוועדת שונים אנשים שישבו עובדה 66

משפחת נגד אישי דבר שום לנו אין משמעותי. מאד דבר היא הקהילה קטן, ביישוב מדובר 67

M W  68

.....הדברים על להגיב 69

ערעור? בנוהל השתמשתם פעמים כמה - אסף 70

ערעור. נוהל ליישוב שלחו לאיקסים. המלל בין קרה מה להבין ניסינו פעמיים. אולי *00 71

ערעור. לנוהל זה את שלחנו - קורה מה ששאלנו אחרי - לנו אמר הוועד ראש 001 72

לגישור? הסכמתם לא למה דב־ 73

לעבור הישיבה ממנכ״ל מצוינת הצעה קיבלנו השכירות חוזה כשהסתיים - 74

עברנו. אחר. בית לנו היה לא בישיבה. לגור 75

^ אצל הדיון לגבי כאן שנאמר מה שכל להגיד מבקש 76 ^ ט פ ו ש היה. לא ה

^י 77 טי פ שו ההצעה את לקבל יכולנו ולא מדהימה אישיות הוא ה

אותנו. לקבל אם יחליטו הם ואח״כ בשכירות^שנים לגור לעבור הציע 78

כדי שכ#«שנים לגור נעבור אז מצוינים, שכנים היינו כבר-#׳\נים, שם גרנו סביר, לא בעיני 79

ם 80 שני חר^ א היבט גם לזה ויש נעזוב? מה? אז מתאים לא ואם מתאים? זה אם יחליטו הם ש

«0|0לשלם* איאלץ 1000000! במקום כלכלי, 81 »

ממשיכים - לנו אמרו הם לגשר. וניסינו מיוזמתנו, הגישור, הליך לפני הקודם לוועד הלכנו 82

בבג״ץ. 83

צריך זה מדויקים, לא נתונים ההליך לאורך כאן מציגים הכפיים, ניקיון להליך מתחבר 0* 84

להיעצר 85
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ם 86 שי ם לאנ טיי שי יש פר ת קו או ר ה שות ל ת לא שהר הל תנ היטב. מ

ועדת אלמלא נענינו. ולא המיון מכון של המקורי האבחון לבקשת ההליכים בכל פנינו ■^^שנים 87

נחשף. היה לא זה ההשגות 88

נכון. לא וזה נדחתה שהעתירה וכתבו לחוה״ד תגובה הוגשה 89

למיין צריכה שלא ועדה זו תקין, היה שהכול טוענים הקבלה? בוועדת פגמים שנפלו נעלבת היא 90

מדינה. לקרקעות אנשים 91

הסירוב את להבין מתקשה השופט, של הפשרה הצעת לגבי 92

לא אתם בסדר, נראה והכל מעולה נשמעים כולם בישוב, קורה מה להבין לכם קשה 93

הישוב. ועד לבין ביני אמון שום מתקיים לא שם. קורה מה יודעים באמת 94

שלי החיים את חייתי אני דיברנו, שלא ועד מול בישוב שנים חייתי 95

שלו? בהנהלה אמון לך שאין ביישוב לגור רוצה אתה איך 96

97 B 1- ^ בהם. אמון לנו אין מבינים. לא אתם ביישוב. קורה מה מבינים לא אתם |

גרו שהם מאז הרביעי הוועד אנחנו לפנינו. ועדים שני עוד התגוררו שהם מאז היו אבל 98

ביישוב. 99

ף 100 א ^ § אני עכשיו במקור( )ההפסקה עוולה... חווה כשאתה אותי. מכיר לא פה שיושב אחד ^

הצביעו שאנשים יודעת אני לזה. להיכנס רוצה לא אנשים, על יאיימו שוב שנים3£ואחרי אבוא 101

של ההצעה לגישור, הסכמנו לא נגדנו, שיצביעו הסיכוי את שוב לחוות מוכנה לא אני בעדנו, 102

103 ^ ט פ שו לכוחותינו. מעל הייתה 4ה

אבחון? עוד גם הציע הוא - דב 104

הראשונה. חוה״ד את לראות רצינו לא, 105

יכלו המשפטי ההליך כל לאורך פשרה, שום אין הצעות. של מגוון היה משפטית מבחינה 106

שלב. בכל לחזור יכולים חוק, פי על מקרה, בכל בשכירות ביישוב ולגור להמשיך 107

ביניים צו היה 108

הצעה. להם הייתה כי השכירות את עזבו הם 109

״קבלה של המשיגים של הצעות היו זאת לעומת הישוב. מבחינת אמתית פשרה הייתה לא 110

ם מותנית בקבלה שיתקבלו - בתנאים״ 111 שני חר^ א החברות. להפסיק אם יראו ו

הנפרדות ההסעות סוגיית לגבי ■-4^1 112

נפרדות. הן לאומי הדתי במגזר ההסעות כל 113

מצא*4בי״ס״*מ( ההסעות. את מממנים ההורים מופרך, ההסעות סיפור כל 114 <מ$,-3נ

י115 מממן? מ

חנו 116 אנ -

היישוב? לא 117

118. א יש גם מורה אני ל

זו אבל 119

נפרד. הסעות מערך זאת ובכל יש 120

ש התאמה. האי נושא את להבהיר רוצה אני 121 י ^ לא מסוים. אופי עם קהילה ^

ביד שולטים שאנו להגיד נכון לא זה תורני. יותר בכיוון הוא כי אחי את מקבל הייתי 122

ביישוב. רמה 123
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אחד אף על אימים מהלכים לא ליישוב, להיבחר כדי עבודה עשינו לא 124

בין לגשר מצליחים לא ביישוב, יש*|<קבוצות הסיפור. כל אחרי הגעתי - המהותי לעניין 125

בעיניים. להסתכל לא פשוט זה שאין^קבוצות להגיד הקבוצות. 126

באספות. תרבות, בפעילויות ביטוי לידי בא זה הקבוצות. בין לשיח לגרום מנסים 127

קבוצות. בשתי מעוניינים לא אנחנו 128

הישוב רב של באישור והכל לכולם שמתאימה פעילות ליצור שוקלים 129

«&תהיה הנוער תנועת אם דיון היה 130 0^ או^ 0 תנועה שתהיה ברור היה מקרה בכל בל02̂

0&0 גר הייתי אם אישי באופן אני אפילו הקבוצות. לשתי שתתאים אחת 131 הייתי אולי0|0

תנאי את ומקבל קהילה בתוך חי שאני מבין אני אבל שולח 132

היישוב. לכל שמתאים למה ואשלח המקום 133

הגיע. לא המתבדלת מהקבוצה איש אבל איש הגיעו בשבט, ט״ו פעילות עשינו 134

אליי קרוב שהכי הנושא זה החינוך נושא 136

לגן היישוב מחוץ חינוך למוסדות הילדים את ששולחות משפחות יש כי גן סגרנו 137

ך 138 י י ש ש ^ ■ ! א לחינוך ^ אי,^^■*נ׳ו מ 8עצמאי^>> בי״ס העצ 0 ללכת רוצים אנחנו .4&1

י 139 כ ^ ■ המועצה. של בי״ס זה ^

׳כיתה איו ־ מתפצלת א׳ כיתה ילדי שכבת שנה בכל 140

ן0^ של ההסעות 141 ז ^־ ההסעות גם מעורבות. הסעות |

המצב. זה ולרע. לטוב זה מעורבות. הסעות הן 142

אחרת לפצל להתחיל ולא היישוב של הקהילתיות את לקבל מתאים אם מראש להחליט צריך 143

ספציפי יישוב לאותו יבואו שלא 144

<0̂!0למשפחומ )פונה 145 אתכם רודפים לא אנחנו *

הסיפור את לסיים צריכים 146

הציבור. במבחן נעמיד בואו מוכן. אני בישוב, חשאית הצבעה - רוצים? אתם מה 147

משקיפים. תהיו - משקיפים להיות רוצים אתם 148

הקהילה לנו וחשובה מתנדבים כולנו 149

150 fp - מוגבל בערבון פה שנאמר מה כל

טוענים אתם נכונים? הישוב על שטענתם הדברים כל אם בישוב- לגור רוצים אתם למה - אסף 151

לאנשים לגרום שיודע יישוב יש אם וחברותיים. טובים אנשים שאתם אימים, מהלכים שהם 152

שם? מחפשים אתם מה כך, לחשוב 153

טובה הייתה בישוב הכללית התחושה בגליל, לגור חלום לנו היה 154

לא תצאו ואח״כ שתתקבלו שהעיקרון מבין השני. לקראת צעד עושה אחד כל הגישור, לגבי אסף- 155

מעשית. אינה שהצעתם הפשרה מקובל. היה 156

ניתן לכיס. היד את להכניס צריך לפעמים חלום להגשים כדי לכאן. או לכאן - תראו תחיו, בואו, 157

מקובל לא העיקרון מכם ששמעתי ממה אבל שנים, ארבע או שנתיים רק שם שתהיו להניח היה 158

עליכם. 159

עלינו. שכתבו המכתבים כל בגלל שנעשה נוסף, סבל לילדים גורמת הייתי לא 160

במקום אמון לי אין 161
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האנשים. על משפיעים שהם מקום חוויתי 162

163 S00- אמון החוסר תחושת שהנים. כל שעברתי מה של תחושה להעביר מצליח לא אני כנראה

לנו אין שם שחיים האנשים עם הועד. לבין שם שגרים האנשים בין להפריד וצריך הישוב, על היא 164

הבעיות. שהתחילו עד היטב שם חיינו בעיה. 165

בקלפי. האנשים את נשאל בואו - אומרים הם אבל - דב 166

167 0 צריכים והיינו בג״ץ של בהליך היינו , בישוב התגורר עו״ד ביישוב היה ך~0

הלך עליו, צרחו אותו, תקפו מהם, המום שהיה דברים ראה הוא התצהירים, על יחתום שהוא 168

לאיים אליה התקשרו בוכה, יצאה היא תצהיר, לנו לכתוב מהמטפלת וביקשתי למעון איתנו 169

א טובה הכי החברה הכול. ראה שלי עו״ד מהוועד. עליה 170 ! * ^ * ל הייתה היא כי לה חתמה ש

מהוועד. משהו צריכה 171

500ב- ייקנס קבלה ועדת בלי שוכר שיקבל מי בישוב, תקנה העבירו הם נחמדות, באמת פה אין 172

ש״ח 173

עובדתי. פה הכול שלי המצאה לא זו 174

י 175 מ ^ החיים. אורח את הישוב, של הכללים את עליו לקבל צריך לישוב להיכנס שרוצה ^

נוהל והיה הצליח לא הגישור אך טוב, יותר אותם להכיר רצינו שרון, שאומרת מה את מקבל אני 176

אנחנו ההיכרות. בוועדת קודם לעבור לא התעקשתס בבג״ץ הקבלה. לוועדת ישר שהפנה מקוצר 177

חברים יהיו ושלמה ששרון אפילו סמוי. באופן ביישוב לבחון או לגישור. ללכת שוב מוכנים 178

