
לגור ברמה
ייזום והשקעות בע"מ

המליאה שתתקיים בחודש ספטמבר 2019. כאקט של רצון טוב, הוסר שוב מסדר 
יומה של המועצה הדיון באישור הפרצלציה ביום 14.7.2019, וזאת על מנת לאפשר 

לוועד היישוב לנהוג באחריות הציבורית הנדרשת.

חרף האמור, עד עתה לא התקבלה כל תגובה עניינית מוועד היישוב, ואם לא די בכך, בחר ועד היישוב 
לנתק עמנו כל מגע, באופן שאינו מאפשר לנו לקדם את תכנון הבנייה ביישוב.

לצערנו, התנהלותו זו של ועד היישוב מהווה הפרת הסכם חמורה.

אווירה טובה  ועל מנת לשמור על  4.7.19 במטרה לשתף פעולה  לוועד במכתב מיום  פנינו  בעוד אנו 
ביישוב, נתנו לוועד היישוב פרק זמן נוסף לצורך קיום דיון ציבורי בעניין תוך שיתוף חברי היישוב (כפי 
שנעשה על ידנו עד כה), וכן ביקשנו לקיים ישיבה דחופה בין הצדדים לליבון העניין, עד היום לא זכינו 
מצוי  והעניין  מכתבנו  את  קיבל  הוא  שלפיהן  לאקוניות,  תשובות  למעט  מהוועד,  עניינית  תגובה  לכל 
בבדיקה ובטיפול. בדיקה וטיפול אשר לא ברור מתי יסתיימו, ובפרט כשהוועד מנתק אתנו כל מגע ואינו 

מעדכן אותנו בדבר.

כידוע, תכנית המאה של טראמפ יכולה לעצור הרבה מהבנייה ביו"ש, ומעבר לכך רשות מקרקעי ישראל 
מבקשת לקחת לידיה את כל הקרקעות ביו"ש. בשל כך, פעלנו במרב המאמצים תוך השקעת כספים 

אדירה בקידום התכנון, על מנת שתחל בניית הפרויקט מבלי שניתן יהיה לבלום אותה לאחר מכן. 

אם הסכנות דלעיל תתממשנה, ברור כשמש שלא יהיה כאן יזם פרטי שייתן ליישוב תמורות רבות כפי 
שקלים  מיליוני  יאבד  היישוב  כאמור  ובמקרה  הפרויקט,  במסגרת  ביישוב  להשקיע  הסכמנו  שאנו 
המיועדים לטובת שדרוג היישוב ופיתוחו. יצוין כי אנו ניאותנו לתת ליישוב, במסגרת ההסכם, תקציב לא 

מבוטל של 7.5 מיליון ₪ לטובת שיפור התשתיות של היישוב.

בנוסף, אנחנו שוב לפני בחירות ועדיין לא ברור איזו ממשלה תקום. כמובן שאין ברצון היישוב להיקלע 
שוב למדיניות של הקפאת בנייה. כידוע, בניית יסודות טרם ההקפאה מאפשרת את השלמת הבנייה, 
ולכן חשוב עד מאוד לקדם את תחילת בניית הפרויקט, כך שייבנו היסודות בהקדם, ולאחר מכן לא ניתן 

יהיה לבלום את המשך הבנייה. 

ויחסיו  היישוב,  וועד  של  האחריות  חסרת  ההתנהלות  בשל  לאיבוד  שהולך  הזמן  על  מצרים  אנו 
המעורערים לאחרונה עם המועצה. לצערנו, במצב הדברים הנוכחי קיים נתק בין הצדדים שמקורו אך 
ורק בהתנהלות הוועד, כשאנו מצדנו פעלנו לכל אורך הדרך בשיתוף פעולה, בשקיפות ובתום לב לקיום 

התחייבויותינו על פי ההסכם ולקידום הפרויקט ביישוב.

היות שגילינו כי מכתבים שיצאו מהוועד היו כנגדנו הרווים בלשון הרע, רכילות, האשמות חסרות שחר 
והשמצות רבות, כולל אישיות, והיות שגילינו כי ניתנה הנחיה של הוועד לאסור על כל מי מבין חברי 
הוועד ו/או מי מטעמו, להיפגש ו/או לשוחח עמנו ו/או עם מי מטעמנו, הרי שלא נותר לנו אלא לפנות 
מדברים  ניזונים  תהיו  לא  שחלילה  כדי  לאשורם,  הדברים  את  לכם  ולהסביר  היישוב,  תושבי  אליכם, 

שאינם אמת.

ועל כן מפר את ההסכם שנחתם  כי הוועד הנוכחי איננו מעוניין בקידומו של הפרויקט  אנו משערים 
עמנו, ובערב ההסברה והשיח הפנימי הקרוב ביישוב, המתוכנן ליום רביעי, הוא מבקש למעשה לקבל 

גב ציבורי להפרת ההסכם על ידו ולביטול הבנייה ביישוב.

ובשקרים  בדיס-אינפורמציה  הוועד  ידי  על  "הורעל"  הציבור  כי  רושם  עושה  האחרונה  בתקופה  לכן, 
שפוזרו לכל עבר, הן לתושבי היישוב והן למועצה ולרשויות השונות. 

נראה שהוועד מנסה להראות למועצה שהציבור לא רוצה את הבנייה ובכך לנסות לחמוק מאחריות 
ולהתחבא מאחורי הציבור, כאשר בפועל נראה כי אין לציבור את המידע המלא בעניין, על מנת לקבל 

החלטה מושכלת.

איננו יכולים במכתב זה להרחיב בדבר כל הפרטים עקב היקפם, אך אנו שמחים לעמוד בפני הציבור, 
כפי שעשינו מראשית הדרך, ואנו נענה על כל השאלות אחת לאחת.

יוכפש ותוצא דיבתנו רעה, כאילו עשינו דבר מה לא בסדר, בעוד  ידנו לכך ששמנו  אנו לא ניתן את 
שהיה  הוועד,  עם  מלאה  שקיפות  תוך  ההסכם,  פי  על  התחייבויותינו  את  קיימנו  הדרך  אורך  שלכל 

מעורב בכל השלבים התכנוניים והעיר הערותיו למסמכי התכנון אשר תוקנו בהתאם להערותיו.

לכל אורך הדרך, אנו קידמנו את התוכניות ועשינו את מרב המאמצים על מנת לקדם את הפרויקט כך 
לא  בעיות  מספר  הדרך  לאורך  שעלו  אף  זאת,  האפשרי.  בהקדם  בנייתו  התחלת  שתתאפשר 
תושבים  מול  הסדרה  וביניהן:  התכניות,  את  בעקבותיהן  ולשנות  אותן  לפתור  צורך  שהיו  מתוכננות 
שנכנסו לתוך שטחי המגרשים, שינוי גבהים של כבישים שפעלנו להורידם ב-3 מטרים על מנת שלא 
מתכנן  עם  פעולה  בשיתוף  הכביש  של  והרחבה  סלילה  נעשית  ועוד.   לתושבים  הנוף  את  לחסום 

התב"ע ויועץ הכבישים, על-מנת שיסללו בצורה הטובה, הנכונה והבטיחותית ביותר.

