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מטה המאבק על כביש 232
סיכום מפגש רביעי מיום 23.03.2016
משתתפים :גדי ירקוני ,יפעת ליפנר ,מיכל עוזיהו ,תמרה כהן ,ליטו חנציס ,מינה כהן ,נדב
נחמני ,פליקס ווקרט ,תומר סאלם .נציגי 'הקרב על הכביש :'232עמית שדה ,תומי קלפאוך
חסרים :מורדי ביטון ,חזי יהב ,איל דבורי ,מאיר יפרח ,וקיש (התנצלו)
ניתנה סקירה על ידי ראש המועצה עם דגש על העובדה שכיום יש  3קבוצות שעובדות במקביל:
מטה  232של המועצה בשיתוף נציגי ציבור ושתי קבוצות תושבים' :הקרב על הכביש' ו-
'המאבק על הכיבש' .הגיע הרגע לקבלת החלטות על המשך המאבק וקביעת לו"ז לאבני דרך.
.1

"לוביינג" – החלה בדיקת סוגיית ה"לוביינג" עבור המטה .לא ברור אם מתאים לצורכי
המאבק שלנו מכיוון שבדרך כלל "לוביינג" מתעסק בחקיקה .המשך הבדיקה בעיצומה.

.2

לא התקבלו לוחות זמנים לביצוע ממשרד הביטחון  /רשות המעברים.

צריך להעלות הילוך במאבק .קביעת אבני דרך על ידי הצבת אולטימטום ברור .לא מספיקה
השבתה אחת .בניית תוכנית ארוכת טווח" :התשה" של נהגי המשאיות וגורמי הממשלה.
 במידה ולא יינתנו תושבות עד לתאריך יעד מוסכם ,לא תהיה חזרה ללימודים של
תלמידי נופי הבשור ב – ( 01.05סיום חופשת פסח).
 שת"פ עם ועד הורים חשוב וחיוני אבל הירתמות נופי הבשור תעשה בשת"פ עם הנהלת
בית החינוך.
 בשלב זה ללא בתי ספר יסודיים.
 קבוצות המאבק ימשיכו לפעול באופן עצמאי.
 ההשבתה הגדולה תעשה בתיאום כל קבוצות המאבק.
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צוות לוגיסטי :מינה ,פליקס ,מורדי נדב
צוות הסברה :יפעת ,תומר ,ליטו ,תמרה
סיכום:
 .1נערכים לשביתה גדולה בתאריך .01.05
 .2לישיבה הבאה יזומן מיכאל גוטסמן משלומית כנציג חלוציות במטה( .באחריות תמרה).
 .3גדי ישוחח עם זמירה על אופציות ההשבתה :האם חטיבה עליונה  /ביניים? האם תהיה
יציאה לשטח של הנוער.
 .4לפני הפגישה הבאה  -לקיים ישיבה עם יעל אדר בהשתתפות :יעל אדר ,זמירה ,אירית
אפרתי וורד נתיב.
 .5באחריות המועצה לבדוק למי מותר לשבות ובאיזה מגבלות (גדי יפנה ליעל אדר בנושא).
 .6המועצה תקצה תקציב לטובת המאבק (שלטי חוצות ,פליירים ,צרכים אחרים וכד') – ניהול
התקציב באחרית תמרה.

נקבע דיון המשך ליום רביעי ,ה 30.03.2016 -בשעה  17:15בחדר הישיבות במועצה
רשמה :תמרה כהן

הפצה למשתתפי הישיבה