קלפי. בוועדת 179

יישוב. מתנהל ככה הישוב. בוועד מכירים לא אנחנו - להגיד אפשר אי 180

אם בבוקר, מחר באה. לא המתבדלת והקהילה בשבט ט״ו פעילות שהייתה תיארו הם -0̂ 181

הישוב? של מהפעילויות חלק תיקחו בישוב, תהיו 182

183 00- 0 0 כמובן. אז אותי שיעניין ומה אותי מעניין דבר כל לא השואה. ליום פעילות <עשה£

הקיים? המצב את שישנה במשפחה יש מה קהילות, 2 קיימות היישוב(- ■►|^נ)לנציגי 184

5ב- הבעיה את לפתור אפשר קהילות. בשתי מעוניינים לא אנחנו אחד. אדם לא זה -00** 185

הציבור. של הצבעה לעשות רוצים עניינים, להיות רוצים אנחנו דקות. 186

במכתבים. החליט הציבור -00 187

היום. שם גרים שלא אנשים שם יש -000 188

בוררות הייתה ההצעה רוצה. לא היישוב אם קורה מה הצעה הייתה הגישור להליך -00 189

שיוסכם. אחר מנגנון או חיצונית והכרעה מהירה 190

מר המלצה. רק לא נגד מכתבי גם היו - המכתבים לגבי 191 טי^^^א שופ יכריעו. לא שהמכתבים ה

J00S ביחס שם זול יחסית כ>•00₪ל* נמשכת המתבדלת שהקהילה חושב 192
או נוי כגון ועדה בשום להתערב מוכנים לא המתבדלת הקהילה שאנשי אומר הישוב *00 193

א שמשפחת עד תרבות 194 ל ^ ■ ■ קליטה. בוועדת שלה נציג שיהיה או תתקבל ?

195 0 בשקט. לשבת יכולים לא הם העוולות. את רואה המתבדלת הקהילה -0

המיון. למכון שתפנו רצינו - 00 196

הטענה. את שמענו - דב 197

הדעת שיקול את מחליפים לא שהמכתבים ספק אין 198
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ה לגבי 199 הצבע ת ה אי ש ח ת - ה ת ח ל שוב כו ט לי החלי ה מה ל חזיר פה קור תנו מ ה. או חור מנגנון יש א

השגות. ועדת ואז קבלה ועדת - בחוק שקבוע 200

אין אותה. לסיים וצריך הוגשה העתירה משפט. בית או תחליט שהועדה חושבת אני 201

דין. עינוי עוד להתקבל שמנסה משפחה להעביר היגיון 202

שוב. ההיכרות לוועדת להגיע לא בבג״ץ ביקשה 203

הקליטה. ועדת עם לשבת בעיה למשפחה אין 204
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4דיוןמט׳ 15/04/18 -תאריך 6

ההשגות: ועדת חברי השתתפו

גולדברגר-יו״ר דב פרופ׳

 החברתיים והשירותים הרווחה משרד נציג ועדה, חבר - שוגרמן ברוך

 השיתופיות האגודות רשם נציגת ועדה, חברת - אלון אלה

החקלאות משרד נציג ועדה, חבר אמויאל- רענן

המשיגים:

האזורית הסבלה ועדת

- האזורית הקליטה ועדת יו״ר 

- הישוב מזכיר  

הישוב ועד יו״ר

* i f t . הישוב של משפטי יועץ   -*jggBtti

הישובז

דיון סיכום

עצמך על לנו תספרי דב־

נוער >*עם38&6£1««&99שירוו*יי£{ שנת יסודי, על בביס למדתי נולדתי

^ בסיכון, ^ ^ ^ ®858^>885^ * * * י1^ ת ר ר ח ת \ ^ ^ * * * * ן |* *  של בעסק ,עובדת 20015 ב- ן

^ | ^ ^ | ^ ^ ^ ח פ ש מ  האחרונות. בשנתיים שם גרה 1ה

^ רוצה ציון, אין עדיין פסיכומטרי, עשיתי ת ו י ה 0ל *יז<•0^0

ה^ באזור, להישאר לי חשוב בגליל שנולדה מישהי בתור ח שפ מ  לא וזה במרכז עובדת *אני88(0ה

 נדרש שהוא תחום ללמוד הולכת טובה, הזדמנות זו כי לישוב להתקבל מבקשת אני לי, מתאים

 עם מתיישב זה לתת, שאוכל העזרה את שצריכות קבוצות עם לעבוד לי חשוב בצפון,

 מקומות וגם למשפחה הקירבה גם לי חשוב המוני, לא קהילתיות, על שומרים שלי, האידיאולוגיה

עבודה.

בגליל. לגור רציתי תמיד
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יודעת את מה ־ דב

 משפחות, כמה יודעת לא קטן, קהילתי

 ולהתפתח לתרום אופציה בישוב, משפחות פגשתי

להתנדב. רוצה

 לישוב עכשיו מצטרפות בערך^!נ>שפחות

 בעיני חן מוצאת באזור החינוך מערכת בעיני, חן מצא

 למדתי. שאני ספר בבית ילמדו שלי הילדים

 יסודי? לומדים איפה

^, אפשר ^ ״ ם  הסוף. עד מהגן ג

זאת. מאפשרת המקומית הרשות ̂,0 הוא הספר בית

 בהדרכה. רקע משלי, רעיונות להביא אוכל אני בחגים, מטיילים, ובן אבא שבו גברים טיול יש

