א'–אייר–תשע"א
 5מאי2011 ,
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 07/11
מיקום:

משרדי המועצה המקומית.

מועד:

יום רביעי  ,13/04/2011שעה .20:30

המזכיר:

מוטי חטיאל.

נוכחים:

אביהוד רסקי )יו"ר( ,עודד אילת ,פנינה שורץ ,הדסה בן הרצל.

נעדרים:

עמית הרפז ,גדי בן שימול.

משתתפים:

עו"ד ורדה גילה – יועצת משפטית למועצה.

על סדר היום:
.1

אישור פרוטוקולים .06/11 ,05/11

.2

אישור חוק עזר לשילוט.

.3

אישור ביצוע עבודות פיתוח ע"י המינהל בשכונה הדרומית ע"פ המפה
שתוצג.

.4

אישור להצטרפות המועצה כחברה בעמותת השחזור.

.5

החלטת המועצה מישיבתה מתאריך 16.2.2011בנושא ממונה על תלונות
הציבור ראש פנה )לבקשת הדסה בן הרצל(.

.6

מינוי יו"ר פס"ח ומרכז פס"ח לרשויות.

.7

סקירת פעילות המתנ"ס.

 .1אישור פרוטוקולים 06/11 ,05/11
מבקש לדחות את אישור פרוטוקול  05/11לישיבה הבאה
עודד:
ולאשר רק את פרוטוקול .06/11
מאושר פה אחד.
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 .2אישור חוק עזר לשילוט
ורדה :מציגה את חוק העזר ומדגישה כי החוק החדש נותן אפשרות לועדה
מקצועית לשנות את אופי השילוט במושבה לפי רוח התקופה ללא צורך
בהכנת חוק עזר חדש.
בעקבות הערות החברים מציעה לשנות את חוק העזר בכפוף לתיקונים
הבאים:
סעיף  – 4תוקף הרישיון יהיה עד  31/12בשנה השלישית מהשנה שבה
הוא ניתן ובהתאם ישונו כל סעיפי המשנה.
סעיף  – 7יתוקן כך :הועדה המקצועית לשילוט תהיה מורכבת מ – 7
חברים שהם :מהנדס המועצה ,מזכיר המועצה וחמישה חברים
שאינם חברי מועצה ועובדי מועצה ,כאשר  3חברים ימונו ע"י ראש
המועצה ו –  2ע"י המועצה .התוספת הראשונה לחוק אגרת שילוט
תעודכן כך שכל הסכומים המופיעים יוכפלו ב – .3
היו"ר מעלה להצבעה את הצעת היועצת המשפטית.
מאושר פה אחד.
 .3אישור ביצוע עבודות פיתוח ע"י המנהל בשכונה הדרומית ע"פ המפה
שתוצג
)המפה מצורפת כנספח לפרוטוקול(

היו"ר:
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בפגישות שקיימנו עם מנהל מינהל מקרקעי ישראל ,מר ירון ביבי ועם
סמנכ"ל שיווק וכלכלה מר רונן כהן ובתכתובת בנושא זה ,הובהר
למינהל כי מועצת ראש פנה מתנגדת לפיתוח  24מגרשים הנמצאים
משני צידי כביש  ,6בשל העובדה שמגרשים אלה נמצאים בתוך חורשת
יער ופיתוח מגרשים אלו יביא לכריתת מאות עצי חורש ופגיעה בערכי
נוף.
למותר לציין כי המינהל ראה בחיוב פנייתנו זו.
בתוך  2שורות המגרשים ישנם  4מגרשים פרטיים המעוניינים לממש
את זכותם לבנייה במגרשים על פי התב"ע המאושרת.
בעלי המגרשים פנו למינהל מקרקעי ישראל למימוש זכותם והמינהל
הפנה אותם למועצת ראש פנה בטענה כי המועצה מתנגדת לפיתוח
המגרשים האמורים .בעלי המגרשים נפגשו איתנו במועצה והבהירו כי
הם עומדים לממש את כל הזכויות המוקנות להם מכח התב"ע
המאושרת ואף לפנות לבית המשפט על מנת לממש זכותם עם כל
המשתמע מכך.
מצורפת מפה של השכונה הדרומית בה מוצגים  2שורות המגרשים
ובהם  4מגרשים פרטיים .122 ,121 ,118 ,117
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אני מציע כי נפנה למינהל ונבקש מהם לבצע החלפת מגרשים פרטיים
 122 ,121במגרשי ממ"י  126 ,125ולאשר למינהל לבצע פיתוח שטח של
מתחם המגרשים  126 ,125 ,118 ,117עד קצה מגרש  118בלבד.
התקבל מכתב מעמית הרפז אשר נבצע ממנו להגיע לישיבה זו ובקשתו
שמכתבו ועמדתו בנושא האמור יהווה חלק מהפרוטוקול
להלן מכתבו של עמית:

