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דרישת ועדי כפר הרא"ה לביטול ההקצאה לעמותת 'שם עולם' – עדכון לציבור
קהילה נכבדה,
כפי שפורסם בפרוטוקול ישיבת הועד מיום  19/05/19יד אייר תשע"ט ,לאחר ליווי וייעוץ משפטי מעמיק,
פנינו למועצה בדרישה לבטל את הקצאת השטח לעמותת 'שם עולם'.
מאז הגשת הבקשה' ,שם עולם' הגישו מסמך תשובה ונתבקשנו על ידי המועצה להשיב על מסמך זה .כך
עשינו ומזה זמן שאנו בודקים מול המועצה כיצד ומתי תתקבל החלטה בנושא .מצאנו לנכון לפרוס בפני
הציבור את הסיבות וההתנהלות בגינן החליטו הוועדים כפי שהחליטו ,על מנת שהעובדות תהיינה ברורות
וידועות גם בציבור .הסיבה היחידה שהובילה אותנו למהלך הזה ותמשיך להוביל אותנו לאור כל הדרך,
הינה טובת הציבור ,בראייה מפוקחת וארוכת טווח .אנו רואים חובה לבחון את כל ההיבטים הרלוונטיים
להקצאת השטח והמשמעויות לכך עבור הקהילה ,אם לא נעשה זאת נחטא לתפקידנו.
חשוב לציין ולהבהיר כי בשל רגישות הנושא ,ועד האגודה ,הועד המוניציפלי ונציגת הישוב במליאה
משולבים ופועלים בתיאום מלא .באשר להחלטה לדרוש מהמועצה את ביטול ההקצאה ,הייתה תמימות
דעים בקרב כל חברי הפורום .יחד עם זאת חשוב להבין את חלוקת תחומי האחריות בין הועד המקומי לועד
האגודה .אחריות הועד המקומי לבחון כל היבט מוניציפלי אשר ישפיע על הקהילה ,בטווח הקצר המיידי
וכמובן בטווח הארוך .הועד המקומי למעשה מתחיל את תפקידו לאחר שהשטח כבר הופקע והוקצה
לעמותת 'שם עולם' .כל ההיבטים הקודמים להפקעה וההקצאה ,כל הנוגע ל'פרדס הוניג' טרם ההפקעה
וההקצאה ,הינן בתחום ועד האגודה .הנושא כידוע לחברי האגודה כבר נבחן בשנים קודמות ובכל מקרה
הינו רלוונטי לחברי האגודה ובעלי 'פרדס הוניג' לשעבר.
רקע עובדתי
השטח שהוקצה לעמותת 'שם עולם' הינו חטיבת קרקע שנועדה לצרכי ציבור (שטח חום) בשטח של
 13,500מ"ר ,המצויה בעיבורו של כפר הרא"ה וגובלת בבתי התושבים.
ביום  27/2/13החליטה ועדת ההקצאות של המועצה האזורית עמק חפר ,להמליץ על הקצאת שטח
ההקצאה ללא תמורה ,ל'שם עולם' ,וזאת חרף התנגדות ועד האגודה להקצאה שכזו.
נעשה ניסיון מצד האגודה להגיע להבנות ולהסכמות עם 'שם עולם' בנוגע למימוש מטרת ההקצאה ,תוך
הותרת שם עולם במתכונת של מכון לחקר השואה וביטול כוונת שם עולם להקמת מתחם הלנה והסעדה
בתחומי שטח ההקצאה וכמפורט להלן .ניסיונות אלו כשלו לנוכח סירוב 'שם עולם' להגיע להבנות
וההסכמות עם האגודה.
ביום  27/8/13אושרה ההקצאה ,במליאת המועצה ,ל'שם עולם' (וזאת חרף התנגדותה של האגודה).
ביום  16/3/2014חתמה המועצה על הסכם הקצאה עם 'שם עולם' ,על פיו הוקצה ל'שם עולם' שטח
ההקצאה וזאת ללא כל תמורה מצד שם עולם.
ביום  4/11/15אושרה ההקצאה על ידי משרד הפנים.
בחודש נובמבר  ,2015נמסרה החזקה בשטח ההקצאה ל'שם עולם'.
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פרוגרמת הבניה על פי שם עולם
ברצון ובכוונת 'שם עולם' להקים על שטח ההקצאה מבנים בשטח כולל של כ–  8000מ"ר ,מבנים הכוללים
חדרי לימוד ועיון ,מוזיאון ,מרכזים חינוכיים ופדגוגים ,עשרות יחידות אירוח ,אולמות הסעדה ובניין
