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 3313נושא : פרוטוקול מליאה 

 42.42.13תאריך : 

 
 

 :  על סדר היום
 

 חלק א:
 
 

 טקס הענקת תעודות הוקרה על הישגים בחינוך ובספורט.
 

 חלק ב:
 
 .20113. אישור פרוטוקול קודם: מליאה 1

 .ראש המועצה -. דיווח שוטף 0

 . ג'ואד זועבי – 0213עדכון ושינוי תקציב . 3

 .ירון אוחיון – 0211אישור דוחות כספיים חכ"ל לשנת . 4

 .אישור תב"רים .5

 . שונות.6

 

 ***חולק לחברים ומצ"ב לפרוטוקול :

 .4411דוחות כספיים חכ"ל לשנת  -

 . 4411דוחות כספיים לשנת אישור  –פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל  -

  .4413י תקציב ודף עדכון ושינ -

 דף תב"רים לאישור המליאה. -

 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה

 

 גזבר המועצה -ג'ואד זועבי  אומן -רמי אמויאל  ראש המועצה –דני עטר 

 רמ"ט המועצה  -ארז שטיין  בית אלפא –שמחה צלניקר  מוקיבלה –עיד סלים 

ברק –רמי אלהרר  גן נר -אליהו ארבל     כ"ל  החברה הכלכליתמנ –ירון אוחיון  

אביטל -שאול מיכאל  גבע -דן פלג    חינוך ראש מינהל  –דרור ללוש  

בית  השיטה –שמוליק כהן  גדיש -יעקב פרץ    מהנדס המועצה -בני סיגל  

גדעונה –אהרון יהושוע  חבר -עופר ברזילי    מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים –רחל ברנע  

גן נר -ששי יעקב  מגן שאול –נח ליאור אברהם     "דורות בגלבועמנהלת " –מרים ורד  

 יועץ משפטי -עו"ד אילן מירון  מוקיבלה –עותמאן זיאדה  דבורה -עמרם עמוס 
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 רו"ח חברה כלכלית גלבוע בע"מ  -נזיה זיאדאת רו"ח  מוקיבלה  –מופיד זיאדאת  חפציבה -יאיר אפשטיין 

 לשכה מזכירת  -רונית סבג  מולדת -מנחם רון  טמרה -תייסיר זועבי 

פרזון -רחמים אליה  יזרעאל -קובי לוי    

  רם און -ברוכי מגל כפר יחזקאל -יצחק שדה חן 

   מיטב -חיים יוסף 

   מלאה -מנשה אזרד

   ניר יפה -פליקס דה פז 

   נעורה -חאלד חלדי 

   נעורה -מוחמד זועבי 

   סנדלה -עיזאת עומרי 

   עין חרוד איחוד -צביקי נור 

   עין חרוד מאוחד -רמון בן ארי

   רמת צבי -שניר פרידמן 

   תל יוסף -צבי שחר

 
    

 : תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
  חלק א' : 

מורים, מאמנים והעוסקים  טקס הענקת תעודות הוקרה להישגים בחינוך ובספורט במעמד חברי המליאה, תלמידים, הורים,

 בתחומים אלו :

 ארצי חינוך פרסתעודת הוקרה על זכייה ב -ד"חב יסודיבי"ס 
 מחוזי חינוך פרס תעודת הוקרה על זכייה – חרוד עמק יסודיבי"ס 

  
 :  פיזיקה -כספות בפיצוח הראשון במקום זכיה תלמידים 5תעודות הוקרה ל - חרוד עמק תחומי רבבי"ס 

 רועי שחר, תומר אבירם, נעם געש, יהל סופר, יוחאי דדון                                              
 מקוון במרוץ הראשון במקום זכיה תלמידים 4תעודות הוקרה ל                                             

 רמינגר, גיא דניאלי, נעם געששיר שמש, נעם פ                                             
  מחקר בעבודת הראשון במקום זכיהעל  ניצן טרגרמן תלמידתעודת הוקרה ל                                            

                                       
 בכימיה השני במקום זכיה תלמידים  4תעודות הוקרה ל   – העמק ניר ויצובי"ס 

 בן סטוצקי, קרלינסקי עלינה, רוזנשטיין שקד, נועם וייס.                                      
  

 סייפים 3 תעודות הוקרה ל  – מרכז הסייף גלבוע
 הילית נחייסי, עוז פרץ, ים עמוס                                  

 אליפות מחוז  -ילדים ג'לקבוצת תעודת הוקרה  – כדורגל
 עלייה לליגה לאומית -נעריםלקבוצת התעודת הוקרה  - כדורגל

 
 גביע המדינה ואליפות המדינהעל זכיה   - מועדון יזרעאל גלבועלתעודת הוקרה  –י רוגב

 
 . 0210לונדון הנכים מדליות ארד אולימפיאדת  3 -מקיבוץ יזרעאל  ענבל פיזרולתעודת הוקרה  -שחיה 

 

 :ינו הישגיהם של ובתום הטקס צ
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 .התעמלות מכשירים במכשיר קפיצות  - אליפות אירופהבמקום רביעי שזכתה ב - אופיר נצר   -

 .כתיבת סיפוריםב  זכתה במקום ראשון-יסודי נר הגלבועה מביה"סתמר ימין  -
 

 שתיהן תוזמנה לישיבת המליאה הבאה לקבלת תעודות הוקרה.
 

