
 

 

  

 תשפ"א

הישוב מוקם הודות לשיתוף פעול אמיץ 

, החטיבה מועצה אזורית גולןבין ומאומץ 

 להתיישבות ומשרדי הממשלה.

 

 רמת טראמפ -מקימים ישוב חדש בגולן

 נפלה בחלקנו הזכות להקים יישוב חדש בגולן. 

בכוונתנו לבנות יישוב לדורות, עם קהילה בעלת 

 חוסן המעניקה לחבריה איכות חיים. 

יישובי  32היישוב המתוכנן ישתלב בתוך קהילת 

הגולן ויתרום את חלקו לחידוש ההתיישבות 

 בצפון הגולן בפרט ולמפעל ההתיישבות בכלל. 

היישוב החדש יהיה בעל זהות קהילתית 

ל חבריו וערכי הנשענת על ערכים משותפים ש

האזור: ערבות הדדית, שמירה על הסביבה, 

סובלנות וקבלת האחר, מעורבות חברתית 

 ושייכות לגולן.

 



 בסיס הישוב

 בתי אב. 400כ -יישוב קהילתי •

)משלב/מעורב(. יישוב   -חילוני  –יישוב דתי  •

תושביו מגיעים מתוך הבנה עמוקה של ערך בו 

הסובלנות, קבלת השונה, מתן חופש דת ורצון 

 לחיות יחד.

 צמוד ליישוב קלע אלון, חלק מברוכים –מיקום  •

 , בצפון רמת הגולן.)קלע הישנה(

התושבים  – )קלע הישנה( תושבי ברוכים •

החדשים יכילו ויפעלו למען הפיכת חברי 

קהילת היישוב "ברוכים" לחלק בלתי נפרד מ

 החדש.

 ת שחר"מכינ"היישוב יקום לצד  –מכינה  •

 .הפועלת במקום החינוכית

 

  

 עוגנים בחזון הישובה חמשת

וב חדש בצפון הקמת יש -התיישבות .1

 חלוצי של העת הזו.ציוני ו הגולן, מעשה

שייכות משותפת  -קהילה וקהילתיות .2

בקהילה בעלת יכולת ניהול עצמי, לכידות 

ועזרה הדדית. קרקע פוריה לשגשוג 

 הפרט, המשפחות, וקבוצות בקהילה.

  -דתיים חילונים -קהילה מעורבת .3

נשים ומשפחות, דתיים וחילוניים על אנשים, 

גווניהם השונים, הפועלים מתוך שיח, כבוד 

הדדי וסובלנות ביניהם ומתוך חיזוק והדגשה 

של המאחד והמשותף בזהות היהודית 

הישראלית הרחבה, לצד שמירה על הייחודיות 

 של כל אחד ואחת.

  -מעורבות חברתית .4

מתוך אמונה בערכי הערבות ההדדית והעזרה 

לזולת, הקהילה תעודד קיומה של רשת 

מעורבות חברתית משמעותית בקרב חבריה, 

שתבוסס על התנדבות בתוך הקהילה ומחוצה 

 לה.

 -אדמה וסביבה .5

מתוך הכרה בחשיבות הקשר של האדם  

בעלת  חברהומתוך רצון ליצור  ולאדמהלטבע 

ברת  אחריות סביבתית השואפת להיות

המקום יזום ויעודד עשיה סביבתית קיימא, 

פרטית וקהילתית ויפעל להגברת המודעות 

 .לכך בקרב חברי הקהילה ומחוצה לה



 

 שאלון פרטי קשר וזמינות

 שאלון זיקה לאופי הישוב

כינוס מועמדים לשלב   -הכרות 
 הקמת הישוב

 ראיונות אישיים

מבחני מיון + מבחני מיון כלכליים 
 חברתיים

 ועדת קבלה לפרויקט

קבלה לקבוצת  
ההקמה לפרויקט 

 רמת טראמפ

   -עליה לקרקע
 2021יולי  -מרץ

 בניית קהילה
תהליך קבלה  

 ליישוב

 בניית בית הקבע
כניסת משפחות  
חדשות למחנה 

 הזמני

בתי האב  20תהליך הקליטה של 
 הראשונים

כדי לגבש קבוצת מקימה ליישוב אנחנו 

מחפשים את המועמדים שיתאימו לשלב 

חלוצי זה. בעלי יכולת התמודדות עם אי 

 ודאות, גמישות והתלהבות. 

צוות ההקמה המורכב מנציגי המועצה  

והחטיבה להתיישבות מכוונים בתהליך המיון 

 ביותר לבניית ההרכב החברתי המתאים

 מבחינת כוחות, אתגרים, גילאי ילדים ועוד.

שונים של המועמדים שונים יתאימו לשלבים 

  הקמת היישוב.

 

נים דרך המגורים בקרוו ורמועמדים יעבמהרוב 

ני שיבנו את בית הקבע בשכונה הזמנית, לפ

בקרוב תפתח אפשרות נוספת  .שלהם בישוב

הכוונה  -"קליטה מרחוק"קליטה בדרך של ל

ללא מגורים בשכונה יית בית הקבע לבנ

 הזמנית לפניכן.

בכדי שנוכל לוודא  -היתכנות כלכליתמבחן 

שכל המועמדים יוכלו לבנות את ביתם ביישוב 

דונם(  1/2)בשיטת בנה ביתך, על מגרש של כ

האבחון מכוון לבדוק שיש בכוחות המועמדים 

 -ההתחלתי לפני המשכנתאלגייס את הכסף 

שהוא יעמוד לטובת תשלום ₪  300,000

התשתיות ועבור עלויות תכנון הבית וההיטלים 

 השונים.

התב"ע בימים אלה בתהליך אישור אחרון, 

מגרשים ראשונים בגודל של  99התכנון מכוון ל

 כחצי דונם.

בשלב הראשון המועמדים מתקבלים לפרויקט 

"רמת טראמפ" ובהמשך, כשתקום אגודה 

קהילתית ליישוב החדש המועמדים יעבור 

 תהליך קצר של קבלה ליישוב ולאגודה.

 