משרדים .מצ"ב נספח ובו שירטוט שהוכן בזמנו על 'שם עולם' וממחיש את הפרוגרמה.
בכוונת שם עולם לארח מידי יום ביומו עשרות/מאות מבקרים במתקנים השונים ,כולל הלנתם והסעדתם של
מבקרים אלו ,והכל בעיבורו של כפר הרא"ה ובמרחק נגיעה מבתי תושבי הכפר .אנו סבורים ששינוי
משמעותי זה ישחית את האופי הכפרי ,ישנה את צביון היישוב ויפגע משמעותית בהתנהלות היום יומית,
כפי שיוסבר בהרחבה בהמשך.
מאות המבקרים שיפקדו מידי יום את מתקני 'שם עולם' ,יעשו שימוש בדרכי התעבורה שבמרכז הכפר ,יחנו
את עשרות /מאות רכביהם ,בעיבורו של הכפר והכל ללא קיומה של תשתית הנגשה תחבורתית הולמת,
למסה האדירה הנ"ל של מבקרים/כלי רכב/מקומות חניה .במשך כשנה נעשו ניסיונות רבים להסביר לנציגי
'שם עולם' את חששותינו ,בקשנו לקבל את התכנון התחבורתי ,הן לתנועה והן לסוגיית החניות .הצגנו בפני
'שם עולם' מספר נקודות משמעותיות אשר ישפיעו לרעה על מרקם החיים הקיים ביישוב :רעש ,תנועת
מאות הולכי רגל ביישוב ,מתחם אירוח מעורב לבנים ובנות' ,הסבת' המתחם לשבתות אירוח וכדו' (מהם
אנו סובלים כבר כיום) ,ועוד ...לאף אחת מהנקודות שהעלינו לא קבלנו תשובה רצינית ומעמיקה .בכל פעם
הגענו לאותו מבוי סתום לאחר שנציגי 'שם עולם' דאגו להסביר" :מדובר בפרויקט לאומי חשוב ,אתם סתם
מוטרדים ,לא יהיה רעש ,לא תהיה בעיית חנייה ,לא תהיה בעיית תנועה" .אבל "מה אתם מתכוונים לעשות
בפועל כדי שלא נפגע?" שאלנו .נותרנו עם השאלה .למעשה ,כן קבלנו תשובה בכל הנוגע לבעיית חניית
הרכבים ,התשובה מטרידה עוד יותר .לדברי 'שם עולם' (ניתן אף לראות בשרטוט המצ"ב) ,הובטח להם
שיוכלו לעשות שימוש בחניית בית הספר 'הרא"ל' כמו גם ברצועת השטח מצפון שמחוץ לשטח ההפקעה.
עיצמו את העיניים ודמיינו את ילדכם/נכדיכם הולכים על המדרכה לבית הספר (מול ההרחבה) .לא רק שאין
שביל אופניים ,מדי כמה מטרים מגיח רכב ונכנס לחנייה .לא מספיק שמתחם בית הספר הרא"ל גדל
והתרחב (תוספת כיתות לימוד וגני ילדים) ומתחם החנייה אינו מספק את צורכי בית הספר ,זה גם מיועד
להיות הפתרון לחנייה עבור מבקרי ופוקדי 'שם עולם' .לאחרונה שמענו על רעיון שהשטח החקלאי
שממערב יהפוך למתחם חנייה .איך מגיעים לשם כל הרכבים? איך יוצאים משם? גם לכך יש מענה???
האם נדרש להיות עו"ד ,מהנדס או אדריכל כדי להבין את משמעות בניית מתחם 'שם עולם' בשטח
ההקצאה? ועוד לא נכנסנו לעומק המשמעויות בכל הנוגע לאירוח והסעדה .לא נדרש הרבה כדי להבין זאת,
קחו את שבתות האירוח והקייטנות המתקיימות כיום במתחם הישיבה ותכפילו פי כמה וכמה .מעולם לא
הסכימו 'שם עולם' להתחייב שלא לעשות כן .רק ניסו להרגיע שזה לא יהיה באמת נורא ,כי "האורחים
שלהם שקטים" .כן כן ,זה ציטוט שחזר על עצמו מ'שם עולם' בניסיון להרגיע אותנו ,נציגי הציבור .אתם
רגועים? אנחנו לא!
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התחייבויות שם עולם בהתאם להסכם ההקצאה ושהופרו על ידי 'שם עולם'
הסכם ההקצאה הינו מסמך משפטי שנחתם בין המועצה לבין 'שם עולם' ,המגדיר באופן מדויק את גבולות
ההקצאה ,לוח הזמנים המחייב לביצוע כמו גם היבטים משפטיים נדרשים נוספים.
•