שלי. השכנים מי אדע אני כי חשוב

בישוב? לגור מתכוונת באמת לא שאת חושבים הם למה מושג לך יש - דב

 הקבלה בועדת עלתה לא השאלה

שם? לגור מתכוונת את עכשיו, זה על לי תעני דב-

 הכל את תממן המשפחה זה, לכל נכנסתי זה בשביל שכן, כמובן

 הבית? את לבנות עולה כמה יודעת את משכנתא? לך תהיה ־ דב

לא
שם. נגור לא שאנחנו חושבים הם למה יודעת לא

 הגרלה לערוך להם ונותנת להם לעזור רוצה המדינה ולגדול, להתחזק רוצה הישוב דב־

שנים. 3 עוד גם וכנראה בת״א כבר שנתיים את

 הזוג בן יהיה מי יתחתן, מי עם ללימודים, התקבל אם יודע לא שעדיין צעיר אדם

 יגור הוא איפה יודע במצבך שמישהו נראה לא זה הקבלה ועדת אני אם

 השאלון. את ממלאת לא אפילו ואת לישוב להתקבל רוצה את - השני הדבר

 שניהם? את למלא צריך שלך אבא

 מהבן העתיק ״רווק״, שאת עליך כתב

רציני? לך נראה

ת חינ ב מ ^ ^ ®  שלוש עם להיפגש עם ונפגשתי הועדה עם נפגשתי אני מילא, הוא השאלון, .

משפחות.

ת הרבה מכירה לא שו שעו ת^  עושה שאני מה את בנו

 כמוהם. לא אני שלהם, לילדים או לעצמם או אותי משווים אנשים

 לתרום. והרצון העזרה מבחינת שלי, אבא של העזרה את לי יש

 באגודה? ההסכם עם חוקי לא מה - דב

4 R C- יודעת לא

ב ו ש י ^ ת ^ חו שפ מ טן,^^ ת1 בסה״כ שוכרים, ומעט ק חו פ ש מ  בערך ^

 ,80ה- בשנות קמנו השנים, עם מתבגר הישוב

* ספר בתי גנים, שני פעוטון, יש בישוב ■ ^ ! ! ? ® !■ ® ר ם דיי סו  .,י

נוער מרכז י״ב, עד ד מכיתה נוער פעילות הרבה
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 תרבות יך,ינח בישוב, שונות ועדות

האחרונות בשנים התנדבות של פריחה

^ של תשתיות סיימו ההרחבה- -  יותר ישנה הרחבה בניה, של סיום בשלבי מגרשים, כ

 מאוד במהירות המועמדים עם היכרות מהישוב, חדשות, ובמשפחות עכשיו, ההרחבה

 2017 דצמבר סוף יגמר ההטבות שחלון לפי המועצה עם לסיום להגיע רצינו גדולה,

 באוגוסט התהליך את התחלנו

קיבלתם? כבר כמה - דב

ת ו ח פ ש מ ^ ׳ ך־  נשירה( היתה יותר קיבלנו)קיבלנו ^

קצת -תאפיין דב

ב1 ו ר »  עם רווקים בוגרת, רווקה קיבלנו רווקים, גם לא, וגם ילדים עם חלקם צעירות, המשפחות ^

 המגורים את עליה לכפות רוצה ולא להתחתן עומד כי התהליך את לעזוב שרצה רווק זוג, בני

 הישוב בן והוא שלהם

לבנות? להתחיל אמורים מתי - דב

 הסכם להחתם צריך הסוכנות לבין רמ״י בין המינהל, עם בעיה יש -

 להסתיים? הקודמת להרחבה לקח זמן כמה ברוך-

qg- שנים. לחמש ארבע בין 

&^ קיבלתם לא למה - ברוך ת ?9א

 מהירה, בצורה התהליך לגלול קצר מאוד בטווח משפחות 30 של היכרות של תהליך היה

* התהליך פעולה, לשתף והנכונות ^ ■ * ל  האחרות. המשפחות של התהליכים כמו נראה לא ש

 מספר שני קיבלנו החברים , חברים 6 של ההיכרות ועדת יש לשני. אחד מפגש בין השהיות היו

 לדבר להתקשר וקרוב, אישי קשר שיותר כמה לנו חשוב להיקלט שרוצות משפחות

אישי קשר ביקשנו במיילים, התכתבות הייתה פה

 התחושה אך מרשימה מאוד בבחורה שמדובר הייתה שלהם הדעת חוות משפחות, 3 אצל ביקרה

 כך והתרשמו פגשו המשפחות שתי בישוב, כחברה להיקלט ברצון ולא משפחתי בפרוייקט שמדובר

התהליך. עם המשכנו זאת ועם

 שאפשר ככל מתעלמים ובנתיים נעימות, לא שיחות למשרד, הגעה האבא, של מעורבות הייתה

מההורים.

 בתהליך. שתמשיך רצינו ולכן טובה חוו״ד נתנה נוספת משפחה

 אלינו. חזרה לא ימים, 10 חלפו כולם, כמו לחתימה חוזה קיבלה

זה. על ענתה ולא בועדה גם נשאלה

 שלה. מאבא המלצה קיבלה הישוב, על לך המליץ מי נשאלה דבר- עוד

^ המליץ האבא ■ ■ * ל  ע

ד י ח י ז ^ ) )  בישוב גר לא גס הוא אגודה, חבר להיות רוצה לא שהוא שהחליט ^

הישוב מול משפטיים בהליכים היה

 היישוב? על ממליץ דווקא הישוב גם בקונפליקט שנמצא אדם

תקינים נראו לא שבדרך דברים היו

 אותה לקבל נשמח בשלה תהיה שהיא שנים כמה בעוד להיות יכול

הבת? על והשלכתם האבא על משהו בליבכם יש כי יתכן האם דב-
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 האבא על ולא הבת על להסתכל נסיון, היה זה

