


יוסף ממעלה תסון וליוון תמיר שמם

התעניינות יש - ירחי וצורית גינזבורג לבנת חן, ענת עם אשכול ביתן
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חזקות" "קהילות מגילות. המועצה דוברת סימון, לירון

התיישבות
ועטר דה עמוס

יותר גבוהה ח״ם איכות עם יותר, נמוכים במחירים דיור - כפרית התיישבות

 ביריד העותתפו הארץ רחבי מכל אזוריות מועצות עשרות
 בפני והציגו להתיישבות החשיבה שערכה הכפרית ההתיישבות
 בקיבוצים במושבים, - במועצות ההרחבה פרוייקשי את המתעניינים

הקהילתיים ובישובים

my אזוריות מועצות עשרות k^ השתתפו הארץ רחבי מכל 

הכפ ההתיישבות ביריד
 להתיישבות החטיבה שערכה רית

 את המתעניינים בפני והציגו
במו - במועצות ההרחבה פרוייקטי

 ובישובים בקיבוצים שבים,
הקהילתיים.

 מהמועצות יוסף, מעלה בביתן
 אני בישראל, צפוניות הכי האזוריות

 החברה מנהל תמיר, שחם את פוגש
 ולירון יוסף מעלה לפיתוח הכלכלית

הכלכ בחברה הכספים רכזת חסון,
 "אנחנו לירון, אומרת "בגדול," לית.

 ממוקמת היכן היריד לבאי מסבירים
 הם בדיוק מה שומעים יוסף, מעלה

 ישוב לכל מה להם ומראים מחפשים
 רבים להציע. יש במועצה וישוב

 הכפרי. במרחב להתיישב מעוניינים
 תעסוקה אצלנו יש תעסוקה, לגבי

עבודה." מוצא - שמחפש ומי
 במעלה הישובים "כל תמיר: שחם

 ומתפתחים מתרחבים ישובים הם יוסף
פי בתנופת נמצאת עצמה והמועצה

בתכ חדשים בתי״ס שני לנו יש תוח.
 .2019 באוקטובר יפתח מהם אחד נון,

צי לשני מחולק שלנו האזור כללית,
 נפתח ובצפוני והדרומי הצפוני רים:
חדש. ספורט אולם עם חדש בי״ס

 חדש יישוב גרנות, את לנו "יש
 משפחות 50 בו חיות שכרגע בהקמה,

מש 400ל- לגדול היא והתוכנית
המ רוב גדול. הוא הביקוש פחות,

 זרעית מלבד דונם, חצי בני גרשים
 ובגיתה בדונם מדובר שם ואלקוש,

מ"־." 750

 בהתיישבות מתעניינים אנשים איזה
הכפרית?
לשלו מתחלק זה "כעיקרון שחם:

צעי משפחות - אוכלוסייה סוגי שה
 בגליל להתיישב שמעוניינות רות,
 למוקדי נגישים להיות שני, ומצד

 אוכלוסיה בצפון. חיפה כמו תעסוקה,
 50 בני מבוגרים זוגות של היא שניה

 זה את עשו שכבר מהמרכז, ומעלה
 מדהים נוף עם בכפר, בית ורוצים
השלי האוכלוסיה את ויש - בבוקר

 אידיאולוגיים. מתיישבים של שית
לתעסו דואגת שפחות אוכלוסיה זו

 כך ואחר עוברים כל קודם והם קה
אצלנו. תעסוקה חסר ולא דואגים

 פחות מעוניינים "אנחנו
 אדם כשהבן כלומר, ביומיומיות,

 ונוסע הרכב על עולה בבוקר, קם
 או למושב וחוזר לעבודה דקות 45

 המאוחרות. הערב בשעות לישוב
 לא שמבחינתנו משפחות הן אלה
 עוברם החיים ושבעצם ביישוב ממש

 בחיים שבוע. וסופי לשינה זה במושב
 הקהילתי הקסם את מאבדים כאלה
 משפחות, לקלוט לנו חשוב ולכן

 העבודה במעגל להשתלב שיוכלו
 שיוכלו כדי יוסף, מעלה שבאזור
בקהילה." מלאים שותפים להיות

ר9בנ לחיות
 ממעלה שעה רבע יושבים "אנחנו
 ויש מירושלים דקות 25 אדומים,

 מציעים שכולם יישובים שבעה לנו
 חברות גם - מסלולים במגוון קליטה

 ביתך בנה וגם בשכירות גם בקיבוץ,
 לי אומרת דונם," חצי של מגרש על

מגי המועצה דוברת סימון, לירון
 לאן "היום המלח. ים שבצפון לות,
 ללא קרקע תמצא לא תפנה שלא

אצ כמו הפיתוח עלות מלבד עלות,
 הנוף עם מגרשים מציעים אנחנו לנו.
חזקות, מאוד קהילות בארץ, יפה הכי

 גבוהה. מאוד מאוד ברמה החינוך
 ולא מגרשים מעט לנו שנותרו האמת
ירי ורד למשל, נחטפים. והם הרבה

 בעיקר שלו, המגרשים את סיים חו
 את לשפר במטרה שהגיעו משפחות

בקהילה." ולהיקלט חייהם איכות
 בת קטנה, מועצה היא מגילות

"הישו לירון: ולדברי תושבים 1600
 לנו יש חזקות, קהילות עם שלנו בים

הופ תרבות, אירועי של ענק היצע
 קהילתיים אירועים ועוד טיולים עות,

 יתרונות הרבה אין ואחרים. כאלה
שכו הוא היתרונות אחד אבל לקוטן

תחו באמת ויש כולם את מכירים לם
מלוכדת." קהילה של שה

 לשמוע כדי בעיקר לכאן "באנו
 ומהמועצות מאנשים דעת חוות קצת
בפ שעומדות האפשרויות הן מה על

 אמסלם, והן ליעד לי מסבירים נינו,"
בת ממש "אנחנו מרעננה, צעיר זוג

 לפתוח כדי קצת באנו התהליך, חילת
 האם מושג עדיין לנו ואין הראש את
מערב. או מזרח דרום, או צפון זה

 נמוך בהילוך לחיות רוצים "אנחנו
 רוצים "וכמובן ליעד, אומר יותר,"
 במרכז. אפשרי שלא מה בית לקנות

 לעבודה, גם קשור להיות אמור זה
 הדברים אלו חברה, ולחיי לחינוך

 לכפר? דוקא למה אותנו. שמגיעים
 ועל העיר עכבר על השיר את יש

 היינו השיר? את מכיר הכפר, עכבר
 רוצים ואנחנו עיר עכברי עכשיו עד

עכשיו." הכפר את עכשיו
 הילדים. על חשבנו כל "קודם חן:
 דאגה, בלי מהבית לצאת יוכלו שהם

פעי המון עם טוב חינוך שיקבלו
 חברים קהילה, להם שתהיה לויות,
 כל אתה יכול, לא אתה בעיר וטבע.
 תצא אל כביש, יש ׳תיזהר ב: הזמן

ולא רוח יותר שיהיה וכדומה. החוצה׳




