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אילניה

יוסי /2016מליאה/פרוטוקולים1-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 1/2016

ארבל

מיום  10בינואר 2016
בית קשת

משתתפים :

מוטי דותן  -ראש המועצה

בית רימון

דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה
בועז יוסף – סגן ראש המועצה

גבעת אבני

תומר מועלם – חבר
דדי בן דוד – חבר

הודיות

דני טלית – חבר
אשר כהן  -חבר
רפי קרמר  -חבר
שחר שטדלר  -חבר
אריה שוורץ – חבר
בועז מועלם  -חבר
פז עפרוני – חבר
ראובן וקנין – חבר
תומר מועלם  -חבר
שמשון משה  -חבר
יום טוב בן ששון – חבר
אברהם שפיגלר  -חבר

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד

נעדר:

עציון אושרי – חבר
שמוליק עינב – חבר

משתתפים נוספים:

יוסי יצחקי – מנכ"ל
שמואל אייזנברג  -גזבר

מצפה

עו"ד שגיא רובינסקי  -יועץ משפטי
יואב אריאל – מנהל מרחב צפון ,החטיבה להתיישבות

מצפה-נטופה

יואל ריבלין – מתכנן מרחב צפון ,החטיבה להתיישבות
דני קידר – א.ב .תכנון

שדה-אילן
אורחים בישיבה:

שדמות-דבורה
שרונה

ניצן פלג – יו"ר ועד שדמות דבורה
נתי ורוני – קיבוץ לביא
אמיתי קהלני – מנהל מח' בטחון

תחילת הישיבה 18:00 -
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אילניה
ארבל

להלן סיכום הישיבה:
מוטי דותן

בית קשת

הצבעה:

אני רוצה להוסיף לסדר היום סעיף נוסף ,אישור החלפת רכב לראש הרשות.

אין מתנגדים

בית רימון
גבעת אבני

סעיף 1

החלפת רכב לראש הרשות

מוטי דותן

הרכב שברשותי מעל שלוש שנים ומעל  190,000ק"מ ,אני בקש את אישור
המליאה להחלפתו.

הודיות
הזורעים

הצבעה:

כולם בעד ,אין מתנגדים.

החלטה:

אושרה החלפת רכב לראש הרשות.

כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

סעיף 2

אישור יציאה לחו"ל במסגרת הנהלת אורט העולמי למקסיקו

יוסי יצחקי

מבקש אישור יציאה לחו"ל למוטי דותן במסגרת הנהלת אורט העולמי בין
התאריכים  27 – 22בינואר .2016

הצבעה:

אין מתנגדים.

החלטה:

אושרה יציאת ראש הרשות מוטי דותן לחו"ל בין התאריכים  22-27בינואר .2016

סעיף 3

הקמת ישוב דרוזי קהילתי בסמוך לקרני חיטין

יואב אריאל

ממשלת ישראל הטילה על החטיבה להתיישבות את הטיפול בהקמת ישוב
קהילתי חדש לדרוזים .ההחלטה האחרונה בנוגע לישוב זה היתה בשנת 2012
כאשר הישוב הדרוזי האחרון שהוקם בארץ ישראל היה לפני  130שנים.
בישובי הדרוזים בגליל נמצא כי כיום ישנם כ 100,000-תושבים ולכאורה אין
בעיה של קרקעות לבניה בישובים הקיימים אולם רוב הקרקעות הינם בבעלות
פרטית ואין קרקעות מדינה זמינות ליד הישובים הדרוזים הקיימים.
לפי נוהל הקמת ישובים חדשים ,הממשלה מעבירה את ההחלטה הראשונה על
הקמת ישוב חדש לועדה הארצית לתכנון ובניה ולאחר החלטת הועדה הארצית,
חוזר הנושא להחלטת ממשלה נוספת ולחלוקת תפקידים תקציביים ואחריות על
משרדי הממשלה השונים הקשורים בבניית ישוב חדש ,רק אז מתחילה עבודת
התכנון ,שינוי לתוכנית מתאר ותכנון מפורט.
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אילניה
לוח הזמנים להקמת ישוב חדש עשוי לנוע בין מספר שנים בודדות ועד עשר
שנים.

ארבל

החטיבה להתיישבות מרכזת כיום בניית שני ישובים חדשים במועצה האזורית
הגליל התחתון ,זוהי המועצה האזורית היחידה בגליל שלה אושר ונמצא
בהליכים הקמת הישוב החדש שיבולת וכרגע גם הישוב הדרוזי.

