
 

  

 בס"ד

 7197מרץ  99 ראשון יום   

 החלטת ועד בעניין הקרוואנים

שכר הדירה יהיה גבוה  –רים ותיקים יותר . ככל שהדייעלות שכירת קרוואן תהיה מעתה מדורגת - שכ"ד מדורג .9

 יותר.

 

 ללא שינוי. יפורסם לתושבים ע"י ועדת קרוואנים. – והגרלה בין המעוניינים ,קהל יעדנוהל קבלה,  .7

 

ועדת  ובאישור למזכירות,ה יתתאפשר בפני. הארכה פי נהלי הועדה(-)או פחות, על שנה בכל פעם - תקופת החוזה .3

זאת, -עםאת בקשות ההארכה, ולתת לכוחות השוק לקבוע את מועד הסיום.   הועדה תשאף לאשר .קרוואנים

  במקרים מיוחדים.  נתונה לוועדה האפשרות לסרב לבקשה,

 

 מנת לאפשר חלוקה הוגנת של המשאב הציבורי.-עלנועד  – עקרון התחלופה .4

 

מנת לעודד שוכרים -עלמחירי השכירות בשנה השלישית ומעלה עולים בתלילות  – סיום שכירות ביוזמת השוכרים .5

מנגנון שוק זה יחליף את המנגנון הנוכחי, בו לסיים את חוזה השכירות בתום שנתיים, בהתאם לעיקרון התחלופה. 

על נציגי  מופעלים המחיר הנמוך מאוד יצר רצון חזק להישאר בקרוואן לתקופה ארוכה ככל האפשר, ובהתאם לכך

 חשבון אלה הממתינים לתורם להיכנס.-עלהבאים  בשכירות, הציבור לחצים רבים לאפשר לדיירים להמשיך 

 

מחיר . ש"ח לחודש 711-במצב הקיים, לפני השינוי הנוכחי, עלות השכירות החודשית עמדה על כ - צינון הביקוש .6

יצר לאורך השנים לחצים כבדים, תחושות כעס  הגבוה,. האינטרס הכספי משמעותיתלעומת זאת, גבוה השוק 

 .המשמעותית מההטבה תואין ספור דיונים והתלבטויות לגבי מי ראוי יותר ליהנונעימות, -חוסרם, ואפליה, ויכוחי

 עדכון המחירים צפוי להקטין את גודל ההטבה, ובכך לצנן את הביקוש ואת היצרים.

 

מודל החדש יימנע מנציגי הציבור )הוועד וועדת קרוואנים( את האפשרות ה – צמצום כוחם של נציגי הציבור .7

 הטבה כספית משמעותית מאוד למשפחה מסוימת אחת במקום אחרת. עניקלה

 

בת של הסוכנות היהודית(. כפי שסוכם -המבנים שייכים לחברת עמיגור )חברת - עריכת חוזה בין הדיירים ליישוב .8

, ותשכיר אותם לדיירים עמיגוראת הקרוואנים מידי תשכור אגודת מתיישבי אלון הגליל לאחרונה עם עמיגור, 

 עמיגור תמשיך לבצע במבנים תחזוקה ללא שינוי.חוזה שיערך בין הדייר לאגודה. ב



 

  

 

 

 )לא כולל מיסי אגודה וארנונה(: החדשים מחירי השכירות .9

 לומדים במערכת חינוך אלון הגליל םהילדילדיירים שהנחת  ת )ש"ח(חודשי עלות שכירות ותק

 אין הנחה 9411 שנה א

 אין הנחה 7911 שנה ב

 91% 3511 שנה ג

 91% 4711 ואילך שנה ד

 

שוכרים יודיעו על כוונתם להמשיך לשנת שכירות מלאה נוספת, בכתב למזכירות היישוב, ולא  - הארכת שכירות .91

מנת לאפשר לוועדת הקרוואנים לספק לשוכרים -חודשים לפני תום מועד השכירות הנוכחי. זאת על 6 -יאוחר מ

על כוונתה להאריך את מועד מבעוד  החלטות. לא הודיעה משפחה  הבאים בתור זמן סביר להתארגנות ולקבלת

 תפעל ועדת הקרוואנים לאיתור מחליפים, ולא תינתן למשפחה אפשרות להישאר שנה נוספת. –שהותה 

 

חודשים  3, לפחות מזכירות היישובל בכתב להודיע על כך יש - השנתית לפני תום תקופת השכירות סיום מוקדם .99

האגודה תגבה צ'ק . סך השווה לדמי שכירות של חודש שלםדמי ביטול ב הדיירמ ווכן ייגב לפני מועד העזיבה,

ש"ח מכל שוכר קרוואנים, על מנת שיעשה בו שימוש במקרה  91,111בסך לפקודת "מתיישבי אלון הגליל"  ביטחון

לאפשר לוועדה  מטרת ההודעה המוקדמת ותשלום דמי הביטול. התקשרות ללא הודעה מוקדמתהשל ניסיון לסיום 

 לאתר מחליפים תוך קיום תהליך ראוי.

 

העובדה שדמי השכירות בשנה הראשונה עדיין יהיו נמוכים משמעותית  - דמי שכירות נמוכים בשנה הראשונה .97

עבור זוגות צעירים,  פתרון מגורים זול וזמני מתוך ראייה קהילתית,תאפשר להמשיך ולספק, ממחיר השוק, 

 .יים, והדור הצעיר בכללמקרים סוציאליים נקודת

 



 

  

 

 

מתוך הבנה שהדיירים הנוכחיים שכרו את הקרוואנים עפ"י המציאות הקיימת, תיושם  – הדיירים הנוכחיים .93

. לאחר התלבטות, ולאור מספר רב של המדיניות החדשה רק בתום תקופת השכירות הנוכחית של כל דייר

בתום התקופה המרבית המצוינת בחוזים של שיקולים, החליטו הוועדה והועד שתום תקופת השכירות יהיה 

. פה לפני שנכנסו למגורים-, ולא בתום שנתיים, כפי שסוכם עם מרבית הדיירים בעלשנים( 3) הדיירים עם עמיגור

ש"ח לחודש. לאחר סיום  711-לשלם לעמיגור את הסכום הנוכחי בסך כנוכחי עד לסיום השכירות, ימשיך כל דייר 

ר, דייר שיבחר להאריך את שהותו, יחתום על הסכם שכירות חדש, הפעם מול האגודה, החוזה הנוכחי עם עמיגו

 ותחושב לו עלות השכירות עפ"י המדיניות החדשה, ולפי הותק הכולל שצבר עד כה.

 

 

 בברכה,

 ועד היישוב

 וועדת קרוואנים

 מזכיר הישוב

 

 