תשאלו את משפחת מלכי שבעיננו הינה משפחה אצילה ומיוחדת - כמה פעמים היינו אצלהם?
באיזה מאור פנים וסבלנות נוהלו הדברים? אדריכל הפרויקט עצמו שהינו מהמובילים בשוק (מתכנן

000,13 יח' דיור לחברות מובילות בארץ) ביקר בביתם לבקשתנו למציאת פתרון הולם.

אנו חברה מתחשבת וקשובה אשר מנסה לעשות הכול לרווחת הקהילה מתוך הבנה אישית, רגישה 
אידיאולוגיה  לנו  יש  בפרט.  עין  בת  היישוב  ואת  בכלל  ישראל  ארץ  את  לבנות  רוצים  אנו  ומושכלת. 
למד  ארבע-חברון,  בקרית  וגדל  נולד  עצמו  החברה  מנכ"ל  היזמי.  והרווח  הפרנסה  בצד  שלמה, 
בפנימייה הצבאית של ישיבת אור עציון, התגייס ליחידת החבלה של הצנחנים, והיה סגן מפקד פלוגה, 
יהודה  העשרה.  בשיירת  ניצל  אף  הסבא  ה-40.  בשנות  הגוש  ממקימי  היו  אשתו  של  וסבתא  סבא 

ושולמית לביא ז"ל קבורים בכפר עציון. יש עוד רבות בדבר זיקתו של מנכ"ל החברה לבנייה ביו"ש.

לצערנו, אם היישוב יחליט, למרות ההסכם החתום והתחייבויותיו הברורות על פיו, שלא לבנות את 
הפרויקט, לא יהיה לנו מנוס אלא להגיש תביעה בסך מיליוני שקלים בעניין. אנו לא נוכל לוותר על 
במקרה  אישורים.  מתן  טרם  האחרונה  לישורת  בו  שהגענו  בפרויקט,  השקעה  של  שקלים  מיליוני 

כאמור, וועד היישוב לא יותיר לנו ברירה אלא לתבוע את היישוב ולהיפרע ממנו על כל נזקינו.

חבל שבמקום שהיישוב יתפתח, תוך שיפור תשתיותיו באמצעות התקציב של 7.5 מיליון ₪ שהתחייבנו 
להעמיד, הוא ימצא את עצמו עומד בפני תביעה של מיליוני שקלים.

המקווה אף הוא משקף את רצוננו לתרום ליישוב ולסייע ככל הניתן - אנו היחידים שניגשנו למכרז 
במחיר הפסד, וזאת לבקשת הוועד, היות שלא היה לכם תקציב מספק לכך. כמובן שכמו בכל פרויקט, 
ישנם עיכובים שלא סופקו בזמן, כגון: ריצוף לא תקין נגד החלקה, ריצוף שהגיע בגוון לא נכון והוחלף 
גופי תאורה, ארונות  ע"י המעצבת, החלטה באמצע הבנייה לשנות חימום תת רצפתי, אספקה של 
לבנייה שהתעכב  כל הפיתוח החיצוני של המקווה שלא קשורה  ב-י"ז בתמוז,  רק  אמבטיה שהגיעו 

בחודש וחצי, ועוד ועוד... 

משונה ביותר שכעושים ערב לקהילה בגין הבניה ,שותלים הדמיה מפחידה ומפלצתית של בניה
שכלל לא קשורה לישוב ,לא מזמינים שום גורם מקצועי כגון: יזם,אדריכל,יועץ נוף, מהנדסת

את  יציג  מי  בנוסף  נוספים  יועצים  של  ארוכה  ורשימה  תב"ע  ,מתכנן  כבישים  מתכנן  המועצה, 
הפרוייקט? למי יש את ההדמיות והתוכניות המפורטות שראיתם בחוברת

שחולקה? מי יכול להציג הפרויקט יותר טוב מאיתנו?
זהו ערב מקצועי? זוהי הגינות? האם אין זכות הציבור לדעת את הפרטים המדויקים?

חבל שמנצלים את טוב ליבנו, ושלאחר כל מה שעשינו עד כה, יוצאים נגדנו, ללא כל קשר ואחיזה 
במציאות, וככל הנראה מתוך אג'נדות אישיות של חברי הוועד, שאין בינן לבין טובת היישוב דבר וחצי 

דבר.

חשוב להדגיש שבידינו הדמיות ותכניות מפורטות של הפרויקט, הכוללות את כל הפרטים המדויקים, 
ולכן אנו כאן לרשותכם לכל שאלה שתתעורר. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה בנושא 

ונשמח לספק לכם את המענה הטוב ביותר. 
אנחנו מתפללים להצלחת הישוב ולהצלחת כולנו. מתפללים שאנשים ילכו עם האמת הצרופה ויראו 

את טובת הכלל.

יישוב בת עין הוא מקום קסום עם מרקם תושבים מעניין.
כדבריו של רבי נחמן: "כל ההתחלות קשות".. אין ייאוש בעולם כלל.. והעיקר לא 

לפחד כלל"

בס"ד

   

נתחיל קצת עם שאלות ותשובות:

ש: מה אתם יכולים לספר לנו על הבנייה?
ת: הבנייה בבת עין תוכננה בעיצוב כפרי ובאיכות גבוהה ביותר. מדובר על בנייה בשיטת  icf-תבניות 
עין.  בת  של  לאקלים  וחיוני  שמתאים  בעולם,  הטוב  התרמי  הבידוד  בעלת  שהיא  מוקצף,  פוליסטרן 
להשלמת בידוד זה, אנו נרכיב חלונות ייחודיים שלpvc  עם בידוד זכוכית כפול, רחב ומלא בגז שאינו 
תת-ריצפתי  חימום  נשים  העניין,  להשלמת  בישראל.  הרגיל  האלומיניום  כמו  וחום  קור  מוליך 
לכל  גבוה  וסטנדרט  איכותיים  מזגנים  גם  תכלול  דירה  כל  כמובן,  דירה.  בכל  בשוק  מהמתקדמים 

הריצוף, המטבחים, הכלים הסניטריים ועוד.

