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  1110/' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס
  
  

  .משרדי המועצה המקומית  :מיקום
  

  .20:30שעה , 27/07/2011יום רביעי     :מועד
  
  

  .מוטי חטיאל  :המזכיר
  

  , גדי בן שימול, הדסה בן הרצל, עודד אילת, )ר"יו(אביהוד רסקי   :משתתפים
  .עמית הרפז, פנינה שורץ    

  
  .יעל דקל  :נעדרת

  
  ש" יועמ-ד ורדה גילה "עו  :נוכחת

  
  : על סדר היום

  .מענה לשאילתה הדסה בן הרצל .1

 . אישור המלצת ועדת תמיכות מקצועית .2

ס " מתנ-ש מרכז קהילתי ראש פנה "אישור מתן ערבות לטובת ביצוע הלוואה ע .3
י גירעונות הלוואה מבנק  שנים למטרת כיסו3לתקופה של  ₪ 300,000בסך 

 .הפועלים

  . 42, 41, 40 חלקות 13941ביטול הפקעה גוש  .4

  .46 חלקה 13662תוכנית חניון ליד משפחת פרידמן גוש  .5

  ).לבקשת הדסה בן הרצל (- 16.5.2011דיונים והחלטות ועדת תיירות מתאריך  .6
  
  

   הדסה בן הרצל  –מענה לשאילתה  .1
ר "היו: תשובת המועצה, לשאלה מי חברי ועדת מכרזים היום  :המזכיר

  .יעל דקל ופנינה שורץ: חברים נוספים, גדי בן שימול
  

  אישור המלצת ועדת תמיכות מקצועית .2
מציג את הליך ועדת תמיכות ואת פרוטוקול ועדה   : המזכיר

  .מקצועית לתמיכות
  .המועצה מאשרת פה אחד את המלצת ועדה מקצועית לתמיכות
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ש מרכז קהילתי ראש "אישור מתן ערבות לטובת ביצוע הלוואה ע .3
 שנים למטרת כיסוי 3לתקופה של  ₪ 300,000ס בסך " מתנ–פנה 

  .גירעונות הלוואה מבנק הפועלים
לאחר פגישות ודיונים הסברנו להנהלת . ס"נוצר גירעון במתנ :ר"היו

  ס להכין "ס וכי על המתנ"ס שלא ניתן להעביר כסף למתנ"המתנ
התקבלה החלטה בהנהלה לקבלת הלוואה בסך . תוכנית הבראה  

      .מבקש את אישורכם במתן הערבות. בערבות המועצה ₪ 300,000
  
  
  

  .מאושר פה אחד
    

   42, 41, 40 חלקות 13941ביטול הפקעה גוש  .4
לימים . מדובר במגרש אחד גדול שבשני הצדדים היה כביש  :ורדה

ד הפנים לא אישר את ביטול ההפקעה משר. בוצעה פרצלציה במגרש
  .על המגרש בטענה כי מדובר בנכס ויש צורך באישור המועצה

  :הצעת החלטה
במסגרת הפרצלציה .  חלקות3 -מדובר בחלקה שעברה פרצלציה ל 

אף אחת מהחלקות החדשות לא נמצאת בתחום רצועת הכביש 
ולפיכך ההערה שנרשמה ושהייתה קיימת רשומה גם על שלוש 

לפיכך המועצה מסכימה למחיקת . ות החדשות כיום מיותרת החלק
ההערה מה גם שלא מדובר בויתור על נכס המועצה אלא בהערה 

  .שנרשמה בטעות
  
  
  

  .ר מעלה להצבעה"היו
  
  
  

  .מאושר פה אחד

  46 חלקה 13662תוכנית חניון ליד משפחת פרידמן גוש  .5
  .הנושא נדחה

  
לבקשת הדסה בן  (- 16.5.2011דיונים והחלטות ועדת תיירות מתאריך . 6

  )הרצל
ביקשתי שגיל מץ יחליף את . הציק לי שלא קיבלתי תשובה למכתבי  : דוסי

עמוס גולדבלט בועדת תיירות וקיבלתי בקשה להעביר מכתב 
התפטרות של עמוס ואז אני מקבלת פרוטוקול של הועדה שבו מופיע 

