הפגישה  :תמצית מפרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 1/0/
תאריך 5.4.0/ :
על סדר היום :
 .1דיווח שוטף – ראש המועצה
 .2דיון בעמדת המועצה בסוגיית החלטת ממשלת ישראל על הכרזת שדה התעופה
מגידו כשדה בינלאומי – מקדים לדיון במליאה . 3/0/
 .3שונות .
משתתפים מקרב חברי הועדה חסרים מקרב חברי הועדה
דניאל עטר – ראש המועצה
עיד סלים – מוקיבלה
רמי אלהרר – ברק
יצחק שדה חן – כפר יחזקאל
צביקי נור – עין חרוד איחוד
רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד
שמחה צלניקר – בית אלפא
חאלד חלדי – נעורה
פודי עבדל לטיף – טייבה
אבנר חייט – ניר יפה
ארמנד עמוס – דבורה
יהודה עמר – אדירים
מנשה אזרד – מלאה
שאול מיכאל – אביטל
אליהו ארבל – גן נר

שניר פרידמן – רמת צבי

נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה
ג'ואד זועבי – גזבר
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
אלונה סדן -שאול – מנהלת הלשכה

סיכום :
הנושא לסדר היום

תמצית הדברים

ירד מסדר היום .
 .1דיווח שוטף ראש המועצה .
צביקי נור – חברי הקיבוץ
 .2דיון בעמדת המועצה –
בראשות נדב רז מגבשים עצומות
הכרזת הממשלה על שדה
נגד משיקולי פגיעה באיכות
התעופה מגידו כשדה בינל'.
הסביבה .נכון ,כהחלטת ראש
המועצה ,להחליט על עמדת
המועצה בקיום תהליך מסודר .
אבנר חייט – מרבית תושבי ניר
יפה ואומן מתנגדים  .חשש
מפגיעה באיכות החיים והסביבה.
 התייחסויות חברים -ראש המועצה מדגיש כי תוקם
 .3שונות – ראש המועצה
ועדה בראשות רופא מומחה
מבקש לדון במליאה
באפשרות לסבסד חיסון כנגד בתחום ,גזבר המועצה ויועץ
משפטי שתבחן את כלל הסוגיות
סרטן צוואר הרחם ,לילדות
והמשמעויות של החלטה זו
ונשים בין הגילאים .9-26
ותביאם בפני מליאת המועצה .
זוהי התייחסות ערכית
וחברתית של המועצה לנושא
כאוב זה .
נספח דגשים לנושא מצ"ב .

החלטת הוועדה
הוועדה מאשרת להעביר נושא זה לדיון
במליאת המועצה ,ולקיים הליך למידה
על היבטיו החיוביים והשליליים ,טרם
קביעת עמדה .

הוועדה תומכת ברעיון ומאשרת להביאו
לדיון והחלטה במליאת המועצה .

נספח דגשים לנושא חיסון נגד סרטן צוואר הרחם (וירוס הפפילומה) :

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

הצלחה של  100%לחיסון סרטן צוואר הרחם  .הוכיח יעילות
מוחלטת במניעה.
החיסון אושר על ידי רשויות הבריאות ,בלמעלה מ 70-מדינות ברחבי
העולם ועכשיו רשום בישראל .
החיסון ניתן לנשים ונערות מגיל  9-26שנים.
החיסון ניתן בשלוש זריקות בטווח של חצי שנה .עלות החיסון היא
 2,540שקל והוא מוגדר כ"חיסון היקר ביותר בהיסטוריה של
החיסונים".
החיסון יינתן לנערות בישראל במסגרת תוכנית החיסונים רק החל מ-
. 2011
לקוחות כללית מושלם יוכלו לרכוש את החיסון בהנחה של כ50%-
במחיר של  390שקלים למנה בלבד  ,היינו . ₪ 1,170
אתרי אינטרנט לפרטים נוספים והרחבה :
 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3151939,00.htmlכתבה ב –  ynetעל 100%
הצלחה .
 - http://www.hpv.co.il/Default.aspxלינק לאתר  -מהו סרטן זה ,גילאי החיסון ,ההליך
וכיוב' .
 - http://www.infomed.co.il/qIdx/cat_3_15.aspלינק לאתר של מגוון שאלות ותשובות
בנושא .
 - http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/867477.htmlלינק לכתבה  -עלות החיסון
 .₪ 2540מימון מדינה חינם רק ב –  2011במסגרת תכנית החיסונים בתיה"ס.
 – http://www.news1.co.il/Archive/0020-D-195217-00.html?tag=16-52-35לינק
לכללית מושלם ,הסבר על סבסוד החיסון .

רשמה  :אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה.
העתקים :
חברי וועדת הנהלה וכספים
הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה
מר ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
תיק ועדת הנהלה וכספים 1/09