מעורב והיה גדל צבא, אחרי להרחבה, ללכת גם רצה שלי- מהבן דוגמא

לימודים״?.... עם ״מה אותו שאלתי עבודה, תוכנית עם בא

 הזמן. לא שזה ואמר צודק שאני ואמר זה על חשב הזוג, בת על אותו שאלתי דבר של בסופו

א ל ^ ■  בית שיעורי עשתה לא לענות, ידעה לא למדה, לא זוג, הבן עם לפגישות הגיעה ^

 האח. ואצל אצלה עצמם על שחזרו ומשפטים האח, עם הגיע

 שלהם. להורים קשר ללא עצמם לנקלטים להתייחס הועד, של ההנחיות אחת

^“דב- להוסיף? רוצה את4^

ההסכם. על לחתום ואז הועדה תשובת את לקבל רוצה שאני עניתי

 מהתהליך? חלק לא זוגי בן מדוע

 שלי והחלטה שמי על הבית רווקה, בתור ניגשת אני

 שלו למשפחה מתאים באזור, לגור רוצה הוא

בישוב? היה הוא - דב

 אותו לקחת רציתי לא ולכן בשיקום וכרגע נפצע הוא

* פעמים כמה - דב ^ ■ ^ ^ ן ת י י ה

-1 הרבה ;-

 mmhmh לגור מתאים לו יהיה בשיקום, הוא אס ,

 הקרובה בשנה להשתחרר אמור ניתוח, ושוב ניתוח ,עבר

 עליו? חושבת שאת אחר ישוב יש 0KB0 לישוב תתקבלי ולא נניח ברוך-

 ספציפי משהו לי אין באזור, משהו רוצה אני ,כרגע

בישוב? הבית את בנית

 שבניתי בבית ביחידה גרתי ג-

^8  הקטנה ביחידה גרתי ,בניתי לישוב, להתקבל צריך לבנות ^«כדי8

jtM עובד שנה 25 B P M e, ממני רב סיוע תקבל היא בניה, של פרוייקטים בניהול עבדתי

הכנה. לה עשיתי לא

טופס למלא למלא מת״א אותה להביא רציתי לא

ב, מכיר טו ^י א ^ תי  ביקוש היה לא אנשים, היו ולא הרחבה הייתה נכנסתי שאני בתקופה א

 שלהם במגרשים סיפסרו הבניה במהלך בהרחבה

 היום שם גר לא אני

 שם שלום לי אומרים לא

 לשם? אותה לשלוח רוצה אתה למה - דב

jgKjgr- ממני נחמדה יותר היא 

להשכיר? דירות יותר לך שיהיו רצית רק אולי אלה-

 שם. גרו לא הם מסוים, בזמן לבנות והתחייבו כסף הפקידו שאנשים למרות

אמיתי? לא החשש - דב



 שיעזבו חשבו שלא באנשים מתממש אמיתי, לא הוא

 צימרים והקים פרטית קרקע על השתלט הועד יו״ר

לנוהל בהתאם אותו פיניתי

 שונים. מקרים בעשרות פיקציה, ועדת היא הקבלה ועדת כל

 הקבלה לועדת מגיע לא הוא מישהו רוצה לא היישוב אס

 הקבלה. לועדת אותה זימנו לא אפילו גדולים ילדים עם משפחה הייתה

שלי בילדים שיפגעו רוצה ולא החוק את מכיר אני

אחרים בדברים מתעסק לא אמיתי, הוא שלה שהרצון להתרשם רוצים דב-

 אסורים כספים משלמת הייתה היא אם בהגרלה, להשתתף יכולה שהיא לה הודיע הישוב

 היום. כאן יושבים היינו לא

V בן אני אליי, קרובה תהיה שהיא רוצה b,* ממונה 

 תרגילים מלא שם יש אחרות, הרחבות אין אחרים ישובים

 פיקציה היא הקבלה ועדת

החוק את מכיר אני

 שווה הזדמנות לתת נועדה הזאת הועדה כל

 להם שנוח מי את ומקבלים לרעה שימוש עושים

 קיבלתי ולא רווקים כמה מסמכים ביקשתי

ן י י נ ע ^ י ן ן ]^  שנים, כמה של עניין זה בית של ,

 בטוח כבר יהיה שלי בחיים הזה שהמקום רוצה אני

 יותר. מאוחר בשלב הזה לתהליך להיכנס רוצה לא

 דיוק אי יש מגרש לבחירת הוזמנה 48.*

 בהגרלה. להשתתף יכל כולו התהליך את שסיים מי כל מגרש, לבחירת המעומדים לכל מייל שלחנו

J מייל קיבלתי g V tt שלו. לילדים הזדמנות נותנים לא כי ההגרלה את לעצור 

 מועמדים 27 עם עם מתבצעת ההגרלה

 להיקלט שמבקשים אנשים עוד יש

 פניתם מה לפי - אלה

 יודע לא היכרות ועדת לא «אני3&

 אנשים עם שיחות עשו

 ההיכרות בתהליכי מעורב לא הועד

מוזר -נראה אלה

 התקשרו. ואנשים הועדים חברי בין הטפסים את שחילקו להיות יכול

 ראשונים אליהם פנו שנרשמו הראשונים

^ ך - # * ב£8 שו די ^  היכרות תהליך יש קטן, ^

 אני זה, לפני שנים הרבה בקליטה עסקתי

 לקהילה. הצטרפות זו נדלן קונים רק שלא להבין צריך

הנקלטים עם רק ההורים עם לדבר לא הנחיה הייתה

הנחת א׳, פיתוח אזור שקלים, אלפי מאות של הטבה יש השולחן על לשים רוצה אני

התשתיות של גבוה אחוז מסבסד השיכון משרד ראשון, נכס הנחת מילואים,

פקודת ע"פ ובגליל בנגב לישובים הקבלה ועדות החלטות על השגות ועדת

______________________השיתופיות האגודות 
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 האסורים הכספים על לנו תספר - אלה