בהתאם לסעיף  9.2להסכם ההקצאה ,התחייבה 'שם עולם' להגיש למועצה בקשה להיתר בניה
ביחס לשטח ההקצאה וזאת בתוך  3חודשים מהמועד הקובע ,היינו ,עד לחודש פברואר.2016
 שם עולם לא נהגה כך ולא הגישה בקשה להיתר בניה ,לא במועד הנ"ל ואף לא עד עצם היוםהזה.

•

בהתאם לסעיף  9.3להסכם ההקצאה ,התחייבה 'שם עולם' להשלים את שלד המבנה ואת יציקת
היסודות בהתאם להיתר הבניה וזאת בתוך  18חודשים מהמועד הקובע ,היינו ,עד לחודש מאי
.2017
 'שם עולם' לא נהגו כך ולא בנו כלל את שלד המבנה ו/או כל בניה אחרת בשטח ההקצאה ,לאבמועד הנ"ל ואף לא עד עצם היום הזה.

•

בהתאם לסעיף  9.6להסכם ההקצאה התחייבה 'שם עולם' להשלים את בניית המבנה כולו
והשלמת עבודות הפיתוח בשטח ההקצאה וזאת בתוך  3שנים מהמועד הקובע ,היינו עד לחודש
נובמבר .2018
 'שם עולם' לא נהגה כך ולא בנתה כלל את המבנה ו/או לא ביצעה כלל עבודות פיתוח כלשהןבשטח ההקצאה ,לא במועד הנ"ל ואף לא עד עצם היום הזה.

•

בהתאם להוראות סעיף  9.8להסכם ההקצאה ולנוכח חדלונה של 'שם עולם' בהתנהלותה
כמפורט לעיל ,על שטח ההקצאה להיות מוחזר לאלתר לחזקת המועצה ודין ההקצאה להיות
מבוטלת ,וכאמור בהוראות סעיף זה....":יוחזרו המקרקעין למועצה באופן מיידי".

•

בהתאם להוראות סעיף .13ד .להסכם ההקצאה המפרטות את נוהל ההקצאה ,נקבע כי במידה
ו'שם עולם' לא ישלימו את בניית המבנה ופיתוח המקרקעין עד לתום  3שנים מיום חתימת הסכם
ההקצאה או מיום אישור שר הפנים את ההקצאה (לפי המאוחר מביניהם) ,היינו ,עד לחודש
נובמבר  ,2018כי אז..." :יבוטל ההסכם והקרקע תוחזר מיידית לחזקת המועצה"...