ש: מה יהיה תמהיל הדירות? 
ת: הדירות הן בנות 3, 4, 5, 6 חדרים, באופן שיתאים למנעד רחב של משפחות, מצעירים ועד מבוגרים 

כולל למשפחות רחבות.
לעניין המבנים המדורגים, חשוב להדגיש כי הם אינם נראים לעין, גם משום שהם יורדים לשיפולים 
הדרומיים-מערביים של היישוב וגם משום שהבתים הדו-משפחתיים הם בקו הראשון לפנים היישוב 
הכפרים  דווקא  הם  המדורגים  של  הבנייה  את  לראות  צפוי  שכן  מי  אחריהם.  נמצאים  והמדורגים 

שממול.

ש: האם יהיה שיווק מוקדם לטובת אנשי היישוב? 
יישמר  היישוב  של  הטבעי  שהמרקם  שנשמח  הראשונים  אנחנו  מראש.  כך  על  התחייבנו  כמובן.  ת: 

ויורכב מאנשי היישוב הוותיקים, כולל דור ההמשך וגם הסכמנו בשמחה למחירי פריסל.

ש: מתי תתחילו את הבנייה?
ת: לאחר שנקבל את כל האישורים. השקענו כספים ומאמצים רבים על מנת להתחיל את עבודות 
הפיתוח לפני החורף ולפני כל תרחיש שאינו לטובת היישוב. זאת כמובן בכפוף לשיתוף פעולה מצד 

ועד היישוב ובכפוף ללוחות הזמנים של הגורמים התכנוניים השונים המעורבים בתהליך.

ש: היכן הדברים מצויים כעת?
כי כתנאי  ועד היישוב. התברר  ידי  ת: הגשנו לאישור המועצה את תכניות הפיתוח לאחר אישורן על 
לקבלת היתר חפירה ודיפון לתחילת העבודות יש לאשר את הפרצלציה (חלוקה פנימית למגרשים) 
של התב"ע המאושרת (תכנית בניית ערים מספר 419 משנת 1996), דבר אשר על פי הנחיות המועצה 

אינו מצריך את אישור היישוב. 
לנו,  הידוע  שככל  היות  שחלפו,  הרבות  השנים  חרף  כה  עד  בוצע  לא  בפרצלציה  הטיפול  להבנתנו, 

היישוב לא שילם למתכנן התב"ע כספים על עבודתו ועל כן הוא חדל מטיפולו בכך.
למרות מאמצינו הרבים להכניס את נושא אישור הפרצלציה לדיון בוועדה לתכנון ובנייה שהתקיימה 
ביום 14.6.2019, ערב קודם לכן, הוצא מכתב על ידי מר יאיר גולדשמיד המבקש ממנכ"לית המועצה 
ועם הגורמים המקצועיים  להוריד את הדיון על אישור הפרצלציה מסדר היום, ללא כל תיאום אתנו 
במועצה. לצערנו, בעקבות המכתב הנ"ל הורד נושא הפרצלציה מסדר היום. הוועד גם הוציא מכתב 

ב-16.6.19 לראש המועצה לא להעלות את הפרצליה לוועדה.

הפעם  היום,  מסדר  הפרצלציה  נושא  הורד  שוב   ,14.7.19 ביום  שהתקיים  הבא  הוועדה  בדיון  גם  כך, 
בעקבות מכתב של יו"ר ועד היישוב, הרווי בטענות עובדתיות שמנותקות מן המציאות. 

בתגובה, ראש המועצה כתב לוועד הישוב מכתב חריף ודרש להיפגש עימם באופן 
זימן ראש המועצה  ועד היישוב לא הגיע לפגישה שאותה  מידי. אולם, להבנתנו, 

ואף לא טרח להודיע על כך.
בעקבות התנהלות לא ראויה זו, הודיע ראש המועצה לוועד היישוב כי בכוונתו 

פתוח בהליך של הכרזה על וועד היישוב כוועד נחשל בפני המליאה, בישיבת 
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המליאה שתתקיים בחודש ספטמבר 2019. כאקט של רצון טוב, הוסר שוב מסדר 
יומה של המועצה הדיון באישור הפרצלציה ביום 14.7.2019, וזאת על מנת לאפשר 

לוועד היישוב לנהוג באחריות הציבורית הנדרשת.

חרף האמור, עד עתה לא התקבלה כל תגובה עניינית מוועד היישוב, ואם לא די בכך, בחר ועד היישוב 
לנתק עמנו כל מגע, באופן שאינו מאפשר לנו לקדם את תכנון הבנייה ביישוב.

לצערנו, התנהלותו זו של ועד היישוב מהווה הפרת הסכם חמורה.

אווירה טובה  ועל מנת לשמור על  4.7.19 במטרה לשתף פעולה  לוועד במכתב מיום  פנינו  בעוד אנו 
ביישוב, נתנו לוועד היישוב פרק זמן נוסף לצורך קיום דיון ציבורי בעניין תוך שיתוף חברי היישוב (כפי 
שנעשה על ידנו עד כה), וכן ביקשנו לקיים ישיבה דחופה בין הצדדים לליבון העניין, עד היום לא זכינו 
מצוי  והעניין  מכתבנו  את  קיבל  הוא  שלפיהן  לאקוניות,  תשובות  למעט  מהוועד,  עניינית  תגובה  לכל 
בבדיקה ובטיפול. בדיקה וטיפול אשר לא ברור מתי יסתיימו, ובפרט כשהוועד מנתק אתנו כל מגע ואינו 

מעדכן אותנו בדבר.

כידוע, תכנית המאה של טראמפ יכולה לעצור הרבה מהבנייה ביו"ש, ומעבר לכך רשות מקרקעי ישראל 
מבקשת לקחת לידיה את כל הקרקעות ביו"ש. בשל כך, פעלנו במרב המאמצים תוך השקעת כספים 

אדירה בקידום התכנון, על מנת שתחל בניית הפרויקט מבלי שניתן יהיה לבלום אותה לאחר מכן. 

אם הסכנות דלעיל תתממשנה, ברור כשמש שלא יהיה כאן יזם פרטי שייתן ליישוב תמורות רבות כפי 
שקלים  מיליוני  יאבד  היישוב  כאמור  ובמקרה  הפרויקט,  במסגרת  ביישוב  להשקיע  הסכמנו  שאנו 
המיועדים לטובת שדרוג היישוב ופיתוחו. יצוין כי אנו ניאותנו לתת ליישוב, במסגרת ההסכם, תקציב לא 

מבוטל של 7.5 מיליון ₪ לטובת שיפור התשתיות של היישוב.

בנוסף, אנחנו שוב לפני בחירות ועדיין לא ברור איזו ממשלה תקום. כמובן שאין ברצון היישוב להיקלע 
שוב למדיניות של הקפאת בנייה. כידוע, בניית יסודות טרם ההקפאה מאפשרת את השלמת הבנייה, 
ולכן חשוב עד מאוד לקדם את תחילת בניית הפרויקט, כך שייבנו היסודות בהקדם, ולאחר מכן לא ניתן 

יהיה לבלום את המשך הבנייה. 