ה ז - ^ •  שיפוצים עבור משלמים החברים ציבוריות, האגודה, חברי של השתתפות *

מהעלויות. בחלק משתתפת המועצה ,פועטון משחקים, גני

 תשתיות עבור שח 15000 עד לגובות ניתן

 כספים שילמו טרם שהתקבלו עוד היו

ה מ ל ^ ^ - ה ל אותהז לקבל לא שצריך חושבת את א

 החוק לפי להתנהל אותם ומנחה הישובים בין מסתובבת אני

 להתעלם היה ניתן לא שני מצד ונחמדה איכותית בחורה באה אחד מצד קשה, מאוד היה הדיון

 מעלה שהישוב מה מכל

 משהו. להוכיח יכולתי לא בעד, הצבעתי אני

 התרשמתי איך

בועדה הדבר אותו היה

4ש^ היא שלי התחושה  פה העניין לא0

J g f c האנשים? עם שלך היחסים היו איך החברתית ברמה

 אותי אוהבים חלק אנשים הרבה מכיר אני להתנדב, יכולתי ולא שעות הרבה עובד אני

לא וחלק

האסורים. הכספים רקע על היתה הבעייתית הסוגיה

 באגודה חברותו על שויתר בישוב היחיד הישוב, של אירוע באף היה לא מעולם

למה? ־ אלה

1- ^  בהם. עומדת ולא דברים שאומרת באגודה חבר להיות רוצה לא ^

 ערבויות ממשים לא בונים, לא אנשים

 אנשים עם ההסכמים את מממשת לא

 הסופי הכביש את סללו שבועיים לפני רק

 שלי הגב על הייתה שלי הילדים מול ההתנהלות כל

ה נניח דב- ת היי ^ ® ►  אותה? מקבלים היו ולא נשואה ׳

 ערר מגיש הייתי לא היחידה הרווקה הייתה אם

 בעבר עשיתי מה אספר בישוב....אני חברות , פעולה שיתוף

 מעבר לי חסר והיה במוטיבציה מלאה הייתי לצבא שהגעתי

הפלאפון עם שישבו חיילים שהיו ראיתי

 מדהים היה זה החיילים, עם באשדוד, אבות בבית להתנדב הצעתי

 החיילים. עם מסכות הכנו מיוחדים, צרכים עם ילדים של לבית נסענו בפורים

שם? לגור לעבור מתכוונת את אם היא הבעיה דב־

 לי מאמינים שלא הזמן, כל עצמי את להוכיח לי קשה מאוד אישה בתור

 הגליל? את אוהבת את אם בת״א עובדת את למה - דב

הפסיכומטרי. בגלל - אלמוג

לה. עוזרת ואני סרטן חולת דודה לי יש בנוסף

לעבוד. התחלתי השבוע



ה זה אם יודע לא &-₪000 הי ^® טי,^^  הכספים הסכומים, את גבה הוא הישוב, מזכיר רלוונ

עליהם מדבר שהוא

 הכספים את מעצמו וגבה החוזה את ובנה הועד עם ישב שהוא חוזה על הלין

0$אלה-^  בישוב אכיפה אי על הלין זה. על הלין לא £

ם רי ק מ ב  אותו אכפנו , ההסכם את הפרו שאנשים מ^י

באגודה חברה להיות בעיה לי אין 0/0*

פקודת ע"פ ובגליל בנגב לישובים הקבלה ועדות החלטות על השגות ועדת

השיתופיות האגודות

פנימי דיון סיכום

ליישוב. ^0k את לקבלת - הוחלט

 ההחלטה את כותב ברוך

מיעוט דעת בלי
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השיתופיות האגודות

19/07/2018 תאריך - 49 מס׳ דיון

ההשגות: ועדת חברי השתתפו

גולדברגר-יו״ר דב פרופ׳

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד נציג ועדה, חבר - אמויאל רענן

השיתופיות האגודות רשם נציגת ועדה, חברת - אלון אלה

המשיגים:

תחתון גליל האזורית: הקפלה ועדת

I- התנועה נציג

הוועדה :)רכזת

הישוב נציג -

הישוב:׳

דיון סיכום

עליכם לנו תספרו שלום, דב־

4לנו& יש בחיים, שינוי לעשות שרוצה זוג אנחנו  jflBOTSft בגילאי ילדים 0

 יותר, שקט למקום מעבר בחיים, שינויי לעשות בחרנו מפוכחת, ראייה עם בחיים בשלב אנחנו

4* אני שלנו. העבודה קצב את להאט שקט, פסטורלי למקום להגיע חלום רגוע, B H M H 

אותי לשרת יכול מעט, בזה עסקתי עוסקת במקצועי,

החינוך במשרד קביעות לי יש מטריד, לא זה אותי התעסוקה, בנושא

- ^ חברים לנו יש הצפון, אזור את אוהבים | ■ ► ב ש מו תין^ ,a1aa|CVp9 בן לי יש מ היי

ף אני פגוע, מרגיש אני מכובדים, אנשים אנחנו י, ^ ^ י ה ל ו  רציתי טבע, אוהב אני ח

 אמיתיות מאוד כוונותינו מגובשת, מאוד משפחה אנחנו הסטרס, את להוריד

 המורחבת? המשפחה על לספר תוכל דב-

^ £1|^ « ח א -0 4  במרכז וחלק יז1

שם? לעשות מתכנן אתה מה אלה-

י נ ^ ] ] ^ ^ יבואן ^ ■ ^ ^ ל בזה לעבוד רוצה לבד, עובד פרטי, ש
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בנדלן? לא אלה-