ראש-פנה

לכ' מזכיר המו"מ ראש פנה
12/04/2011
הנדון :ישיבת המו"מ 13/04/2011

מוטי שלום
לצערי לא אוכל לבוא לישיבה שבנדון.
בתנאים רגילים הייתי מסתפק בהודעה רגילה אלה שהפעם עולה נושא שהמעורבות שלי בו
גדולה.
סעיף  3לסדר היום – אישור ביצוע עבודות פיתוח ע"י המינהל בשכונה הדרומית ע"פ המפה
שתוצג.
נושא פיתוח השכונה והבקשה של המועצה להפחית את הפגיעה נוף ובחורש הוא בדמי.
אחרי סיור במקום וישיבה עם מהנדס המועצה ציון אילוז,אני חושב שההצעה שמונחת על
שולחן המועצה – קיבוץ המגרשים בבעלות פרטית ופיתוח תואם היא הצעה טובה.
נכון שעדיף היה לו ניתן לוותר על כל הפיתוח של כביש מס' 6בשכונה הדרומית והמגרשים
לאורכו ,ויש לי תקווה שבסופו של דבר נוכל למצוא אלטרנטיבה גם למגרשים פרטיים אלו ,אבל
על פי הידוע כרגע ההצעה הקיימת היא הטובה ביותר.
אני כותב את המכתב הזה בכדי להבהיר את עמדתי אינני יודע אם היא יכולה להיחשב כהצבעה,
אבל אני מבקש שהמכתב יצורף לפרוטוקול בכדי שיקבל תוקף.
בברכה
עמית הרפז

ורדה :מגרש  ,117ו  – 118 -הם מגרשים בבעלות פרטית .מגרשים  126ו - 125 -
מגרשי מינהל .ברגע שניתן את האישור לפתח את הדרך המינהל יתן את
המגרשים לשיווק גם אם המועצה תסכים לפיתוח הכביש והחלפת המגרשים
לא בטוח שהמינהל יסכים ,אני המלצתי מן הטעם שזה יתן פתרון ל 2 -
מגרשים לפחות .הרצון לשמור על החורשה יכול לעלות למועצה כסף רב.
דיון חברים -
הצעה:
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א .לאשר למינהל לבצע עבודות פיתוח ציבורי בכביש העובר בין המגרשים ,125
 118 ,117 ,126עד לקצה מגרש  118בשטח המסומן בקווים בצבע כחול במפה
המצורפת לפרוטוקול ,דבר שמאפשר שיווק מגרשים .126 ,125
ב .לבקש מהמינהל חילופי שטחים עם בעלי המגרשים  121ו –  ,122כך שהם
יקבלו לידיהם את המגרשים  125ו – .126
ההצעה התקבלה פה אחד.
היו"ר:

 .4אישור להצטרפות המועצה כחברה בעמותת השחזור
לאחרונה הסתבר שהמועצה לא חברה בעמותה לשחזור ולכן לא ניתן
לצרף נציג לועד העמותה .ועד העמותה הקיים מעוניין בהצטרפות
המועצה .על מנת שניתן יהיה לשלוח נציג מועצה לועד העמותה יש
לקבל את אישור המועצה ולאחר מכן את אישור משרד הפנים ולאחר
מכן קבלת אישור ועד העמותה .אני מציע לאשר את הצטרפות
המועצה לעמותה.

בעד :אביהוד רסקי ,פנינה שורץ ,עודד אילת.
נמנעת :יעל דקל
נגד :הדסה בן הרצל.

היו"ר:

היו"ר:

 .5החלטת המועצה מישיבתה מתאריך 16.2.2011בנושא ממונה על
תלונות הציבור ראש פנה )לבקשת הדסה בן הרצל(.
מסביר לחברים כי יצאה דרישה לממונה על המחוז בדבר בקשה
לאישור נחיצות משרה למבקר פנים וממונה על תלונות הציבור.
 .6מינוי יו"ר פס"ח ומרכז פס"ח לרשויות
התקבלה בקשה ממשרד הפנים למינוי יו"ר פס"ח מקרב חברי
המועצה .יש מתנדב?
מכיון שאין מתנדב וגדי בן שימול לא הביע התנגדות אני ממליץ
לאשר את גדי.
מאושר פה אחד.

