
 

 2016.05.11מתאריך   43פרוטוקול מליאה מספר  

 אוסי וינטר, אבי שדה, שגיא קליין, רויטל טריפלר, רועי גלילי., מגי יועץיואב מויאל, אייל בלום,  משתתפים:

 פיטר רבין. חסרים:

אשר לביא, גיל סלוין, מור זילברשטיין, יובל בריזילי, רועי פטריק,  רינת רוזנברג, גלעד לבני,יפשיץ, איתן ל, נוכחים:

ן וולנברג, יניב וולנברג, י, אסף פרלמן, נעמי בקר, יהודה אבני, יואל ריבלין, אליפרח )ביקו(כרמל הר, ברק יצחק חי, אבי 

 ., רינה פרץ גל, מורן בקיש, אילן קציר נדב לוין , צביקה בן חיים , לירן כץ, ששון אליאס, פטר שני

 רויטל טריפלר.: מהרש

 :על סדר היום

 .11.04.2016מתאריך  42אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 חטיבה להתיישבות וכרמל הר.אדריכל העיר אובות ע"י יואל ריבלין תסקיר הצגת  .2

 .הרשות להסדרת הבדואיםאים ע"י ביקו, דודיון בנושא הסדרת הב .3

ה וחכמה ע"י גדי ומור זילברשטיין, ובקשתם להמלצה להרשאה לתכנון במגרש פרויקט שיטהצגת  .4

 מלונאות מואה.

 אישורי תב"רים. .5

 שונות. .6

 דיון והחלטות:      

 11.04.2016מיום  42הוחלט לאשר את פרוטוקול מס'  .1

ות הדיון בהשתתפעבור יישוב עיר אובות. התקיים התסקיר את הציג  , אדריכל החטיבה להתיישבותיואל ריבלין .2

, אין כרגע למציאת גרעין מיישבוליישוב המקום לתהליכים  יהודה אבני מהחטיבה להתיישבות, אשר התייחס

 .2017מעריכה כי ניתן יהיה להציב מבנים יבילים למחנה זמני בקיץ "ל החט .דרים לכךאו כיוונים מוג תהתחייבויו

 לדרכים אפשריות להקצאות הקרקע.  והתייחסות ,חי ציבור ותיירותטהתייחסות לשניתנה 

 .הוחלט: לאשר את התסקיר

  -ם בערבההבדואי תהסדרת ההתיישבו .3

 .בשטח, ונתן סקירה על שתי המשפחות מור זילברשטיין הציג את המצב הקיים -

  האחרונות מבחינת המשפחות.שנים ההציג את המצב מבחינת הרשות להסדרת, ונתן סקירה של  -אבי יפרח )ביקו(

עיר אובות. הוצגו העקרונות הקמת הישוב לתכנון  בהתייחס אפשריותציג את החלופות הה -זילברשטיין מור

 הכללים להסדרה של שתי המשפחות. 

 :דיון על נושא הבדואים לצורך החלטה בין שתי אופציותה

 המצב הקיים השארת  .1

 כחלק מהיישוב.שילוב בתכנון של היישוב עיר אובות, לא  .2
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  הוחלט:  

 .2לאשר את אופציה  .א

 שכל המשפחות יחתמו על הסכם מעבר למשבצת המתוכננת, ופינוי ההתיישבות הנוכחית. .ב

 .דונם למגורים10התכנון יכלול סה"כ  .ג

 התוכנית אושרה פה אחד.

 

במהלך עמותת חוכמה ושיטה התהליכים והפעילות של   ע"י חברי העמותה על ה סקירנערכה  –פרויקט שיטה וחכמה  .4

 שבע השנים האחרונות.

העמותה  , 2024להשפעה על הכלכלה המקומית, הצפי לפעילות מלאה של המרכז בשנת  תהתייחסודיון שכלל נערך 

יש צורך להזיז את המגרש ו בתוך הנחל, תוכנןשהמגרש  להקצאת השטח, ולתכננו, כיווןמבקשת את המלצת המועצה 

 מגרש המלונאות במואה,, לבקש הרשאה לתכנון ל. העמותה מבקשת את המלצת המועצהבכדי לא לפגוע בנח

 .מהועדה המשותפת לרמ"י ומשרד התיירות

 התקדמות התכנון.לפי  תקבל הארכהנגד . ההמלצה תהיה לשנה ו 1בעד  6לאשר את בקשת העמותה  :הוחלט

 

 :הוחלט לאשר את התב"רים הבאים .5

 545והשתתפות תב"ר , מענק משרד החינוך  ₪ 7,000, רכישת ציוד עבור יוזמה פדגוגית , בסך  752פתיחת תב"ר 

 .50%50%הביטחון ופקע"ר , מענק משרד  ₪ 600,000, בסך שיקום גדר ביטחון בישוב חצבה,  753פתיחת תב"ר 

 ביטחון., מענק משרד ה ₪ 13,898, בסך  התראהמערכות  -מחסני נשק, 754פתיחת תב"ר 
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