'שם עולם' כאמור לא עמדה באף לא אחד מהתנאים הללו של הסכם ההקצאה ,לא החלה כלל בביצוע
איזושהי מעבודת הבניה ,לא הגישה כלל בקשת היתר בניה ו/או תוכניות בניה לאישור ,לא קיבלה היתר
בניה להקמת המבנה ,וחדלה באופן מוחלט מכל התחייבויותיה אלו .משכך ,על הסכם ההקצאה להתבטל
ויש להורות על החזרת שטח ההקצאה למועצה ,לצורכי הציבור.
'שם עולם' לא החלה כלל בביצוע העבודות ,לא הגישה כלל בקשה להיתר בניה והיתר שכזה לא ניתן לה.
די היה באמור והמפורט לעיל על מנת להורות על ביטול ההקצאה והחזרת שטח ההקצאה למועצה ,אך
עיגון ביטול ההקצאה ,מבוסס על נימוקים טובים ונוספים ,כפי שיפורט להלן:
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יש לזכור כי הפרויקט ,המגלומני יש לומר ,של 'שם עולם'  -בניית מבנים בשטח של כ 8000 -מ"ר בעיבורו
של כפר הרא"ה ,הינו מפגע סביבתי ,מפגע תעבורתי ,עד כדי סיכון חיי אדם ואין ולא היה לו מקום
מלכתחילה .לא יעלה על הדעת כי פרויקט חריג וחורג שכזה יאושר ,ללא ביצוע מוקדם של תשתיות
מתאימות לכך (דרכי תעבורה שאינם דרך הכפר ,הכשרת מקומות חניה למאות המבקרים המתוכננים
להגיע מידי יום ביומו) .ותיקי הכפר יתכן ועוד זוכרים את דרישתה של הגב' לארה ,מהנדסת המועצה דאז,
שהתנתה את הפרויקט בתכנון חניון תת קרקעי (לא פותר את בעיית התנועה אבל יתכן ופותר את בעיית
החנייה)' .שם עולם' הצליחו למוסס את התהליך ,התחלפו בעלי תפקידים וכך אושרה ההקצאה ,מבלי לתת
מענה של ממש לבעיות ולו זו בלבד אלא שתכננו שאנחנו השכנים ,תושבי הכפר ,נשלם את המחיר (חנייה
במתחם בית הספר ורצועת השטח שמצפון) .כל מי שבונה מכיר את חוקי הבנייה שעל הגורם הבונה
להקצות שטחי חנייה בתוך השטח שאושר לבנייה .רק ל'שם עולם' מותר לא להקצות שטחי חנייה בתוך
השטח שהוקצה להם ,הם יכולים להשתמש בשטח של 'השכנים' .כל מי שעוד לא הבין את המשמעות,
מוזמן לעלות לשכונת 'בית חזון' ביום שבו יש יום עיון לעשרות מורים/ות (לא מאות ולא אלפים ,רק עשרות).
נסו למצוא חניה לרכב שלכם? נסו לבקש מ'שם עולם' שיזיזו את הרכבים? האם תהיו מוכנים לתת לילדכם
לשחק בגן השעשועים מאחורי בית הכנסת? עכשיו תדמיינו את אותו הדבר פי ...עשרות מונים.
לא יעלה על הדעת לאפשר קיום בית הארחה והסעדה למאות אורחים ,מדי יום ביומו ,במרחק נגיעה מבתי
תושבי הכפר ,אשר השקיעו מיטב כספם במגורים בסביבה כפרית והנה מוצאים עצמם בעיבורו של מתחם
תיירותי סואן ,רועש ,מטריד ,על כל המשתמע מכך.
לא יעלה על הדעת כי חטיבת קרקע ,המוגדרת כשטח למבני ציבור (שטח חום) ,תהפוך באחת לנחלתה
הפרטית של עמותה פרטית ,אמנם מכון לחקר השואה ,אך מקיימת ומנהלת בית הארחה הכולל עשרות
יחידות דיור ומתקן הסעדה ,וגורפת הכנסות לכיסה על חשבון שטחי ציבור .כבר כיום אנו נחשפים
למשמעויות מאירוח במתחם הישיבה ,ושם עוד יש לנו כוועד עם מי לדבר ונעשים מאמצים להתחשב.
מישהו באמת חושב שמה שחסר לנו בכפר ,זה עוד מתחם אירוח???
עוול שכזה זועק שבעתיים נוכח היות חטיבת קרקע זו ,חטיבת הקרקע האחרונה בשטחי הכפר ואשר