  .קובי סמרנו שהוא חבר בוועדה לפני קבלת אישור המועצה
שמו של . הדיון בוועדה היה להחליט האם לעבור לעמותת ארץ הגולן  : ר"היו

  .קובי סמרנו נרשם בטעות כחבר הועדה
  .חבל שלא נמסר לי קודם כי הנושא לא היה עולה לסדר היום  : דוסי

  .מבקשת לצרף את המכתב שנשלח למועצה לפרוטוקול הישיבה
  



  

Document1  - 3 -  

  
  

  
  דיווחים

  
  ועדת תיירות

מאחר וביקשתי לקיים דיון באם , רנו התבקש להגיעקובי סמא  :ר"היו
, "ארץ הגליל"להמליץ בפני מועצת ראש פנה על כניסתה לעמותת 

שקובי סמארנו חבר הנהלה בה ויכול לתת לנו הסברים מהי עמותה זו 
הוא לא הוזמן כחבר ובטעות נרשם בפרוטוקול שהוא . ודרכי עבודתה

  .חבר הועדה
  

   יסוד המעלה-איחוד ראש פנה 
ולפני כשבוע הגיעו אלינו , הנושא לא ירד מסדר היום של משרד הפנים  :ר"היו

  . נציגים מטעם משרד הפנים לדיון בנושא זה3לפגישה 
ל משרד "אני אקריא לכם מכתב שראש מועצת חצור שלח למנכ

  .י'הפנים מר עמרם קלעג
בסמיכות ליישוב הקמת ועדה לחלוקת הכנסות ואיחוד רשויות "

יושבת מועצה מקומית ראש פנה ומועצה אזורית גליל עליון ובעלות 
..." 'וכו' וכו' שדה תעופה מחניים ונכסי מדינה וכו, הכנסות עצמיות

במידה וקיים קושי בהקמת הועדה ", ובסוף הוא מסיים את הסעיף
ויש צורך במיידי לאיחוד רשויות ראש פנה וחצור הגלילית הסמוכות 

  ".לזוזו 
מכתב של בכיר במחוז משרד הפנים בצפון אשר כתב בנושא זה ישנו 

  :ל משרד הפנים"למנכ
  .ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, 1סעיף , ועדת חקירה"

ל "ר ובסיסי צה"מדובר בהכנסות ארנונה של אזור התעשיה צח
הסמוכים לראש פנה והארנונה כולה משולמת למועצה מקומית ראש 

... 'וכו' ת הארנונה מאתר הפסולת תאנים וכוהכנסו, בנוסף. פנה
למנות ועדה , )ל"המלצת מחוז משרד הפנים למנכ(, ההמלצה שלנו

  ".חלוקת ההכנסות, שתקבע החלוקה בין הרשויות
  

   ועדת חקירה לשינוי גבולות - הנושא השני
  ל משרד הפנים"המלצת המחוז למנכ

לים כיום חצור הגלילית מוקפת בשטחים נרחבים ולא מנוצ"
הנמצאים בתחום המועצה המקומית ראש פנה ומועצה אזורית 

, לאור המצוקה בתחום חצור הגלילית. מבואות חרמון בצפון
ממליצים שראש המועצה המקומית חצור הגלילית יכין מיפוי מצב 

מיפוי מצב רצוי ואנחנו נמליץ להקמת ועדת חקירה לשינוי , קיים
  ".גבולות

  
  .מסדר היוםהנושא הזה לא יורד : חברים
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והרבה יותר קל לבצע , משרד הפנים הבין שיותר קשה לבצע איחודים
  .ועדות חקירה ולהעביר שטחים מניבים לרשויות שכנות

  
  
  

