
 ,ישי וחברי ועד בת עין שלום
  

 .בהמשך למכתבכם, הנני פונה אליכם בעניין התנהלות הועד המקומי
  

 כידוע לכם, נחתם הסכם מחייב בין הועד המקומי בהרכבו הקודם לבין יזם, על פיו יבנה היזם בתים בבנייה רוויה
 .במגרש 200

  
 חוזה זה נחתם לאחר שבעמל רב של המועצה הצליח הועד להשתחרר מהסכם עם יזם קודם, אשר עמו הייתה

 .התקשרות
  

 התכחשותכם להסכם עם היזם החדש יוצרת מצב על פיה הועד המקומי של היישוב, אשר הינו חסר אמצעים
 .ממילא, יהיה חשוף לתביעה מצד אותו יזם בגין הפרת בוטה של ההסכם עמו

  
 היה עליכם לקדם את הפרצלציה של מגרש 200 כך שתתאים לבנייה שהוא מעוניין לבצע. מהלך זה מתבקש ונכון

 מחד ואינו חושף את הישוב לכל התפתחות לא רצויה מאידך. לעומת זאת, עצירת אישור הפרצלציה משמעה
 .גרימת נזק ליזם זה, אשר ייתכן ויתבע את נזקיו בהיקף שיסבך את הישוב לשנים רבות

  
 ביקשתם ממני שלא להעלות את נושא אישור הפרצלציה לדיון בפני הועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בדיון הקודם
 שהתקיים בחודש יוני, וביקשתם פרק זמן קצר כדי לגבש עמדה, תוך שיתוף הציבור ביישוב בקבלתה. לצערי, עד
 היום אין לכם כל עמדה כיצד לפעול בעניין, דבר אשר אף מגביר את חוסר הודאות של היזם, ואף מגדיל את הנזק

 .הנגרם ליזם מהתנהלותכם. שלחתם מכתב ליזם ללא תיאום עם המועצה וללא שיתוף התושבים בהחלטה
 חמור מזה,  בחרתם שלא להתייצב לישיבה שקבעתי עמכם בנושא זה, כשכל דאגתי היא לטובת היישוב, הא ותו

 .לא
  

 לא אוכל לשבת בצד ולהחריש עת רואה אני כיצד הועד המקומי פועל באופן אשר יש בו כדי לסכן באופן חמור את
 .הישוב, דבר אשר ישליך על כל תחומי החיים ביישוב בת עין

  
 אשר על כן, הנני להבהיר כי במידה ולא תפעלו בתיאום מלא עם גורמי המועצה על מנת לנהל מהלכים ולקבל

 החלטות  ביחס לבנייה במגרש 200, ואף תוך התייחסות לשאלות המשפטיות שיישום המהלכים הללו מעלים, כי
 .אז אסיק מכך שהועד המקומי אינו מסוגל לבצע את תפקידיו כראוי

  
 במקרה זה, הנני מודיע לכם כבר כעת כי אפתח בהליך של הכרזה על ועד נחשל בפני המליאה ביחס ליישוב בת

 עין, וזאת כבר בישיבת המליאה הבאה בחודש ספטמבר. בישיבה הבאה יהיה עליכם להשמיע את טענותיכם בפני
 .המליאה, ולהסביר להם מדוע חרף ההתנהלות החמורה מצדכם יש להשאירכם בתפקידכם

  
 משמעות מינוי ועד נחשל היא שפקידי מועצה, נציגי מליאה או אנשי ציבור שייבחרו על ידי המועצה ינהלו את הועד

 .המקומי בת עין עד לבחירות הבאות לוועדים מקומיים
  

 לעת עתה הנני שוב מסיר מסדר היום של הועדה לתכנון ולבניה את אישור הפרצלציה וזאת כאקט של רצון טוב
 .כדי לאפשר לכם לנהוג באחראיות הציבורית הנדרשת

 .נא להעביר את תוכן  מכתב זה לכלל חברי הועד
  
  



 ,בכבוד ובברכה
  

  שלמה נאמן
  