נועדה בעיקרה ובמהותה ,לצרכי ציבור הכפר בעיקר .בנוסף ,עדים אנו לגידול הטבעי והמבורך של
הקהילה ,אוכלוסייה שלטובתה ולרווחתה ,נדרש השימוש העתידי בחטיבת קרקע זו .יודגש ,כי בסבירות
גבוהה ,היקף אוכלוסיית הכפר עוד יגדל בשנים הבאות ,נוכח תוכניות הפיתוח הנרקמות בכפר (הרחבה ג'
וכו') ,הצורך בשטחי ציבור לטובת כלל הציבור ,ילך ויתעצם .נחטא לדור העתיד אם נאפשר מצב בלתי הפיך
על פיו טובת ציבור הכפר וסביבתו ,נדחית לטובתה של עמותה פרטית המעניקה את שירותיה ,חשובים ככל
שיהיו ,בעיקר לצרכנים שמחוץ לכפר ו/או הסביבה.
מדוע ייגרע חלקו של הציבור ,וישפר גורלה של עמותה פרטית על חשבון כלל הציבור?!?
גם בחינת אופן ,נוהל ושיקולי ההקצאה מקדמא דנא ,גורמים להרמת יותר מגבה ולתמיהות רבות ,הכיצד
הוקצתה חטיבת הקרקע לעמותה פרטית זו?!? הורתה של ההקצאה נידונה בחטא ,ובאה לעולם תוך
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ביצוע חריגות משמעותיות וצורמות מנוהל הקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה ,נוהל שפורסם על ידי
מנכ"ל משרד הפנים בשנת "( 2001חוזר המנכ"ל").
הדרישה מאת הרשות המקומית להכנת פרוגרמת לשטחי הציבור ,כתנאי מוקדם להקצאת מקרקעי ציבור
(וכאמור בסעיף  2לחוזר המנכ"ל) ,לא בוצעה כלל ועיקר במקרה דנן.
הדרישה לגיבוש תבחינים שוויוניים וענייניים בהתחשב בכל חלקי האוכלוסייה בסביבת חטיבת ההקצאה
והבטחת הוראות בדבר הבטחת נגישות ראויה ובטוחה (,וכנדרש בסעיף  4לחוזר המנכ"ל) ,לא בוצעה כלל
ועיקר במקרה דנן.
תנאי יסודי ובסיסי באישור הקצאת שטח קרקע ציבורי ,הוא הנחת דעת הרשות המקצה ,לפירוט המקורות
הכספיים לפיתוח הקרקע העומדים לטובת מקבל ההקצאה .לשון חוזר המנכ"ל בסעיף .6ז .קובעת פורשות
כי על מבקש ההקצאה להראות" :פירוט מקורות כספיים מוכחים ."...הוכחת פירוט מקורות כספיים
להקמת כל הפרויקט המתוכנן ,חשובה לאין ערוך ,הן משום שחובה להבטיח בניית הפרויקט בפרק הזמן
שהוקצב לכך בהסכם ההקצאה והן מעל מנת להבטיח כי הפרויקט לא יהפוך ל"פיל לבן" ,נוכח העדר
מקורות מימון מספיקים למימון כל הפרויקט .ואכן סופו העיד על תחילתו ,הנה מצויים אנו למעלה מ4 -
שנים לאחר ביצוע ההקצאה ,והדבר היחיד שנבנה בשטח הוא גדר ,שגם היא חורגת מההיתר שניתן
לבנייתה .באמצעות הגדר שהקימה ,השתלטה למעשה 'שם עולם' על שטחים ציבוריים נוספים ,מעבר
לגבולות שטח ההקצאה .כפי שניתן לראות בשרטוט המצ"ב ,הגדר בצד המזרחי חורגת בהרבה מהאישור
שניתן בכך שנבנתה צמוד למדרכה במקום מס' מטרים מערבה .גם בצד הדרומי הייתה אמורה להיות גדר
באופן שיאפשר את שביל הגישה לבית הספר .במקום זאת חסכה 'שם עולם' משאבים וחיברה את הגדר
בחלקה הדר' מז' לגדר בית הספר .כך נחסם השביל וכך נחסכו עשרות מטרים של גדר .והכל על חשבון
הציבור .נחטא לאמת אם לא נזכיר כי 'שם עולם' הסכימה להזיז את הגדר בחלקה המע'  1מטר מז' לאחר