 נדלני סיבוב לעשות הולך שאני חשבו שלי, הבית וזה בנדל״ן אחד בית עשיתי הכל בסך 40/8

ו העיסוק את להמשיך ל׳׳ ד מ*נ ) |#  נדל״ן כריש לא אני בעתיד, רוצה אני אבל כרגע, לי אין בז

הגעתם איך דב-

^ שלנו הבן של חברים באזור, טיילנו ^ ב ש ו מ *5את* ופגשנו פורים במסיבת היינו ,,ב ^

 אותי עניין וזה שם מגרש לו שיש אמר

סיבוני של הענין את לי תסבירו דב־

£ב-^ הקשר את התחיל  לא הקרובה, בשנה לבנות התחייב הקבלה, ועדות חוק לפני עוד 0

B בנה, B ro אצלנו עבר קבלה, ועדת שוב לעבור צריך שהוא לו אמרו לבנות, ורצה שוב פנה הוא 

 לבנות ורצו שלום משפחת אלינו הגיעה שנה, תוך לבנות מתכוון שהוא אמר שלנו, קשות בתחושות

שם

 המגרש? את קנה הוא בכמה זוכר -מישהו דב

- * * Mmt*בערך י
4₪t-* משפחת » «  לנו יש בישוב, לגור יבואו לא שהם התרשמנו לועדה, אלינו הגיעה ס

 שם לגור יבוא מי לזהות יודעים אנחנו ניסיון, יש פרמטרים,

אותו קיבלנו זמן הרבה כבר שלהם שהמגרש בגלל אך

 שלנו. ההתרשמות ולכן התעניינה לא הזוג בת חדשה, זוגיות על מבוססת הייתה הקניה

J M T י הגעתי ת ב ש ^ ^ , הנציגים עם ב ^ ■ ^ ל  למיונים אותנו שלחו בחיוב, התרשמו ש

 כמה זוג לפנינו נכנס לועדה, חזרנו האבחון את שסיימנו אחרי ביום, שעות חמש ימים שלושה

 שלי הרושם נעימה, לא בהרגשה יצאנו נוקבות, שאלות היו נכנסו שאנחנו מחויכים, ויצאו דקות

 דעת חוות נתנה האבחון וחברת כשקרן, אותי ומאבחנים דקות 10 איתי יושבים שאנשים

ואמינים. הגונים אנשים אנחנו מקצועית,

ת, שמתוך לי רושמים והם ישראל, ארץ לאהבת שלי הילדים את חינכתי חו שפ מ ה מ  אחת רק ׳^

 אנחנו וזה התקבלה לא

נפסל זה עורי צבע שבגלל שלי הרושם

 ההשגה? את תבטל עורך, בצבע הוא שהתקבל ממי שמחצית לך יתברר אם דב-

המגרש? את קונה אתה בכמה דב-

S השומה, של התשובה את לנו אין למינהל, פעמים כמה הלכתי אני f lb שילם לא 

שנה חצי של תהליך למינהל,

 בטוחה לא העסקה בעצם אז

סיבות להיות צריכות לישוב, להתקבל מישהו לדחות כדי דב-

 רוצה המשפחה האם קהילה, בחיי מעוניינים בהקמה, ישובים לישוב, התאמה אי הן הסיבות אחת

למקום? לעבור

 בישוב לגור כוונתכם על התרשמו לא המקום, על נדלנית עסקה שאין לבדוק צריך

^ש הנושא בגלל זהירים הם אופייכם כלפי טענה שום פה אין ^  1ל

 לגור מתכוונות שלא משפחות ראינו השנים במשך

מכרז ללא יחסית זול במחיר הקרקע של המצב

אנשים לקלוט ורוצים ונוחים ליברלים שהם מבין אני קיבלנ»#|^ הם אם
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בכפר? ביקרתם פעמים כמה

0000k- נחמדה מאוד משפחה שם יש גבינות, שם יש פעמים, הרבה 

 בפעילויות. בחינוך, להתעניין ממנה ב^ןומצפים ילד עם שמגיעה שמשפחה כתבו הם דב־

1 עם דיברתי , התעניינות הייתה הראשונה בועדה 00 0 k החינוך, על 

0 ביס על דיברנו נעימה מאוד שיחה הייתה שלי, 0 L » * t t, אני שם, לומדים תלמידים כמה 

לעניין. לא זה חינוך בנושא ולפקפק חינוך אשת

 ולתרום לבוא רוצה שאני אמרתי אחה״צ, יש חוגים איזה ושאלתי להתנדב רוצה שאני אמרתי

4פעמיכ» כמה באו הילדים לביס, מגיעים איך בישוב, 0 0^

 ונעימה טובה באוירה יצאנו שכן, לנו וענו מתאימים אנחנו אם אותם שאלנו ההיכרות בועדת

 לכך, מעבר התעניינות הייתה ולא מיוזמתנו אינפורמציה נתנו אנחנו - מקומית ועדה *00

 מילא לאדם הפננו ולכן שלבים עוד יש הסוף, לא היא אצלנו ההתרשמות

בישוב? לגור רוצים לא שהם לחשוב לכם גרם מה דב-

^ ^  התעניינו לא שהם הרגשתי השיחה, במהלך סיפרתי , החינוך של התעניינות החוסר -מתוך0,

