ועדת נתיב הטיסה נירית  -פרוטוקול פגישה !3.8.14 -

!
!

נוכחים :תומר ולנסקי ,יניב יעקובי ,גדעון מסקטל ,שי לוי!

תחום פעילות הועדה ,אופן פעולותה ,קבלת ההחלטות וההתנהלות מול ועד הישוב!:

קיימים שלושה תחומי פעילות עיקריים במאבק!:
.1
תחום המאבק התקשורתי :לווי שוטף של יועץ התקשורת ,פעילות אינטרנט ,הפגנות,
!.i
צילומים ,גיוס כספים ביישוב ,גיוס כספים מיישובים אחרים ,איסוף מסמכים וחומר רלוונטי ,איתור
"פנים" מתאימות למאבק מבחינה בטחונית ומבחינה תעופתית ,ניהול "חמ"ל" תקשורת לאינטרנט
מיילים ,רשתות וכו' .תחום זה יהיה באחריות הועדה!
המאבק בתחום התעופתי :עבודה מול רת״א ומול גורמי התעופה ,שליחת מכתבים ,תלונות
!.ii
על רעשים וחריגות ,דרישת הסברים לנתיב החדש והשיקולים המנחים ,דרישה של מסמכים שאינם
בידינו ,נסיון לקיים פגישה עם הגורמים הרלוונטיים .בתחום זה ימשיך סימון לרכז את הפעילות ביחד עם
יניב!.
! .iiiהמאבק בתחום התכנוני – משפטי – סטטורי – איכות הסביבה :מעקב אחר כל
ההתפתחויות בישיבות ועדות תכנון ,דיונים משפטיים ,דיונים בועדות הכנסת ,קבלה וריכוז של כל
הפרוטוקולים וההחלטות והשמעת קולו של היישוב במקומות שבהם הדבר דרוש .תושב היישוב אילן נווה
מעוניין לטפל בפעילות בתחום זה!.
!
הרכב ועד הפעולה ואופן קבלת ההחלטות!:
.2
חברי הועדה יהיו תומר ולנסקי ,יניב יעקובי ,גדעון מסקטל ,שי לוי ועופר יעקובי!
!.i
אופן קבלת החלטות :החלטות יתקבלו ברוב קולות כאשר במקרה של "היתקעות" יובא
!.ii
הנושא בפני ראש ועד היישוב גדי דהאן!
ועד הפעולה יפעיל אנשים ביישוב לצרכי התקשורת!
!.iii
!
עבודת הועד מול ועד הישוב!
.3
הועדה תתחיל לפעול בהתאם למתווה שיאושר על ידי ועד הישוב!
!.i
הוועדה תדווח לועד היישוב באופן שוטף!
!.ii
ועד היישוב יכול בכל שלב לעצור את פעילות הועדה!
!.iii
!

בחירת יועץ תקשורת!
לאחר בחינה רחבה יותר מתמקדת הבחירה בין  2משרדים!.
.1
משרד כהן  -רימון  -שינקמן !
!.i
משרד בן חורין  -אלכסנדרוביץ!
!.ii
שני המשרדים נראים רציניים ובעלי רקורד מרשים!
.2
שכר הטרחה בין שני המשרדים נראה דומה!
.3
התרשמות כל חברי הועדה פה אחד היא כי משרד רימון כהן הוא בעל מוטיבציה גבוהה יותר
.4
ו"להט" גדול יותר לפעול ועל סמך התרשמות זו הוחלט פה אחד להמליץ על התקשרות עם משרד זה!
!

תוכנית פעולה לזמן הקרוב!

!
!

.1
.2
.3

התקשרות עם יועץ תקשורת ,תחילת עבודה ,גיבוש אסטרגיה!
במקביל פניה במייל לגיוס כספים מהתושבים במגבית!
לקראת סוף אוגוסט הצגת המשרד שנבחר והאסטרטגיה באסיפת תושבים!