דרישה של המועצה (ההנהלה הקודמת) משהבינו שהיתר הבניה לגדר בצמוד למדרכה הינו מפגע בטיחותי
שאף אחד לא חשב עליו בעת מתן ההיתר .כשפנינו ל'שם עולם' בבקשה להזיז את הגדר מספר פעמים,
נענינו שמכיוון והמועצה 'לקחה' שטח לטובת  2גני ילדים ,הם חרגו בבניית הגדר .נסביר את המהלך' :שם
עולם' בקשו היתר כאשר  2גני הילדים מופיעים בו ,קבלו היתר לגדר ,אבל אז החליטו לעצמם ש'מגיע להם'
יותר ובנו את הגדר בחריגה .לצערנו הרב ,למרות כל ההבטחות בזמן שקדם לבחירות ,הגדר עדיין
במקומה ,לאור העובדה שהנושא כולו נבחן במועצה .צר לנו שזה המצב בשטח .בנוסף ,על פי מסמכים
שבידנו ,קיים שטח נוסף שאמור להיות חלק מבית הספר (בחלקו הצפוני) שמתוכנן היה למתקני ספורט
וקפיצה למרחק  ,שטח כזה לא קיים כיום ,בשל ההקצאה ל'שם עולם' .גם בנושא זה אנו בהתדיינות יחד עם
ועד הורי ביה"ס ,מול המועצה.
אמנם מסמך זה בעיקרו עוסק בסיבות שהביאו את הוועדים לדרוש את ביטול ההקצאה ל'שם עולם' ,אך
חשוב לא פחות להבין היבטים נוספים הקשורים לעתידו של הכפר .לא די בכך שגם כיום שטח 'הישיבה'
משמש לאירוח גורמים חיצוניים לכפר ,בדמות שבתות אירוח ,קייטנות וכדו' ,בתוך מתחם הישיבה הולך
ונרקם מימוש פרויקט 'ראש הגבעה' הלוא הוא "בית הציונות הדתית" .גם במסגרת מיזם ציבורי רחב היקף
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זה ,צפויים להגיע אלפי בני נוער לפעילות במקום ,להגביר את עומסי התנועה ,החנייה וכדו' .יודגש כי הועד
המקומי עוסק בנושא בנפרד על מנת להבטיח שלא תהיה שום פעילות במתחם הישיבה ללא מענה מתוכנן
מראש לכל ההיבטים המוניציפליים הדרושים .תם העידן שבו קודם קובעים לציבור עובדות ואח"כ מנסים
לבחון כיצד לתת מענה במציאות ,לבעיות שהיו ידועות מראש.
שמענו לאחרונה את 'שם עולם' מציינים (במפגש שערכו למספר תושבים) שאכן עלתה חלופה בעבר אך
היא לא הייתה רצינית מספיק .האמת היא שנציגי הועד פעלו במלוא הרצינות כדי לקדם חלופות בעוד
ש'שם עולם' בחרו שלא ליטול חלק ,בכל מיני טענות ,יש מי שיעיד על כך' .שם עולם' לא הקדישו שום זמן
ומאמץ כדי לבחון את רצינות הרעיון ,אבל בוחרים להציג "כמה הוא לא היה רציני" .כל אמירה אחרת הינה
חטא לאמת ,בלשון עדינה .לא רק חלופות שעלו על הפרק לא נבחנו ברצינות על ידי 'שם עולם' .נראה כי
מרוב "שהם ('שם עולם') רק חושבים על עתיד כפר הרא"ה וכמה הפרויקט יעשה טוב לכפר ,וכמה אנחנו
לא מבינים מה אנחנו מפסידים( "...אלו פחות או יותר ציטוטים מדברים שנאמרו ועדיין נאמרים על ידם),
כמעט ולא היו מפגשים בהם נוכח הרב קריגר ,מנהל העמותה והוגה הרעיון .בשתי פגישות בלבד מצא
לנכון הרב קריגר להשתתף ,וגם אז עזב באמצע בגלל דברים חשובים יותר ,וגם זאת רק לאחר שדרשנו
מנציג המועצה (מטעם ההנהלה הקודמת) לקיים איתו את הפגישה ,משראינו שאנו הולכים סחור סחור.
בנוגע לתכנון התנועה והתחבורה ,שמענו את הרב קריגר טוען לאחרונה כי ועד הכפר הוא זה שמנע
מעורבות של יועצת התנועה .מי שעוד לא שמע על כך ,בוודאי ישמע בקרוב .גם כאן חשוב שאתם
