כ"ב–אדר ב–תשע"א
 28מרץ2011 ,
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 05/11
מיקום:

משרדי המועצה המקומית.

מועד:

יום רביעי  ,09/03/2011שעה .20:30

המזכיר:

מוטי חטיאל.

נוכחים:

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

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים 04/11 ,03/11 ,02/11 ,01/11
 .2אישור הסכם חמ"ת.
 .3מינוי ממלא מקום בועדת מכרזים.
 .1אישור פרוטוקולים 04/11 ,03/11 ,02/11 ,01/11
לא התקבלו הערות .מאושר פה אחד.
 .2אישור הסכם חמ"ת
היו"ר :לפני מספר חודשים נשלחה חוברת הפרוגרמה של "פארק התיירות
בצח"ר" לכל חברי המועצה .חברי המועצה כולם וחברי הועדה לתכנון
אסטרטגי הוזמנו למצגת שהוצגה על ידי עמנואל אלון ,יועץ התיירות
לצח"ר.
אבקש התייחסות החברים.
עמית :מדובר בפרויקט גדול מאוד עם דברים טובים כמו תעסוקה ואולי גם הכנסות
בארנונה ,אבל יש בו גם דברים שגורמים לי לחשוב שיהיה כאן מצב של
הרבה פעילות וקשה לי לראות לאן הדברים יתגלגלו .מכיוון שלא מדובר
באישור של מיזם אחד אלא במספר מיזמים ,אני מבקש לקבל את חוו"ד של
הועדה לתכנון אסטרטגי ולשמוע את דעת הועדה.
גדי:

אני חושב שהדבר הולך לשנות את כל צביון המושבה וצריך לדבר עם כל
הציבור ,שלא לדבר על סקס ,אלכוהול וסמים שהדבר יביא לראש פנה .אני
חושב שהדבר צריך להגיע לציבור ,מדובר במשהו ענק ,אני לא מבין איך
הגענו לזה.
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דוסי :ישנם מספר דברים שהפריעו לי לאורך כל הדרך של פרוייקט כל כך גדול .אין
לו הד ציבורי ,הנציגים שלנו בצח"ר לא יודעו על הפרויקט .לאחר שעמנואל
אלון הציג לנו את הפרוגרמה בדקתי עם ועדת ההיגוי בצח"ר ואין מילה
בנושא .הדברים לא מפורסמים וחבל וזה לא נכון .אתה נמצא כל הזמן במצב
של התגוננות ואתה אומר שלא ידענו .לדעתי זה מיזם אדיר וענק על כל זה
שהוא מרוחק מראש פנה .מדובר בעוד בניה ,אבל ראש פנה הולכת וממרכזת
את עצמה ובסה"כ אנחנו הופכים ממושבה לעיר.
אני מקבלת את הגישה של גדי שצריך לבוא לציבור ,יגיעו למפגש רק  20איש
אבל בכל זאת צריך להגיד לציבור ,זה לא מספיק שעמוס רודין יודע.
היו"ר :ליד המועצה פועלת ועדה לתכנון אסטרטגי ומקובל עלי שהדבר יעבור לדיון
בועדה.
כולכם ידעתם על הפרויקט כבר מספר חודשים .יכולתם להעיר ,להציע
הצעות וזה לא קרה .זה לא דבר קדוש ,בסופו של דבר יש את צח"ר,
והישובים השותפים בצח"ר אישרו מבחינתם את הפרוייקט .צריך לזכור
שמדובר בפרויקט שמתוכנן בצידו המזרחי של צח"ר.
פנינה :אם כל הישובים האחרים יחליטו שכן האם ניתן לא להתחשב בדעת ראש
פנה.
היו"ר :יש כמובן השפעה לראש פנה .אני העדפתי שההסכם יהיה דרכנו ,כך נוכל
להבטיח שהכסף יגיע ליעודו.
יעל:

אני חושבת שזו נקודה חשובה שחמ"ת תורמת ולפני שיוצאים צריך שהדבר
ידון בועדה לתכנון אסטרטגי ונשמע את החלטתם.

עודד :אני חושב שאנשים צריכים לדעת שמדובר באזור תעשיה ,אזור עם מפעלים
וארובות עשן .אף אחד לא אומר מילה ,אנחנו צריכים לזכור שמדובר באזור
תעשיה .אין לי בעיה שהדבר יבוא לדיון ,אנחנו כל הזמן עם התקדמות של
נושא ודואגים לעצור אותו רגע לפני.
גדי:

הדבר גדול עלי .אני מעוניין שהדבר יבוא לציבור באופן דמוקרטי.

יעל:

צר לי שלא הייתי בהצגת התוכנית .מעבר לזה אין לנו את האישור של צפת
ואיך אנחנו יכולים להבטיח שתהיה יותר תעסוקה לאנשים שלנו?

דוסי :אנחנו לא הולכים לבנות עוד מפעלים ,אנחנו מתבקשים לתכנון תב"ע חדשה.
היו"ר :רוב השטח בו מדובר מיועד לתעשייה .גליל עליון העמידו שטח קרקע ונכנסו
כשותפים לצח"ר .השטח היה מתוכנן למפעלים .לצערי בשטח המיועד אין
הצלחה רבה להביא מפעלי תעשייה לצח"ר.
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הפוטנציאל של הגליל והגולן זה תיירות .אני מציע להעביר את הנושא לדיון
בועדה לתכנון אסטרטגי למצוי ההליך .כמו כן יפרסמו את המצגת באתר
האינטרנט של המועצה.
החלטה :מאושר פה אחד.
 .3מינוי ממלא מקום בועדת מכרזים
המזכיר :לאחר עזיבת רוית את המועצה המועצה בחרה את עמית הרפז
כחבר ועדת מכרזים .לעמית קיימת בעיית זמינות והדבר מקשה על עבודת
הועדה .פנינה הביעה את הסכמתה להיות המחליפה של עמית במידה וניתן
יהיה חוקית שעמית ישאר גם חבר ועדה אז גם עמית ישמש כחבר ועדה
במידה וחוקית לא ניתן להגדיל את כמות חברי הועדה פנינה תשמש כחברה.
הנושא יבדק מול היועצת המשפטית.
מאושר פה אחד.
דיווחים ראש המועצה:
 .1אלי אורן הודיע על סיום עבודתו במועצה )מצ"ב מכתבו(.
פניתי לאלי בבקשה שישקול שוב את בקשתו ,אלי עשה עבודה טובה במועצה
ועל כן תודתי לו) .מצ"ב מכתב אביהוד לאלי אורן(.
 .2מצגת בנושא תיירות מתחם בית המכס פתרונות תחבורתיים  -הוצגה בפני נציגי
החותמים על עצומה ביחד עם הועדה לתכנון אסטרטגי תוכנית המועצה
לפתרונות תחבורתיים במתחם בית המכס.
 .3אנו מתקדמים במלוא המרץ עם שביל האופניים.

הישיבה ננעלה בשעה .21:30
______________
המזכיר
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______________
היו"ר
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