אילה:
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 .7סקירת פעילות המתנ"ס
סוקרת את פעילות המתנ"ס ומציינת את מגוון החוגים הקיימים.
מעלה את בעיית תזרים המזומנים והחובות לספקים.
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דיווחים – ראש רשות לישיבת מועצה ביום 13.4.2011
 .1החזר מתחם האכסניה לידי ראש פנה.
 1.1לפני כ  8 -חודשים התקיימה פגישה שלי ושל מנכ"ל אנ"א ,אורי דגול
ואשר בה ביקשתי לדעת על כוונותיה של אנ"א בנושא הקמת פרוייקט
האכסניה.
בפגישה זו ,הבהרתי למנכ"ל אנ"א אורי דגול שבמידה ולא אראה
התקדמות כלשהי בפרוייקט במהלך חצי השנה הקרובה ,אני אפעל
להחזרת המתחם לידי ראש פנה.
על פגישה זו עדכנתי את עמית.
לאחר שעברו כ  8 -חודשים התקיימה פגישה נוספת ומשראיתי כי אין
כל התקדמות בפרוייקט ,הבהרתי למנכ"ל אנ"א כי אני מתחיל במהלך
להחזרת המתחם לידי ראש פנה.
אני מאמין שצריך לפעול בגישה חיובית בנושא זה ,ולא להגיע לבתי
משפט ,אשר יביאו להוצאות כספיות גבוהות מאוד מצד אחד ,ואשר
יכולות להמשיך על פני כמה שנים מצד שני ,ובסופו של יום אין לדעת
מה יהיו החלטות בית המשפט.
ברוח הדברים שאמרתי ,הוצאתי מכתב למנכ"ל אנ"א כלהלן:
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תשובתו של אורי דגול מתאריך  20.3.11היא כלהלן:

.2
.3
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 .2מגרשים פרטיים בשכונה דרומית כביש  ,6שתי שורות בתים בתוך היער.
בפגישה שקיימנו עם רונן כהן ,סמנכ"ל שיווק קרקעות במינהל וגבי ויסמן
מנהל מחוז צפון ,הועלתה האפשרות כי  2המגרשים הפרטיים 122 ,121
יקבלו את המגרשים  126 ,125ובכך יהיו  4מגרשים פרטיים בתחילת הרחוב
של כביש .6
אנחנו מחכים לפרוטוקול של מינהל מקרקעי ישראל מפגישתנו לפני למעלה
מחודש ימים בכדי שנדע את עמדתם בנושא זה.
היום היו אצלנו בעלי המגרשים  118 ,117ואמרו כי הם מבקשים לקבל
תשובה ברורה בנושא עמדת המועצה בקשר לפיתוח הקשור במגרשים
שלהם ,ובאם עמדתנו תהיה שאנחנו לא מסכימים לאשר את הפיתוח ליד
המגרשים שלהלם ,הם יגישו תביעה גם נגד המינהל וגם נגד המועצה בגין
נזקים שנגרמו ו/או יגרמו להם בעקבות החלטה כזו .להזכירכם קיימת תב"ע
מאושרת עם כל המשמעויות החוקיות בנושא זה .כמו כן צריך להבין
שהשמאות על  4מגרשים יכולה להגיע לסכומים מעל  2מלש"ח.
למיטב הבנתי במתחם המדובר יש יחסית כמות עצים קטנה ואני חושב שזהו
פתרון אפשרי לכל הצדדים.
 .3מפעל הפיס
 3.1קיימנו פגישה במפעל הפיס ,רותי ,ציון ,דובי ואנוכי עם קובי
בנבנישתי החשב ובדקנו אפשריות לקבלת סיוע כספי.
 3.2הגשנו קול קורא כלהלן:
₪ 250,000
 3.2.1שיפוצים במעונות יום
₪ 450,000
 3.2.2חדר הנצחה  -במבנה המתנ"ס
₪ 100,000
 3.2.3ספרייה  -הגדלה
₪ 800,000
₪ 614,000
עומד לזכותנו לשנת 2011
₪ 186,000
הפרש
אנחנו פועלים מול משרד השיכון בכדי שיכיר בצורך ושנעמוד בתנאי
הסף של המשרד לעניין ספרייה ואז נוכל לאגם תקציבים ,ממפעל
הפיס ,משרד השיכון ,ויתכן גם מהרשות לפיתוח הגליל ,אשר בביקורו
של השר סילבן שלום נאמר על ידו שבמידה ומשרד השיכון יכירו
בספריה לראש פנה ,הם יסייעו תקציבית.
 .4משרד התיירות
בפגישה שקיימנו עם שי וינר ,החשב של משרד התיירות סוכם שמשרד
התיירות יבדוק באופן חיובי הקצאת משאבים.
 1.3מלש"ח
 .1לטיילת אופניים כ -
 0.5מלש"ח
הובטח מהרשות לפיתוח הגליל
 1.0מלש"ח
ואני מקווה שנקבל ממשרד התחבורה כ -
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ונכון להיום עברנו את הועדה
הראשונה במשרד החקלאות
הגשנו בקשה על
מקווה שיאשר את הסכום

 2.8מלש"ח
 0.5מלש"ח
 3.3מלש"ח

 .5מבואה כ –  3.5מלש"ח בשנתיים.
נכון להיום אמורה להתקיים תחרות בין אדריכלים לתכנון המבואה.

הישיבה ננעלה בשעה 23:00

____________
המזכיר
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____________
היו"ר
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נספחים לישיבת המועצה
סעיף  - 3אישור ביצוע עבודות פיתוח ע"י המינהל בשכונה הדרומית
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