 מדי יותר שאלו לא בישוב... קורה מה אמרנו, שאנחנו לאינפורמציה מעבר

המרכזית? הסיבה זאת דב-

 הנדלני הנושא על סיפר הבעייתי, המגרש לנושא תוספת לא,

®^, שרוצה שמישהו לגיטימי דב־  בתעסוקה גם מתעניין לעבור►

 להיות■^• רוצה שהוא ואומר *000/יבואן שאני לכם אומר הוא

&£  בועדה אמר שהוא למה החיים קורות בין הבדל יש דיוקים, אי ש000ח בנושא ־0

 לעבוד׳׳ צריך לא אני כסף מספיק לי ״יש ענה והוא יעשה הוא מה אותו שאלנו

0 של הנושא גם היה במכלול הקבלה, בועדת הכל שירשמו ביקשתי משפחות, המון עברתי 0 

טיולים כאתר הגליל טרקטורונים, שבוע, סופי

 קודם האנשים את להכיר רוצים מוטה ועדה לא בעצמנו, מתרשמים אנחנו בצד, די הם האבחונים

0למהי להבין הצלחנו ולא בועדה זמן הרבה ונתנו אותם ראינו 0 0 

 וטרקטורונים מהטבע נהנו שהם ענה הוא בועדה ך0

 חשוב מאוד חברתי עניין עם גיל זה0*גילג£09

0 הילדים חברת i 0 i* כזו לחברה להיכנס פשוט לא קטנה, חברה היא 

̂ 0לאירועינ^ באו לא מסתדרים, הם אולי הילדים, את לבדוק בשכבה, ילדים כמה בדקו לא

0 ת0 דו ח ^י  jam ראשונה «הרחבה0(0נ משק, ^
 הראשונה? מהרחבה סיימתם כמה דב-

לבנות התחילו לא שהאנשים מגרשים כמה יש *0^/

ו ע י ג ג י ^  מה בין השתנו, המחירים חוזה, המציאו שהתבקשו לאחר רק מכר, חוזה ללא לועדה ^

■• שהוא המחיר , שכתוב ומה פה בעל שנאמר ■ ► ס ל ש  מ

0בהתחלה לנו נאמר ₪ 0»ל- השתנה זה ואח״כ ₪ 0 8 W .₪

3בערך^ לו שיעלה מאמין אני 0 0.₪< 

שלנו לצרכים שמתאים שלז^||ג>״ר בית לבנות רוצים -00}

$ב^ כמעט בית אקנה שאני לחשוב אפשר איך 9  בית רק שיהיה או אותו אמכור ואני שח4^0

לחופש?



פקודת ע"פ ובגליל בנגב לישובים הקבלה ועדות החלטות על השגות ועדת
השיתופיות האגודות

ם יעשה, מה לעשות יכול שאתה שהוא העניין דב- שני ד^ בעו ויעלה זה את תמכור אתה ו

יותר

 ?UMpaHRi מוכן בית נמכר כמה

300L- מעל

שלי? המטרה מה המגרש, את קונה בניה, עלויות

מיד. לבנות מתחיל שאני לועדה התחייבות נותן אני

 זו אז בנקאי שיק ותפקיד ותבנה תגור לא שאם סעיף בהסכם תוסיף אם התחייבות, לא זו - דב

התחייבות.

להפקיד כסף לי אין-00*

ם של הטראומה בגלל אולי דב- ת א ®יי המשפחה? על זה את משליכים ^

 לא כסף, עשה שהוא אמר הועדה, לבין הראיון בין סתירות הרבה כך כל לא, משמעית חד

לעבוד. בא

 לבן פיל יהיה שלא כדי לו יש כמה אותנו מעניין ריק מגרש קונה שאדם

 לנוח בא שהוא אמר מרוויח, הוא כמה להגיד רצה לא הוא

 עכשיו שומעת שאני ממה לגמרי שונה זה

הבית? לכם יעלה כמה הבית? גודל מה

 יכולת קיימת , שח מליון 6ב- הבית את ימכרו עצמם, משל בית קיים עדיין מכירה, הסכם אין

כלכלית

ם לא זה שיתרמו, רוצים קהילה, אנחנו א ^־ ^ מ ר׳ שו  אומרים הינו עדיין אחר במגרש היה זה ק

הדבר אותו את

 פרטניות מאוד שאלות שואלים אנחנו הכלכלית בשאלה

עם הבירור הזה, מהדבר חוששים מאוד אנחנו לבן, פיל של כאלה בתים לנו יש

חשוב מאוד בישוב לגור הולך אתה מי

 טובים אנשים לקבל לנו חשוב כזה, משהו או עדתי רקע על אחד אף פוסלים לא

 מאיתנו אינטגרלי חלק היא ההרחבה פורחת, אצלנו הקהילה

 שאמרת דברים בין סתירה כנראה יש דב-

ז חברת א מ ו ^ ^  H00 עוסק אתה ח
־ לי אין ן

4 מתעסק לא שאני בפניכם מצהיר אני חיים, הקורות את לי לכתוב שלי לעובד נתתי 0 0 L 

*•^? מתעסק עדיין אתה אלה- בויי

3RBK מתעסק עדין ואני לי אין היום חברה, לי היתה S W a* 

שם מלגור אותי פוסל לא הייתי אם גם

 00/001TW שווה שלי שהבית עניתי ואני הכסף מאיפה אותי שאלה היא צנוע, אדם אני
 התרשמתי לשם, ולעבור האזור את לעזוב נעולים אנחנו הבית, את מוכרים שאנחנו אמרתי

 הראשון השלב את שעברנו אמרו הם איתו, נינוח הרגשתי הראשוני במפגש וישר, הגון שהוא

 קיש כפר ועל הקהילה על דיברתם פחות וטרקטורונים, בריכה רוצים שאתם אמרתם אתם דב-

 להיתפס חוכמה לא בצמחיה, מטפל אני בטבע, לירוק מתחבר שאני היתר בין אמרתי אני

שאמרתי בדברים


