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    אין אורחים:

 נצח בן חור : יו"ר הישיבה 

הסכם פשרה להסדרת המחלוקות העולות מן העתירה.  דיון ב -עתירה מנהלית כנגד הותמ"ל סדר יום:

 דיון: 

 עו"ד זיו מאירוב הציג את השתלשלות האירועים מרגע הגשת העתירה.   .1
  מניר זמיר, לאחר התכתבות עם ראש עיריית רהט. לפני יומיים התקבלה טיוטת הסכם .2
 לדון בסוגיות העולות מהטיוטה כאמור. הוועד התכנס בכדי .3
 ואת המלצותיו.   הבעייתים עו"ד זיו מאירוב המשמש כעו"ד מטעם האגודה לנושא זה הציג את סעיפי ההסכם .4
 וכדלקמן;   הוועד קיבל החלטה לגבי כל הסעיפים הללו .5

 
 החלטת ועד  הבקשה לתיקון  בהסכם הנוסח   הסעיף 

"ע"י גורמים  –תוקף ההסכם  1.2
 מוסמכים" 

 מבקש לשנות  ע"י מורשי חתימה  

  –להוסיף בשורה האחרונה תקין  2.1
ובתנאי שלא יהווה מטרד לישוב  

 גבעות בר

 מבקש להוסיף 

  3לתקופה של תחנת הקצה תופעל  2.1
ובמידה ורהט תרצה לשנות   שנים

את מתכונת ההפעלה של התחנה, 
בת  בהודעה מראשהיא תעשה זאת 

 . לצדדים חודשים 6

לתקופה של  תחנת הקצה תופעל 
, כשכל שינוי באופן  שנים 5

הפעלתה בחלוף התק' כאמור 
  ה מראש ובכתב שלהסכמידרוש 

 . ראש המועצה

הועד מאשר את הנוסח 
שבהסכם. אם נצליח להגיע 

נשמח  –של התיקון  חלנוס
 יותר

צומת הכבישים יוסט מזרחה,  2.2
]של ב"כ רהט[ כי לא  התניהב

או סיווג  תיפגענה יחידות דיור
 של רהט.  13במתחם  המגרשים

ניתן לקבל גם את  בקשה להוריד את ההתניות  
ההתניות מאחר והנוסח 

של  אומר ש"בכל מקרה
דיור או בסיווג,   'פגיעה ביח

שו ע"מ לנסות הצדדים ייפג
אפשר  שיפתרון  ולמצוא

את העתקת הצומת 
 . "מזרחה

" להגיש  הרשות תעשה מאמץ" 4
תכנית חלופית שתכלול את כל 
 ההסכמות נשוא הסכם הפשרה.

]ולא "לעשות  על הרשות לבצע 
 כל מאמץ"[ 

נקבל גם את הסעיף 
 בהסכם ללא התיקון מאחר
ויאיר מעיין, מנכ"ל רשות 

הבדואים הבטיח להכין  
תכנית חלופית וניתן להניח  

כי הקשר הטוב שלו עם  
ניר יוביל להכנת תכנית כזו  

 ולמימושה.  
מורשי  שלא קריטי. חשוב  להוסיף כותרת מורשי חתימה:   אין 5

החתימה יהיו אלו  
    .החותמים על ההסכם

 
 הפשרה עם רהט ורשות הבדואים טרם הסתיים. יודגש, כי המו"מ לחתימת הסכם 

הל שם וחתימת יו"ר הועד המנ                               חתימת מזכיר האגודה :                              חותמת האגודה:           
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