התושבים תכירו את האמת .ועד הכפר עובד מזה שנים עם הגב' רחל ברקן כיועצת התנועה ביישוב .בקשנו
את חוות דעתה לגבי התנועה והחניות לפי התכנון של 'שם עולם' .דרשנו לקיים פגישה עם 'שם עולם'
ושיביאו יועץ תנועה מטעמם .במקום זאת ,הם פנו לגב' רחל ברקן שהשיבה שלא תוכל להסכים לעבוד
מטעמם ,בשל ניגוד עניינים ברור .מאז ועד היום ,שלא לומר גם קודם להסכם ההקצאה ,עוד לא נמצא יועץ
התנועה מטעם 'שם עולם' שישיב על טענותינו .גם לא נמצא שום מענה מקצועי להיבטים המקצועיים
שהגב' רחל ברקן ציינה בפגישה עם 'שם עולם' .חבל שגם בפגישה הזו (מיום  ,)03/07/18בחר הרב קריגר
לעזוב באמצע ,לפני ששמע מה שיש לה לומר על הפרויקט והאופן שתוכנן לפי מה שמראה הפרוגרמה .אם
היה נשאר עד הסוף היה מבין באמת לליבנו ולא כמס שפתיים.
לצערנו ,לא קבלנו שוב תשובה למכאובינו מלבד הסברים חוזרים ונשנים שאנו מגזימים ,וזה לא באמת יהיה
כזה נורא .זו האמת הכואבת ואין בלתה .אם היה למישהו שם ב'שם עולם' באמת אכפת (ואפילו קצת) גם
מהתושבים ,נדרש היה שזה יקבל ביטוי במציאות .במקום זאת הרגשנו זלזול ,גרירת רגליים ,שום
התמודדות רצינית ומעשית עם הטענות לאשורן.
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לאור בחינה מעמיקה של כלל המשמעויות הקריטיות לעתידו של צביון היישוב ומרקם החיים בו ולאור
התנהלותה של 'שם עולם' עד כה ,החלטנו לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו ,בכדי
למנוע את חידוש ההקצאה ולפעול לביטולה לאלתר .בוודאי תשמעו בקרוב (בוודאי לאחר פרסום מסמך
זה) על חשיבות הנצחת ז יכרון השואה ,וכו' וכו' .אין לנו ויכוח על חשיבות הנושא ויישר כוח לעוסקים
במלאכה .אך בעוד ש'שם עולם' והמועצה יכולים למצוא חלופות הולמות וראויות לפרויקט שכזה ,לנו
התושבים שבחרו להקים כאן את ביתם ולגדל כאן את ילדיהם ,אין לאן ללכת !!!
עד כה ,לא מצאנו לנכון לערב את התושבים במחאה אקטיבית או פנייה רשמית למוסדות בית המשפט.
פעלנו מול הנהלת המועצה ובחרנו לעדכן אתכם במתרחש באופן כללי ועתה בהרחבה.
אנו מדגישים כי במידה ונרגיש שדרישותינו לא נופלות על אוזן קשובה ,לא נהסס מלפנות לסעד בית
המשפט ,יעלה כמה שיעלה .לא נהסס ונוביל מחאה ציבורית אקטיבית ,כמו שלמדו אותנו במחאה
הציבורית למניעת הקמת שדה תעופה בעמק חפר והרחקת אסדות הגז.
אנו תקווה ש'מישהו' בהנהלת המועצה יבין שלא כל מה שאולי היה נראה מתאים לפני מספר שנים ,נכון
שיתממש היום .היישוב עבר שינויים רבים ,התרחב ,התאחד עם שכונת 'בית חזון' ועוד צפוי לעבור שינויים
בעתיד .נכון שנהיה נכונים לימים הבאים ולא נצטער על עובדות בשטח שנכון היה למנוע אותן בזמן.
רק טובת התושבים ועתיד הכפר לנגד עיננו ,כל מי שטוען אחרת ,חוטא לאמת.

בברכה,
וועד מקומי ,וועד אגודה ,נציגת היישוב במליאה
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מתווה הבנייה המתוכנן
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צפון

שירטוט היתר בנייה לגדר

9