, אני רוצה שתדעו את המצב לאשורו ושזה מתגלגל במשרד הפנים
והחמור ביותר הוא שמחוז הצפון של משרד הפנים נוקט כבר עמדה 

  .ברורה בנושא זה
  

 – שאמרתי יש קשר ישיר להגעת שלושת נציגי משרד הפנים לדברים
של ראש פנה ושל , מרכזת של הפגישה ושני קציני המחוז, הילה לנקרי

  .יסוד המעלה
הגיע אלינו לבדוק את התייחסותנו לרעיון , הצוות של משרד הפנים

היא , והגעתם לא היתה מקרית, של איחוד ראש פנה ויסוד המעלה
ולמיטב ל משרד הפנים "נציגי חצור עם מנכבאה בעקבות פגישת 

,  והשמועות שמגיעות לאוזניי מגורמים שונים במשרד הפניםהבנתי
צוות זה רצה לשמוע שאנחנו שוללים את האיחוד עם יסוד המעלה 
ואז יהיה למשרד הפנים גושפנקא לבצע הליכים של חלוקת הכנסות 

  .מראש פנה לחצור, וועדת חקירה
ל הקודם של משרד הפנים "המנכ, אני רוצה לציין עד כמה שידוע לי

שכל זמן שאיחוד ראש פנה עם יסוד המעלה עומד , אמר לאנשי חצור
כל הנכסים הקיימים בראש פנה אמורים לשרת את , על הפרק

  .הרשויות של האיחוד
 –פ "בפגישה זו עודד ואני לא נתנו תשובה שלילית לגבי האיחוד ר

י "ב ע"משפטית וכיו, חברתית, נו לבצע תכנית כלכליתודרש, יסוד
  ".אורבניקס"חברת 

כמו כן הסברנו שתוכנית שתוכן תבוא ליידוע והתייחסות תושבי שתי 
  .המושבות

  
  ?למעשה כל הנושא של יסוד המעלה זה קרש ההצלה שלנו  :דוסי

  
אז זה היה יותר על פי , את הדברים אמרתי גם בישיבות קודמות  :ר"היו

ואנחנו נצטרך , היום אני יכול לומר ברמה של סבירות גבוהה, עותשמו
  .להחליט לאיזה כיוון ללכת

  
שבשביל לשמור , אבל זה עניין של שינוי חקיקה, ישנה הצעה על הפרק  :עודד

, להקים מועצה מרחבית, על אופי המושבות ותיפקודן העצמאי
  .זהוניתן לבצע שינוי בחקיקה בנושא , בדומה למועצה אזורית

  
אז נצטרך להתחלק בנכסים שיש לנו עם , אם נלך למועצה מרחבית  :דוסי

  .הרשויות האחרות
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אבל האפשרות האחרת היא שלא יחלקו שום דבר ויקחו , יכול להיות  :עודד
  .ממך לטובת חצור

  
 90צריך להתקדם ברמה של תכנית אב על המתחם המזרחי לכביש   :ר"היו

והן למחנה , )אזור התעשייה(ר "חבכדי שניצמד בתוכניות הן לצ
  .הצבאי פילון

תוך , תכנית כזו תשמש בידינו בסיס בכל דיון בנושא ועדות חקירה  
  .טענה כי זהו המתחם העתידי לבינוי של ראש פנה

  .יש לקיים דיון בנושא זה בועדה לתכנון אסטרטגי  
  

  בקרה רפואית
פרויקט שמנוהל מדובר ב. כנס בקרה רפואית התקיים היום במושבה  :ר"היו

י המשרד לאזרחים ותיקים ועם אוניברסיטת חיפה בנושא מחקר "ע
הפרויקט היה צריך להיערך בחיפה אך .  ומעלה60של אוכלוסיה מגיל 

אוניברסיטת חיפה ראתה בראש פנה מקום מתאים יותר לביצוע 
  .הסקר

  
  
  
  
  
  
  

  21:40הישיבה ננעלה בשעה  
  

  
  
  
  
  

                       ____________________________                                           
  ר"            היו                      המזכיר

  