ויחסיו  היישוב,  וועד  של  האחריות  חסרת  ההתנהלות  בשל  לאיבוד  שהולך  הזמן  על  מצרים  אנו 
המעורערים לאחרונה עם המועצה. לצערנו, במצב הדברים הנוכחי קיים נתק בין הצדדים שמקורו אך 
ורק בהתנהלות הוועד, כשאנו מצדנו פעלנו לכל אורך הדרך בשיתוף פעולה, בשקיפות ובתום לב לקיום 

התחייבויותינו על פי ההסכם ולקידום הפרויקט ביישוב.

היות שגילינו כי מכתבים שיצאו מהוועד היו כנגדנו הרווים בלשון הרע, רכילות, האשמות חסרות שחר 
והשמצות רבות, כולל אישיות, והיות שגילינו כי ניתנה הנחיה של הוועד לאסור על כל מי מבין חברי 
הוועד ו/או מי מטעמו, להיפגש ו/או לשוחח עמנו ו/או עם מי מטעמנו, הרי שלא נותר לנו אלא לפנות 
מדברים  ניזונים  תהיו  לא  שחלילה  כדי  לאשורם,  הדברים  את  לכם  ולהסביר  היישוב,  תושבי  אליכם, 

שאינם אמת.

ועל כן מפר את ההסכם שנחתם  כי הוועד הנוכחי איננו מעוניין בקידומו של הפרויקט  אנו משערים 
עמנו, ובערב ההסברה והשיח הפנימי הקרוב ביישוב, המתוכנן ליום רביעי, הוא מבקש למעשה לקבל 

גב ציבורי להפרת ההסכם על ידו ולביטול הבנייה ביישוב.

ובשקרים  בדיס-אינפורמציה  הוועד  ידי  על  "הורעל"  הציבור  כי  רושם  עושה  האחרונה  בתקופה  לכן, 
שפוזרו לכל עבר, הן לתושבי היישוב והן למועצה ולרשויות השונות. 

נראה שהוועד מנסה להראות למועצה שהציבור לא רוצה את הבנייה ובכך לנסות לחמוק מאחריות 
ולהתחבא מאחורי הציבור, כאשר בפועל נראה כי אין לציבור את המידע המלא בעניין, על מנת לקבל 

החלטה מושכלת.

איננו יכולים במכתב זה להרחיב בדבר כל הפרטים עקב היקפם, אך אנו שמחים לעמוד בפני הציבור, 
כפי שעשינו מראשית הדרך, ואנו נענה על כל השאלות אחת לאחת.

יוכפש ותוצא דיבתנו רעה, כאילו עשינו דבר מה לא בסדר, בעוד  ידנו לכך ששמנו  אנו לא ניתן את 
שהיה  הוועד,  עם  מלאה  שקיפות  תוך  ההסכם,  פי  על  התחייבויותינו  את  קיימנו  הדרך  אורך  שלכל 

מעורב בכל השלבים התכנוניים והעיר הערותיו למסמכי התכנון אשר תוקנו בהתאם להערותיו.

לכל אורך הדרך, אנו קידמנו את התוכניות ועשינו את מרב המאמצים על מנת לקדם את הפרויקט כך 
לא  בעיות  מספר  הדרך  לאורך  שעלו  אף  זאת,  האפשרי.  בהקדם  בנייתו  התחלת  שתתאפשר 
תושבים  מול  הסדרה  וביניהן:  התכניות,  את  בעקבותיהן  ולשנות  אותן  לפתור  צורך  שהיו  מתוכננות 
שנכנסו לתוך שטחי המגרשים, שינוי גבהים של כבישים שפעלנו להורידם ב-3 מטרים על מנת שלא 
מתכנן  עם  פעולה  בשיתוף  הכביש  של  והרחבה  סלילה  נעשית  ועוד.   לתושבים  הנוף  את  לחסום 

התב"ע ויועץ הכבישים, על-מנת שיסללו בצורה הטובה, הנכונה והבטיחותית ביותר.

תשאלו את משפחת מלכי שבעיננו הינה משפחה אצילה ומיוחדת - כמה פעמים היינו אצלהם?
באיזה מאור פנים וסבלנות נוהלו הדברים? אדריכל הפרויקט עצמו שהינו מהמובילים בשוק (מתכנן

000,13 יח' דיור לחברות מובילות בארץ) ביקר בביתם לבקשתנו למציאת פתרון הולם.

אנו חברה מתחשבת וקשובה אשר מנסה לעשות הכול לרווחת הקהילה מתוך הבנה אישית, רגישה 
אידיאולוגיה  לנו  יש  בפרט.  עין  בת  היישוב  ואת  בכלל  ישראל  ארץ  את  לבנות  רוצים  אנו  ומושכלת. 
למד  ארבע-חברון,  בקרית  וגדל  נולד  עצמו  החברה  מנכ"ל  היזמי.  והרווח  הפרנסה  בצד  שלמה, 
בפנימייה הצבאית של ישיבת אור עציון, התגייס ליחידת החבלה של הצנחנים, והיה סגן מפקד פלוגה, 
יהודה  העשרה.  בשיירת  ניצל  אף  הסבא  ה-40.  בשנות  הגוש  ממקימי  היו  אשתו  של  וסבתא  סבא 

ושולמית לביא ז"ל קבורים בכפר עציון. יש עוד רבות בדבר זיקתו של מנכ"ל החברה לבנייה ביו"ש.

לצערנו, אם היישוב יחליט, למרות ההסכם החתום והתחייבויותיו הברורות על פיו, שלא לבנות את 
הפרויקט, לא יהיה לנו מנוס אלא להגיש תביעה בסך מיליוני שקלים בעניין. אנו לא נוכל לוותר על 
במקרה  אישורים.  מתן  טרם  האחרונה  לישורת  בו  שהגענו  בפרויקט,  השקעה  של  שקלים  מיליוני 

כאמור, וועד היישוב לא יותיר לנו ברירה אלא לתבוע את היישוב ולהיפרע ממנו על כל נזקינו.

חבל שבמקום שהיישוב יתפתח, תוך שיפור תשתיותיו באמצעות התקציב של 7.5 מיליון ₪ שהתחייבנו 
להעמיד, הוא ימצא את עצמו עומד בפני תביעה של מיליוני שקלים.

