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 : דיון

   –מבני חינוך וציבור  .1

 ג  -שני עדכנה כי צוות ניהול צהרונים פנה בבקשה לקבל את גני הילדים שמתפנים לטובת הצהרונים של א      

  .ובתמורה המועדון המשמש היום את ילדי הבר יעבור לניהולה הבלעדי של האגודה, תחת ועדת קהילה      

 .החינוך במועצה והנהלת המועצה אישרה את המתווה הזה      

 וך החברתי והמועדון יחזור לקהילה ניים מתוך שלושת הגנים שמתפנים יועברו לטובת החינש  - החלטה         

 .הועד מברך על הסדר זה שנעשה לשביעות רצון כל הצדדים. ולשימושיה      

 

   - עדכון ועדות .2

דינה עידכנה כי נפגשה עם חלק מיושבי הראש של הוועדות והתרשמה לטובה מהרצינות ומהעבודה שהם   . א

 עושים. הקשר איתה חשוב מאוד להמשך פעילות תקינה של האגודה.  

המודל   .לי יור' ועדת חינוך התפטרה על רקע חוסר ההצלחה לשיתוף פעולה עם המועצה-נצח עידכנה כי היא .ב

והחינוך מתנהל במועצה לפי שכבות גיל יש מחשבה ליצור גם בישוב צוותים לפי  מאחר הזה לא הצליח. 

החל כבר מתוך התושבים,  שכבות גיל שיעבדו ישירות מול הצוותים של המועצה. צוות הצהרונים שקם

  –עלה בפני עדי  . על בסיס מודל זה ננסה לקדם צוותים נוספים. הרעיון הו בשיתוף פעולה עם המועצה

   מנהלת החינוך במועצה והיא מברכת על התהליך ומחכה לצוותים. 

 

   –סיכום הותמ"ל  .3

משלב  החל  ,1084כנגד תכנית תמ"ל  הציג את סיכום ההליכים המשפטיים שהתנהלו ע"י האגודה זיו  . א

על   ועד לחתימה  ]עובר להתנגדויות[ , דרך הגשת העתירה המנהלית כנגד החלטת הותמ"ללתכנית ההתנגדות

 .בסופו של הליך העתירה המנהלית הסכם פשרה בין הצדדים
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 כדלקמן; תוצאות עיקריות ו 3להליכים המשפטיים היו  

 בוטל מחלף/גשר שהיה אמור לחבר פיזית בין רהט לגבעות בר  1

 חניות בלבד  6הוסב לתחנת קצה בת  חניות 36חניון אוטובוסים בן  2

מ' בלבד מצומת הכניסה  80צומת כבישים הממוקם  3

 לגבעות בר

 מ' מצומת הכניסה לישוב  200הוסט עד 

 

 ההתנגדות שהוגשה כנגד התכנית.הליך בטבלה דלעיל הושגה במסגרת  1נקודה  

]שהוגשה לביהמ"ש   נהליתמבסופו של הליך העתירה השהושג הושגו במסגרת הסכם פשרה   2-3נקודות 

ותהווה    2-3רשות הבדואים תכין תכנית חלופית שתכלול את הסכמות כי  מסגרתו סוכם, בהמחוזי בב"ש[

 שינוי לתכנית המקורית של הותמ"ל.

לשמש כנציג הישוב בכל הקשור לפיקוח על תהליך הכנת   ]חבר בצוות הותמ"ל[ זיו ביקש מאביחי כהן

 התכנית החלופית ואישורה בפני גורמי התכנון הרלוונטיים.

 מההליכים המשפטיים וכדלקמן; שלו  את המסקנות העיקריות לוועד זיו הציג  .ב

נדרש שיתוף פעולה משמעותי יותר מצד המועצה בעת ניהול תיקים מסוג זה ]מחלקת ההנדסה של   ❖

 המועצה שיתפה פעולה באופן חלקי בלבד[.

 הישוב צריך לבנות בסיס תמיכה פוליטי חזק שיסייע לו במאבקים מסוג זה. ❖

 .דומים ניהול הליכים משפטיים התקציב השנתי של האגודה צריך לכלול "תקציב משפטיות" לטובת ❖

מוגבלת של ההשפעה  החשוב ליצור מערכת יחסים חיובית וחזקה יותר עם עיריית רהט ]לאור  ❖

 המועצה על העירייה[.

בהקדם  וזאת תכנון כניסה/יציאה חלופית לישוב - חייבת להכניס כאחד הפרויקטים שלה  ועדת בינוי ❖

 האפשרי.

  חשוב מאוד להמשיך ולעקוב אחר התקדמות הליך התכנון של התכנית החלופית ע"י רשות הבדואים ❖

 נושא[.מעקב אחר ה]כאמור, אביחי כהן מונה כנציג הישוב ל

 

 כל החומר בנושא פורסם באתר הישוב.  .ג

לכל  המוד]אלא אם יהיה צורך מיוחד בעתיד[; הועד המנהל  את תפקידו לעת עתה צוות הותמ"ל סיים .ד

יו ציין  העבודה המאומצת שהשקיעו בקשר לנושא הותמ"ל. זעל  מסגרת צוות הותמ"ל,המתנדבים שפעלו ב

אה בו דוגמה לשיתוף פעולה פורה ומוצלח בין תושבים מתנדבים שעשו יד אחת ולשבח את הצוות ור

   ושיתפו פעולה בפגישות ודיונים שונים בקשר עם הנושא. 

 

   –נוהל גביה   .4

 סוכם, כי נוהל הגביה יועבר שוב לעיון והערות הועד המנהל.אושר הציג את נוהל הגביה.  
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