בית קשת
בית רימון

החטיבה להתיישבות שמחה על התפקיד שהוטל עליה לבנות ישובים חדשים
במדינה בכלל ובגליל בפרט.

גבעת אבני

הישוב הדרוזי החדש אמור להיות ישוב קהילתי במתכונת שאנחנו במגזר היהודי
מכירים ,אולם עדיין תעלומה איך הדבר יתקבל בקרב הדרוזים ,אין לנו כרגע
שום וודאות לגבי הצלחתו של הישוב.

הודיות
הזורעים

דני קידר  -מתכנן

כדורי

ולכן בחוברות אנחנו מציגים אפשרות להגדלת הישוב עד ל 2,500-משפחות.

כפר-זיתים

המתכננים בחנו  9נקודות ישוב חדשות להקמת הישוב הדרוזי ועל שלוש נקודות
התבצעה עבודה מעמיקה יותר ,המקום המוצע בקרני חיטין קיבל את הניקוד
הגבוה ביותר ,הסיבות העיקריות היו שהוא נמצא בתחום מקרם תכנוני עירוני,
תנאי השטח נוחים וזולים לבניית התשתיות ,מיקומו קרוב לתשתיות כבישים
ושאר התשתיות הנדרשות לבנות ישוב וכן קרוב לאזור תעסוקה.

כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד

הישוב מתוכנן ל 400-משפחות ע"מ שיכול לקבל בי"ס יסודי ומבני ציבור ויעבוד
בהחל טות ממשלה בנוגע לועדות קבלה לישוב .במסגרת הכנת החומר לועדה
הארצית לתכנון ובניה ,אנו כמתכננים נדרשים להציג אופק תכנוני בישוב המוצע

יואל ריבלין – מתכנן החטיבה להתיישבות שמחה על ההזדמנות שניתנה להם להקמת  2ישובים
חדשים בגליל ושניהם בתחום המועצה האזורית הגליל התחתון .ההחלטה על
הקמת ישוב חדש במדינת ישראל היא החלטה של ממשלה ולא החלטה מקומית,
אולם חשוב שיתופה של הרשות המקומית בהקמת הישוב.

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

מוטי דותן

לי נראה שהמועצה חייבת להצטרף להקמת הישוב כאשר יש לדרוש שהישוב
ימנה רק  400משפחות בתכנון וגידול אפשרי בהמשך ל 600-משפחות בשינוי
תכנון במועד המאוחר.
יש לדרוש סיוע למועצה ולתשתיות באזור כמו הגדלת כביש  65וטיפול בתשתיות
הישובים הותיקים והכנת המועצה והמחלקות השונות לטיפול בהקמת ישוב
חדש.
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אילניה
ארבל
בית קשת

משתתפים בדיון:

בועז יוסף ,דדי בן-דוד ,שמשון משה ,יום טוב בן-ששון ,אריה שוורץ ,אשר
כהן ,נתי מקיבוץ לביא ,ראובן ועקנין ,שחר שטדלר ,בועז מועלם.

מוטי דותן:

אני מבקש להביא להצבעה את נוסח ההחלטה:
מליאת המועצה מאשרת להצטרף להליך בנית הישוב הדרוזי החדש כאשר
הישוב המתוכנן יהיה עד  400משפחות ע"מ שיהיה כפוף לועדות קבלה ,בהמשך

בית רימון

ניתן יהיה להגדילו עד ל 600-יחידות עם שינוי לתוכנית המתאר ולוודא קבלת
סיוע ממשלתי ואחר לתשתיות במועצה בישובים הותיקים ולשדרוג כביש  65בין
עפולה לצומת גולני ל 4-נתיבים ולהכנת המועצה והמחלקות השונות לקליטת
הישוב החדש.

גבעת אבני
הודיות
הזורעים

הצבעה:

כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש

בעד

נגד

נמנע

מוטי דותן

תומר מועלם

דדי בן דוד

אריה שוורץ

יום טוב בן-ששון

אשר כהן

אברהם שפיגלר

דני טלית

בועז יוסף

שחר שטדלר

רפי קרמר

שמשון משה

דב וולפה

בועז מועלם
ראובן וקנין

לביא
מסד
מצפה

פז עפרוני

החלטה:

מוטי דותן

הצעת ההחלטה לא התקבלה.

אני נועל את הישיבה .19:45

מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

_______________
יוסי יצחקי

________________
מוטי דותן