המקווה אף הוא משקף את רצוננו לתרום ליישוב ולסייע ככל הניתן - אנו היחידים שניגשנו למכרז 
במחיר הפסד, וזאת לבקשת הוועד, היות שלא היה לכם תקציב מספק לכך. כמובן שכמו בכל פרויקט, 
ישנם עיכובים שלא סופקו בזמן, כגון: ריצוף לא תקין נגד החלקה, ריצוף שהגיע בגוון לא נכון והוחלף 
גופי תאורה, ארונות  ע"י המעצבת, החלטה באמצע הבנייה לשנות חימום תת רצפתי, אספקה של 
לבנייה שהתעכב  כל הפיתוח החיצוני של המקווה שלא קשורה  ב-י"ז בתמוז,  רק  אמבטיה שהגיעו 

בחודש וחצי, ועוד ועוד... 

משונה ביותר שכעושים ערב לקהילה בגין הבניה ,שותלים הדמיה מפחידה ומפלצתית של בניה
שכלל לא קשורה לישוב ,לא מזמינים שום גורם מקצועי כגון: יזם,אדריכל,יועץ נוף, מהנדסת

את  יציג  מי  בנוסף  נוספים  יועצים  של  ארוכה  ורשימה  תב"ע  ,מתכנן  כבישים  מתכנן  המועצה, 
הפרוייקט? למי יש את ההדמיות והתוכניות המפורטות שראיתם בחוברת

שחולקה? מי יכול להציג הפרויקט יותר טוב מאיתנו?
זהו ערב מקצועי? זוהי הגינות? האם אין זכות הציבור לדעת את הפרטים המדויקים?

חבל שמנצלים את טוב ליבנו, ושלאחר כל מה שעשינו עד כה, יוצאים נגדנו, ללא כל קשר ואחיזה 
במציאות, וככל הנראה מתוך אג'נדות אישיות של חברי הוועד, שאין בינן לבין טובת היישוב דבר וחצי 

דבר.

חשוב להדגיש שבידינו הדמיות ותכניות מפורטות של הפרויקט, הכוללות את כל הפרטים המדויקים, 
ולכן אנו כאן לרשותכם לכל שאלה שתתעורר. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה בנושא 

ונשמח לספק לכם את המענה הטוב ביותר. 
אנחנו מתפללים להצלחת הישוב ולהצלחת כולנו. מתפללים שאנשים ילכו עם האמת הצרופה ויראו 

את טובת הכלל.

יישוב בת עין הוא מקום קסום עם מרקם תושבים מעניין.
כדבריו של רבי נחמן: "כל ההתחלות קשות".. אין ייאוש בעולם כלל.. והעיקר לא 

לפחד כלל"

בס"ד
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המליאה שתתקיים בחודש ספטמבר 2019. כאקט של רצון טוב, הוסר שוב מסדר 
יומה של המועצה הדיון באישור הפרצלציה ביום 14.7.2019, וזאת על מנת לאפשר 

לוועד היישוב לנהוג באחריות הציבורית הנדרשת.

חרף האמור, עד עתה לא התקבלה כל תגובה עניינית מוועד היישוב, ואם לא די בכך, בחר ועד היישוב 
לנתק עמנו כל מגע, באופן שאינו מאפשר לנו לקדם את תכנון הבנייה ביישוב.

לצערנו, התנהלותו זו של ועד היישוב מהווה הפרת הסכם חמורה.

אווירה טובה  ועל מנת לשמור על  4.7.19 במטרה לשתף פעולה  לוועד במכתב מיום  פנינו  בעוד אנו 
ביישוב, נתנו לוועד היישוב פרק זמן נוסף לצורך קיום דיון ציבורי בעניין תוך שיתוף חברי היישוב (כפי 
שנעשה על ידנו עד כה), וכן ביקשנו לקיים ישיבה דחופה בין הצדדים לליבון העניין, עד היום לא זכינו 
מצוי  והעניין  מכתבנו  את  קיבל  הוא  שלפיהן  לאקוניות,  תשובות  למעט  מהוועד,  עניינית  תגובה  לכל 
בבדיקה ובטיפול. בדיקה וטיפול אשר לא ברור מתי יסתיימו, ובפרט כשהוועד מנתק אתנו כל מגע ואינו 

מעדכן אותנו בדבר.

כידוע, תכנית המאה של טראמפ יכולה לעצור הרבה מהבנייה ביו"ש, ומעבר לכך רשות מקרקעי ישראל 
מבקשת לקחת לידיה את כל הקרקעות ביו"ש. בשל כך, פעלנו במרב המאמצים תוך השקעת כספים 

אדירה בקידום התכנון, על מנת שתחל בניית הפרויקט מבלי שניתן יהיה לבלום אותה לאחר מכן. 

אם הסכנות דלעיל תתממשנה, ברור כשמש שלא יהיה כאן יזם פרטי שייתן ליישוב תמורות רבות כפי 
שקלים  מיליוני  יאבד  היישוב  כאמור  ובמקרה  הפרויקט,  במסגרת  ביישוב  להשקיע  הסכמנו  שאנו 
המיועדים לטובת שדרוג היישוב ופיתוחו. יצוין כי אנו ניאותנו לתת ליישוב, במסגרת ההסכם, תקציב לא 

מבוטל של 7.5 מיליון ₪ לטובת שיפור התשתיות של היישוב.

בנוסף, אנחנו שוב לפני בחירות ועדיין לא ברור איזו ממשלה תקום. כמובן שאין ברצון היישוב להיקלע 
שוב למדיניות של הקפאת בנייה. כידוע, בניית יסודות טרם ההקפאה מאפשרת את השלמת הבנייה, 
ולכן חשוב עד מאוד לקדם את תחילת בניית הפרויקט, כך שייבנו היסודות בהקדם, ולאחר מכן לא ניתן 

יהיה לבלום את המשך הבנייה. 

ויחסיו  היישוב,  וועד  של  האחריות  חסרת  ההתנהלות  בשל  לאיבוד  שהולך  הזמן  על  מצרים  אנו 
המעורערים לאחרונה עם המועצה. לצערנו, במצב הדברים הנוכחי קיים נתק בין הצדדים שמקורו אך 
ורק בהתנהלות הוועד, כשאנו מצדנו פעלנו לכל אורך הדרך בשיתוף פעולה, בשקיפות ובתום לב לקיום 

התחייבויותינו על פי ההסכם ולקידום הפרויקט ביישוב.

היות שגילינו כי מכתבים שיצאו מהוועד היו כנגדנו הרווים בלשון הרע, רכילות, האשמות חסרות שחר 
והשמצות רבות, כולל אישיות, והיות שגילינו כי ניתנה הנחיה של הוועד לאסור על כל מי מבין חברי 
הוועד ו/או מי מטעמו, להיפגש ו/או לשוחח עמנו ו/או עם מי מטעמנו, הרי שלא נותר לנו אלא לפנות 
מדברים  ניזונים  תהיו  לא  שחלילה  כדי  לאשורם,  הדברים  את  לכם  ולהסביר  היישוב,  תושבי  אליכם, 

שאינם אמת.

