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פרוטוקול מליאה  41/9מיום /9.8./9
השתתפו :איציק חולבסקי ,אבנר הכהן ,שחם מיטלר ,אבשלום לוי ,זאב שחורי,
שרי שרון ,חכים ינאי ,ערן בן משה.
נעדרו  :יעקב סאלם ,ליס יהושוע ,יואל מחפוד ,עילם צור ,רוני ברניר ,גיל שיבולי
 :אברהם אזולאי ,מלכי לביא ,נחמיה להב ,ברוך שמיר ,יפעת שרון ,עו"ד אושר
נכחו
טקטאש
סדר היום
 .8הגשת בג"צ נגד אישור תמ"א /73ח (קבלה וטיפול בגז טבעי)
 .4ביטול הפקעה במדרך עוז.
איציק הודה למשתתפים על השתתפותם במליאה למרות ההתראה הקצרה.
 .8הגשת בג"ץ נגד אישור תמ"א 173ח
הציג את הנימוקים להגשת בג"צ עפ"י החומר המצורף היות
עו"ד אושר
ובהחלטת המועצה הארצית נכתב ,לתת עדיפות לטיפול מקסימלי
בים אך לא נקבע מה יטפלו בים וכמה .הבקשה מבג"צ לדרוש הבהרה
ולא להשאיר את ההחלטה עמומה ,מבקש את אישור המליאה להגשת
בג"צ בנושא.
האם כדאי לתקוף מול בג"צ גם את השטחים ששורינו בחגית לפרויקטים
ינאי חכים
נוספים ?
האם זה לא יחזור אלינו כבומרנג והדרישה לספציפיות תדגיש שהאתר
א .הכהן
יוקם בחגית.
בג"צ לא הופך את החלטת הוועדה אלא יכול לדרוש הבהרה מה זה עדיפות
עו"ד אושר
לים.
ערן בן משה האם הולכים עם עוד גופים ?
הכוונה שכל הגופים שהיו שותפים למאבק יגישו בג"צ ,כל גוף בנפרד.
עו"ד אושר
מה הסיכויים?
ינאי חכים
לא יודע להעריך ,ויש כאן עניין כלפי הציבור ואחריות של המליאה כלפיו
עו"ד אושר
למצות את התהליך.
א .חולבסקי המטרה להגשת בג"צ שאם בעתיד יבואו אלינו בטענה מה עשיתם בנדון,
לא יוכלו לטעון כלפינו שלא דרשנו הבהרות.
מה הניסיון שלכם בהגשת בג"צ ?
א .לוי
אני חלק ממשרד של דן נחליאלי עם המון ניסיון של המשרד הגשת
עו"ד אושר
בג"צים.

ב .שמיר
א .לוי
א .חולבסקי

כיום יש שמירה על השטח לצורך המתקן ואחת ל 5-שנים הנושא ייבדק
שוב .המשמעות ,שב 5-השנים לא יתוכננו יוזמות חדשות על האתר.
האם הפורום הרחב שהיה שותף למאבק ,שותף לתהליך היום ?
כל המהלך מתואם ומוסכם עם כל השותפים.

החלטה
מליאת המועצה החליטה לאשר הגשת בג"צ נגד אישור תמ"א /73ח קבלה וטיפול בגז
טבעי מתגליות בים ועד מערכת ההולכה הארצית.
 .4ביטול הפקעה
עו"ד אושר
ש .מיטלר
עו"ד אושר

הסביר את התהליך לביטול ההפקעה ומדוע יש צורך בביטול ההפקעה.
מה דעתם של מדרך עוז בנושא ?
תהליך מתואם ומוסכם עם ועד מדרך עוז.

החלטה
מליאת המועצה החליטה לאשר ביטול הפקעת מקרקעין במדרך עוז הידועים כגוש
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איציק חולבסקי
ראש המועצה



אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה

