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תאריך 31.1.11 :
על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול קודם  7/10 :מיום .22.12.10
 .2דיון בנושא שדה תעופה מגידו.
 .3שונות .

משתתפים מקרב חברי הועדה

חסרים מקרב חברי הועדה

נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה

דני עטר – ראש המועצה

יצחק שדה חן – כפר יחזקאל

ג'ואד זועבי – גזבר

רמי אלהרר  -ברק

שמחה צלניקר – בית אלפא

ארז שטיין – רמ"ט המועצה

עיד סלים  -מוקיבלה

אליהו ארבל – גן נר

עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי

צביקי נור – עין חרוד איחוד

שאול מיכאל – אביטל

אלונה סדן -שאול – מנהלת הלשכה

רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד

חאלד חלדי  -נעורה

ארמנד עמוס – דבורה
יהודה עמר – אדירים
מנשה אזרד – מלאה
שניר פרידמן -רמת צבי

סיכום :
הנושא לסדר היום
סעיף  1לסדר היום :
אישור

פרוטוקול

קודם7/10 :
.22.12.10

מיום

תמצית הדברים
בעד – 9
נגד – אין
נמנע  -אין
החלטה  :ועדת הנהלה וכספים מאשרת

פרוטוקול קודם מישיבתה  7/10 :מיום
.22.12.10

סעיף  2לסדר היום  :ראש המועצה :
דיון בנושא שדה מבקש להוריד הנושא מסדר היום .כזכור לנוכח מחקר שהתפרסם הקושר קשר ישיר בין ריבוי
תעופה מגידו.
מחלות לב למגורים בקרבת שדות תעופה ,התקיים דיון במליאה והוחלט להמשיך לאסוף

נתונים ולקיים דיון בהנהלה באשר הצורך להביא הנושא לבחינה מחדש במליאה.
לאור בחינה מעמיקה של מחקר זה ,נמצא כי מדובר במחקר שנערך באחת מארצות סקנדינביה
ותשתית הנתונים בו אינה מצדיקה עדיין העלאת הנושא לדיון מחודש בעמדת מליאת המועצה.
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לפיכך מציע כי הוועדה תוריד הנושא מסדר יום ובמקביל תינתן הנחיה לרמ"ט המועצה
להמשיך ולאסוף נתונים בנושא.

רמון בן ארי :
מציין כי מספר אנשים בקיבוץ עין חרוד מאוחד פנו אליו בבקשה להעלות הנושא לדיון נוסף.
חשש כי התכנית "רדומה" כעת ,אך בבוא העת יהיה מאוחר לדון בה.

ראש המועצה :
נכון לעכשיו לא נשקלות עמדות הצדדים -בעד או נגד – ברמת מקבלי ההחלטות .מניח כי בשלב
כלשהו תהא לכך משמעות .עם זאת ,בכדי לפתוח הנשוא לדיון מחודש יש להציג נתונים
מהותיים שיצדיקו זאת .אם יש בידי הפונים נתונים כאלה ,נא העבר .מציע כי רמון בן ארי
ייפגש עם רמ"ט המועצה בנושא.

ערכה לפרסום :אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה.
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