ועל כן מפר את ההסכם שנחתם  כי הוועד הנוכחי איננו מעוניין בקידומו של הפרויקט  אנו משערים 
עמנו, ובערב ההסברה והשיח הפנימי הקרוב ביישוב, המתוכנן ליום רביעי, הוא מבקש למעשה לקבל 

גב ציבורי להפרת ההסכם על ידו ולביטול הבנייה ביישוב.

ובשקרים  בדיס-אינפורמציה  הוועד  ידי  על  "הורעל"  הציבור  כי  רושם  עושה  האחרונה  בתקופה  לכן, 
שפוזרו לכל עבר, הן לתושבי היישוב והן למועצה ולרשויות השונות. 

נראה שהוועד מנסה להראות למועצה שהציבור לא רוצה את הבנייה ובכך לנסות לחמוק מאחריות 
ולהתחבא מאחורי הציבור, כאשר בפועל נראה כי אין לציבור את המידע המלא בעניין, על מנת לקבל 

החלטה מושכלת.

איננו יכולים במכתב זה להרחיב בדבר כל הפרטים עקב היקפם, אך אנו שמחים לעמוד בפני הציבור, 
כפי שעשינו מראשית הדרך, ואנו נענה על כל השאלות אחת לאחת.

יוכפש ותוצא דיבתנו רעה, כאילו עשינו דבר מה לא בסדר, בעוד  ידנו לכך ששמנו  אנו לא ניתן את 
שהיה  הוועד,  עם  מלאה  שקיפות  תוך  ההסכם,  פי  על  התחייבויותינו  את  קיימנו  הדרך  אורך  שלכל 

מעורב בכל השלבים התכנוניים והעיר הערותיו למסמכי התכנון אשר תוקנו בהתאם להערותיו.

לכל אורך הדרך, אנו קידמנו את התוכניות ועשינו את מרב המאמצים על מנת לקדם את הפרויקט כך 
לא  בעיות  מספר  הדרך  לאורך  שעלו  אף  זאת,  האפשרי.  בהקדם  בנייתו  התחלת  שתתאפשר 
תושבים  מול  הסדרה  וביניהן:  התכניות,  את  בעקבותיהן  ולשנות  אותן  לפתור  צורך  שהיו  מתוכננות 
שנכנסו לתוך שטחי המגרשים, שינוי גבהים של כבישים שפעלנו להורידם ב-3 מטרים על מנת שלא 
מתכנן  עם  פעולה  בשיתוף  הכביש  של  והרחבה  סלילה  נעשית  ועוד.   לתושבים  הנוף  את  לחסום 

התב"ע ויועץ הכבישים, על-מנת שיסללו בצורה הטובה, הנכונה והבטיחותית ביותר.

תשאלו את משפחת מלכי שבעיננו הינה משפחה אצילה ומיוחדת - כמה פעמים היינו אצלהם?
באיזה מאור פנים וסבלנות נוהלו הדברים? אדריכל הפרויקט עצמו שהינו מהמובילים בשוק (מתכנן

000,13 יח' דיור לחברות מובילות בארץ) ביקר בביתם לבקשתנו למציאת פתרון הולם.

אנו חברה מתחשבת וקשובה אשר מנסה לעשות הכול לרווחת הקהילה מתוך הבנה אישית, רגישה 
אידיאולוגיה  לנו  יש  בפרט.  עין  בת  היישוב  ואת  בכלל  ישראל  ארץ  את  לבנות  רוצים  אנו  ומושכלת. 
למד  ארבע-חברון,  בקרית  וגדל  נולד  עצמו  החברה  מנכ"ל  היזמי.  והרווח  הפרנסה  בצד  שלמה, 
בפנימייה הצבאית של ישיבת אור עציון, התגייס ליחידת החבלה של הצנחנים, והיה סגן מפקד פלוגה, 
יהודה  העשרה.  בשיירת  ניצל  אף  הסבא  ה-40.  בשנות  הגוש  ממקימי  היו  אשתו  של  וסבתא  סבא 

ושולמית לביא ז"ל קבורים בכפר עציון. יש עוד רבות בדבר זיקתו של מנכ"ל החברה לבנייה ביו"ש.

לצערנו, אם היישוב יחליט, למרות ההסכם החתום והתחייבויותיו הברורות על פיו, שלא לבנות את 
הפרויקט, לא יהיה לנו מנוס אלא להגיש תביעה בסך מיליוני שקלים בעניין. אנו לא נוכל לוותר על 
במקרה  אישורים.  מתן  טרם  האחרונה  לישורת  בו  שהגענו  בפרויקט,  השקעה  של  שקלים  מיליוני 

כאמור, וועד היישוב לא יותיר לנו ברירה אלא לתבוע את היישוב ולהיפרע ממנו על כל נזקינו.

חבל שבמקום שהיישוב יתפתח, תוך שיפור תשתיותיו באמצעות התקציב של 7.5 מיליון ₪ שהתחייבנו 
להעמיד, הוא ימצא את עצמו עומד בפני תביעה של מיליוני שקלים.

המקווה אף הוא משקף את רצוננו לתרום ליישוב ולסייע ככל הניתן - אנו היחידים שניגשנו למכרז 
במחיר הפסד, וזאת לבקשת הוועד, היות שלא היה לכם תקציב מספק לכך. כמובן שכמו בכל פרויקט, 
ישנם עיכובים שלא סופקו בזמן, כגון: ריצוף לא תקין נגד החלקה, ריצוף שהגיע בגוון לא נכון והוחלף 
גופי תאורה, ארונות  ע"י המעצבת, החלטה באמצע הבנייה לשנות חימום תת רצפתי, אספקה של 
לבנייה שהתעכב  כל הפיתוח החיצוני של המקווה שלא קשורה  ב-י"ז בתמוז,  רק  אמבטיה שהגיעו 

בחודש וחצי, ועוד ועוד... 

משונה ביותר שכעושים ערב לקהילה בגין הבניה ,שותלים הדמיה מפחידה ומפלצתית של בניה
שכלל לא קשורה לישוב ,לא מזמינים שום גורם מקצועי כגון: יזם,אדריכל,יועץ נוף, מהנדסת

את  יציג  מי  בנוסף  נוספים  יועצים  של  ארוכה  ורשימה  תב"ע  ,מתכנן  כבישים  מתכנן  המועצה, 
הפרוייקט? למי יש את ההדמיות והתוכניות המפורטות שראיתם בחוברת

שחולקה? מי יכול להציג הפרויקט יותר טוב מאיתנו?
זהו ערב מקצועי? זוהי הגינות? האם אין זכות הציבור לדעת את הפרטים המדויקים?

חבל שמנצלים את טוב ליבנו, ושלאחר כל מה שעשינו עד כה, יוצאים נגדנו, ללא כל קשר ואחיזה 
במציאות, וככל הנראה מתוך אג'נדות אישיות של חברי הוועד, שאין בינן לבין טובת היישוב דבר וחצי 

דבר.

חשוב להדגיש שבידינו הדמיות ותכניות מפורטות של הפרויקט, הכוללות את כל הפרטים המדויקים, 
ולכן אנו כאן לרשותכם לכל שאלה שתתעורר. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה בנושא 

ונשמח לספק לכם את המענה הטוב ביותר. 
אנחנו מתפללים להצלחת הישוב ולהצלחת כולנו. מתפללים שאנשים ילכו עם האמת הצרופה ויראו 

את טובת הכלל.

יישוב בת עין הוא מקום קסום עם מרקם תושבים מעניין.
כדבריו של רבי נחמן: "כל ההתחלות קשות".. אין ייאוש בעולם כלל.. והעיקר לא 

לפחד כלל"

בס"ד

צוות לגור ברמה
כאן בשבילכם תמיד,
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המליאה שתתקיים בחודש ספטמבר 2019. כאקט של רצון טוב, הוסר שוב מסדר 
יומה של המועצה הדיון באישור הפרצלציה ביום 14.7.2019, וזאת על מנת לאפשר 

לוועד היישוב לנהוג באחריות הציבורית הנדרשת.

חרף האמור, עד עתה לא התקבלה כל תגובה עניינית מוועד היישוב, ואם לא די בכך, בחר ועד היישוב 
לנתק עמנו כל מגע, באופן שאינו מאפשר לנו לקדם את תכנון הבנייה ביישוב.

לצערנו, התנהלותו זו של ועד היישוב מהווה הפרת הסכם חמורה.

אווירה טובה  ועל מנת לשמור על  4.7.19 במטרה לשתף פעולה  לוועד במכתב מיום  פנינו  בעוד אנו 
ביישוב, נתנו לוועד היישוב פרק זמן נוסף לצורך קיום דיון ציבורי בעניין תוך שיתוף חברי היישוב (כפי 
שנעשה על ידנו עד כה), וכן ביקשנו לקיים ישיבה דחופה בין הצדדים לליבון העניין, עד היום לא זכינו 
מצוי  והעניין  מכתבנו  את  קיבל  הוא  שלפיהן  לאקוניות,  תשובות  למעט  מהוועד,  עניינית  תגובה  לכל 
בבדיקה ובטיפול. בדיקה וטיפול אשר לא ברור מתי יסתיימו, ובפרט כשהוועד מנתק אתנו כל מגע ואינו 

מעדכן אותנו בדבר.

כידוע, תכנית המאה של טראמפ יכולה לעצור הרבה מהבנייה ביו"ש, ומעבר לכך רשות מקרקעי ישראל 
מבקשת לקחת לידיה את כל הקרקעות ביו"ש. בשל כך, פעלנו במרב המאמצים תוך השקעת כספים 

אדירה בקידום התכנון, על מנת שתחל בניית הפרויקט מבלי שניתן יהיה לבלום אותה לאחר מכן. 

אם הסכנות דלעיל תתממשנה, ברור כשמש שלא יהיה כאן יזם פרטי שייתן ליישוב תמורות רבות כפי 
שקלים  מיליוני  יאבד  היישוב  כאמור  ובמקרה  הפרויקט,  במסגרת  ביישוב  להשקיע  הסכמנו  שאנו 
המיועדים לטובת שדרוג היישוב ופיתוחו. יצוין כי אנו ניאותנו לתת ליישוב, במסגרת ההסכם, תקציב לא 

מבוטל של 7.5 מיליון ₪ לטובת שיפור התשתיות של היישוב.

בנוסף, אנחנו שוב לפני בחירות ועדיין לא ברור איזו ממשלה תקום. כמובן שאין ברצון היישוב להיקלע 
שוב למדיניות של הקפאת בנייה. כידוע, בניית יסודות טרם ההקפאה מאפשרת את השלמת הבנייה, 
ולכן חשוב עד מאוד לקדם את תחילת בניית הפרויקט, כך שייבנו היסודות בהקדם, ולאחר מכן לא ניתן 

יהיה לבלום את המשך הבנייה. 

ויחסיו  היישוב,  וועד  של  האחריות  חסרת  ההתנהלות  בשל  לאיבוד  שהולך  הזמן  על  מצרים  אנו 
המעורערים לאחרונה עם המועצה. לצערנו, במצב הדברים הנוכחי קיים נתק בין הצדדים שמקורו אך 
ורק בהתנהלות הוועד, כשאנו מצדנו פעלנו לכל אורך הדרך בשיתוף פעולה, בשקיפות ובתום לב לקיום 

התחייבויותינו על פי ההסכם ולקידום הפרויקט ביישוב.

היות שגילינו כי מכתבים שיצאו מהוועד היו כנגדנו הרווים בלשון הרע, רכילות, האשמות חסרות שחר 
והשמצות רבות, כולל אישיות, והיות שגילינו כי ניתנה הנחיה של הוועד לאסור על כל מי מבין חברי 
הוועד ו/או מי מטעמו, להיפגש ו/או לשוחח עמנו ו/או עם מי מטעמנו, הרי שלא נותר לנו אלא לפנות 
מדברים  ניזונים  תהיו  לא  שחלילה  כדי  לאשורם,  הדברים  את  לכם  ולהסביר  היישוב,  תושבי  אליכם, 

שאינם אמת.

ועל כן מפר את ההסכם שנחתם  כי הוועד הנוכחי איננו מעוניין בקידומו של הפרויקט  אנו משערים 
עמנו, ובערב ההסברה והשיח הפנימי הקרוב ביישוב, המתוכנן ליום רביעי, הוא מבקש למעשה לקבל 

גב ציבורי להפרת ההסכם על ידו ולביטול הבנייה ביישוב.

ובשקרים  בדיס-אינפורמציה  הוועד  ידי  על  "הורעל"  הציבור  כי  רושם  עושה  האחרונה  בתקופה  לכן, 
שפוזרו לכל עבר, הן לתושבי היישוב והן למועצה ולרשויות השונות. 

נראה שהוועד מנסה להראות למועצה שהציבור לא רוצה את הבנייה ובכך לנסות לחמוק מאחריות 
ולהתחבא מאחורי הציבור, כאשר בפועל נראה כי אין לציבור את המידע המלא בעניין, על מנת לקבל 

החלטה מושכלת.

איננו יכולים במכתב זה להרחיב בדבר כל הפרטים עקב היקפם, אך אנו שמחים לעמוד בפני הציבור, 
כפי שעשינו מראשית הדרך, ואנו נענה על כל השאלות אחת לאחת.

יוכפש ותוצא דיבתנו רעה, כאילו עשינו דבר מה לא בסדר, בעוד  ידנו לכך ששמנו  אנו לא ניתן את 
שהיה  הוועד,  עם  מלאה  שקיפות  תוך  ההסכם,  פי  על  התחייבויותינו  את  קיימנו  הדרך  אורך  שלכל 

מעורב בכל השלבים התכנוניים והעיר הערותיו למסמכי התכנון אשר תוקנו בהתאם להערותיו.

לכל אורך הדרך, אנו קידמנו את התוכניות ועשינו את מרב המאמצים על מנת לקדם את הפרויקט כך 
לא  בעיות  מספר  הדרך  לאורך  שעלו  אף  זאת,  האפשרי.  בהקדם  בנייתו  התחלת  שתתאפשר 
תושבים  מול  הסדרה  וביניהן:  התכניות,  את  בעקבותיהן  ולשנות  אותן  לפתור  צורך  שהיו  מתוכננות 
שנכנסו לתוך שטחי המגרשים, שינוי גבהים של כבישים שפעלנו להורידם ב-3 מטרים על מנת שלא 
מתכנן  עם  פעולה  בשיתוף  הכביש  של  והרחבה  סלילה  נעשית  ועוד.   לתושבים  הנוף  את  לחסום 

התב"ע ויועץ הכבישים, על-מנת שיסללו בצורה הטובה, הנכונה והבטיחותית ביותר.

תשאלו את משפחת מלכי שבעיננו הינה משפחה אצילה ומיוחדת - כמה פעמים היינו אצלהם?
באיזה מאור פנים וסבלנות נוהלו הדברים? אדריכל הפרויקט עצמו שהינו מהמובילים בשוק (מתכנן

000,13 יח' דיור לחברות מובילות בארץ) ביקר בביתם לבקשתנו למציאת פתרון הולם.

אנו חברה מתחשבת וקשובה אשר מנסה לעשות הכול לרווחת הקהילה מתוך הבנה אישית, רגישה 
אידיאולוגיה  לנו  יש  בפרט.  עין  בת  היישוב  ואת  בכלל  ישראל  ארץ  את  לבנות  רוצים  אנו  ומושכלת. 
למד  ארבע-חברון,  בקרית  וגדל  נולד  עצמו  החברה  מנכ"ל  היזמי.  והרווח  הפרנסה  בצד  שלמה, 
בפנימייה הצבאית של ישיבת אור עציון, התגייס ליחידת החבלה של הצנחנים, והיה סגן מפקד פלוגה, 
יהודה  העשרה.  בשיירת  ניצל  אף  הסבא  ה-40.  בשנות  הגוש  ממקימי  היו  אשתו  של  וסבתא  סבא 

ושולמית לביא ז"ל קבורים בכפר עציון. יש עוד רבות בדבר זיקתו של מנכ"ל החברה לבנייה ביו"ש.

לצערנו, אם היישוב יחליט, למרות ההסכם החתום והתחייבויותיו הברורות על פיו, שלא לבנות את 
הפרויקט, לא יהיה לנו מנוס אלא להגיש תביעה בסך מיליוני שקלים בעניין. אנו לא נוכל לוותר על 
במקרה  אישורים.  מתן  טרם  האחרונה  לישורת  בו  שהגענו  בפרויקט,  השקעה  של  שקלים  מיליוני 

כאמור, וועד היישוב לא יותיר לנו ברירה אלא לתבוע את היישוב ולהיפרע ממנו על כל נזקינו.

חבל שבמקום שהיישוב יתפתח, תוך שיפור תשתיותיו באמצעות התקציב של 7.5 מיליון ₪ שהתחייבנו 
להעמיד, הוא ימצא את עצמו עומד בפני תביעה של מיליוני שקלים.

המקווה אף הוא משקף את רצוננו לתרום ליישוב ולסייע ככל הניתן - אנו היחידים שניגשנו למכרז 
במחיר הפסד, וזאת לבקשת הוועד, היות שלא היה לכם תקציב מספק לכך. כמובן שכמו בכל פרויקט, 
ישנם עיכובים שלא סופקו בזמן, כגון: ריצוף לא תקין נגד החלקה, ריצוף שהגיע בגוון לא נכון והוחלף 
גופי תאורה, ארונות  ע"י המעצבת, החלטה באמצע הבנייה לשנות חימום תת רצפתי, אספקה של 
לבנייה שהתעכב  כל הפיתוח החיצוני של המקווה שלא קשורה  ב-י"ז בתמוז,  רק  אמבטיה שהגיעו 

בחודש וחצי, ועוד ועוד... 

משונה ביותר שכעושים ערב לקהילה בגין הבניה ,שותלים הדמיה מפחידה ומפלצתית של בניה
שכלל לא קשורה לישוב ,לא מזמינים שום גורם מקצועי כגון: יזם,אדריכל,יועץ נוף, מהנדסת

את  יציג  מי  בנוסף  נוספים  יועצים  של  ארוכה  ורשימה  תב"ע  ,מתכנן  כבישים  מתכנן  המועצה, 
הפרוייקט? למי יש את ההדמיות והתוכניות המפורטות שראיתם בחוברת

שחולקה? מי יכול להציג הפרויקט יותר טוב מאיתנו?
זהו ערב מקצועי? זוהי הגינות? האם אין זכות הציבור לדעת את הפרטים המדויקים?

חבל שמנצלים את טוב ליבנו, ושלאחר כל מה שעשינו עד כה, יוצאים נגדנו, ללא כל קשר ואחיזה 
במציאות, וככל הנראה מתוך אג'נדות אישיות של חברי הוועד, שאין בינן לבין טובת היישוב דבר וחצי 

דבר.

חשוב להדגיש שבידינו הדמיות ותכניות מפורטות של הפרויקט, הכוללות את כל הפרטים המדויקים, 
ולכן אנו כאן לרשותכם לכל שאלה שתתעורר. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה בנושא 

ונשמח לספק לכם את המענה הטוב ביותר. 
אנחנו מתפללים להצלחת הישוב ולהצלחת כולנו. מתפללים שאנשים ילכו עם האמת הצרופה ויראו 

את טובת הכלל.

יישוב בת עין הוא מקום קסום עם מרקם תושבים מעניין.
כדבריו של רבי נחמן: "כל ההתחלות קשות".. אין ייאוש בעולם כלל.. והעיקר לא 

לפחד כלל"

בס"ד

בת עין,
קסם חדש מתחיל.
צופים על העתיד...

בת עין, לחיי פריחה ושגשוג.

לגור ברמה
ייזום והשקעות בע"מ

05
8-

57
4-

50
00

 | 
02

-5
47

-5
00

0
la

gu
r.

ba
ra

m
a@

gm
ai

l.c
om

4

חלקה 200 | ההדמיות להמחשה בלבד