  - 3313מהמניין תם הטקס. האורחים יוצאים. המליאה מתכנסת לישיבת עבודה  -
 

 שולח תנחומים בשם חברי המליאה, לחבר המליאה תייסיר זועבי, על מות אמו. - ראש המועצה 

 :  לסדר היום 1סעיף 

 44313קודם: מליאה  אישור פרוטוקול

 .3.3.13מיום 

 

 

  -זמן שאלות ותשובות  -

בעד מבקש להעלות מספר נושאים. אני  - צביקי נור

הנעדרים באופן רציף מישיבות גריעת חברי מליאה 

מליאה. דרשתי זאת שלוש פעמים ובכל פעם 

קיבלתי תשובה שהחוק לא מאפשר, ואז פתאום 

לפי  אני רואה שיש החלטה לגרוע. הלכתי לבדוק

שנה קיים חוק  15יועצת משפטית שלי. לפחות 

היעדרויות  3שאפשר לגרוע חבר מליאה בגין 

ש המועצה, אול את ראשרצופות מישיבות. רוצה ל

 איך זה יכול להיות.

אף פעם לא אמרתי שהחוק לא  - ראש המועצה

 3מאפשר גריעה. יש חוק והוא מאוד ברור. אחרי 

היעדרויות רצופות של חבר מליאה הוא אמור 

לקבל מכתב התראה. עם זאת אנחנו לא ממהרים 

לבצע גריעה. לא כולם מגיעים לישיבות ולוועדות, 

מליאה ולדקדק בקוצו של ואם נתחיל לגרוע חברי 

אנשים במליאה. עמדתי  12יוד, נשאר לבסוף 

 ועמדתך לא היו שונות עד היום.

יש מחלוקת בינינו. תבדקו את הדברים  - צביקי נור

סל  -שאני אומר. מבקש להעלות נושא נוסף 

, שהמועצה שירותים. נמסר בישיבה הקודמת

קיימה ישיבות ואמורה להעביר לכל בתי האב 

את סל השירותים. בדקתי את זה, אבל לא  במועצה

אני חושב שהמליאה צריכה לקבל  קיבלנו כלום.

 תחילה את סל השירותים ולאשר אותו.

עיד הציג רשימה של פרויקטים,  -נושא שלישי 

 522 -. אישרנו את ה שתופיע צמוד לפרוטוקול

. עכשיו אנחנו מבקשים לראות את ₪מיליון 

 הרשימה.

כתוב משהו בפרוטוקול שלא האם  - ראש המועצה

 נאמר בישיבה ? כן או לא ?

 44 -בעד 

 4 -נגד 

 אין -נמנע 

:  מליאת המועצה  החלטה

קודם  מאשרת פרוטוקול

 . 3.3.13 מיום 4313מישיבתה 
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כתוב שרשימת הפרויקטים צורפה  - צביקי נור

לפרוטוקול והיא לא צורפה. אני לא יכול לאשר את 

 הפרוטוקול.

רשימת מתקבלת. ההערה  - ראש המועצה

  הפרויקטים תשלח לחברי המליאה.

המועצה עשתה עבודה נהדרת לגבי  - צביקי נור

, אבל הבעיה הראשונה לא נפתרה 11כביש תכנית 

לצערי, נציגי  והיא המעברים לכלים החקלאיים.

המועצה שהיו במחוזית לא אמרו אף מילה, למרות 

למרות הטיפול הגדול בכל  שכתבנו מכתבים.

עדה המחוזית לא ו. פה דיברנו על הנושא. בוהנושא

 דיברו.

יש הערה שקשורה לפרוטוקול. אתה )ראש 

למען  ₪מיליון  12המועצה( מציין שיש תקציב של 

החינוך. עד היום לא ראינו את תקציב החינוך 

 והובטח שנראה. עד היום לא ראינו כלום.

הגדלת מכרז של אולם הספורט  -הערה מתמטית 

. זה לא מובן ממשה 42%. אני לא יודע איפה 0.5%

 שכתוב.

 אלה אני לא מאשר את הפרוטוקול.בתנאים ה

 עוד הערות או שאלות ? - ראש המועצה

 -אין הערות נוספות מחברי המליאה  -

הערותיו של צביקי נור נרשמו. מה שיימצא לנכון, 

 יתוקן.

 

 

לסדר היום : אישור  2עסוק תחילה בנושא נו . דיווח שוטף יבוטל מפאת קוצר הזמןמבקש לשנות  את סדר היום -  המועצהראש 

,. לשם כך, תוכרז מליאת המועצה כאסיפה כללית של החברה הכלכלית, 4411דוחות כספיים חברה כלכלית גלבוע בע"מ לשנת 

 ל ישיבת מליאה זו וכמניינה.ואח"כ תשוב המליאה לדון ביתר הנושאים כהמשכה ש

 44 -בעד               

 אין -נגד               

 אין -נמנע               

 מליאת המועצה משנה את סדר היום כמוצע ע"י ראש המועצה. פרוטוקול ישיבתה כאסיפה כללית של החברה החלטה :              

 לסדר היום, יצא בנפרד. 2הכלכלית לשם דיונה בסעיף              

 המשך הדיון ביתר הנושאים לסדר היום, בפרוטוקול זה.             

עדכון ושינוי  לסדר היום :  3סעיף 
 .4413תקציב המועצה לשנת 

גזבר המועצה מסביר ומפרט את דף שינויי  -

  -התקציב ועדכון, שחולק חברים 

 41 -בעד 

 אין -נגד 
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 :  לדברי הגזברדגשים 

  141התקציב המקורי הסתכם בסך 

מלש"ח בתקציב  156מלש"ח לעומת 

 המעודכן.

  כמחצית מהעלייה בתקציב ההכנסות

נובע מגידול בהכנסות ממשרדי ממשלה 

בעיקר משרד החינוך. במקביל יקבלו 

 סכומים אלה ביטוי גם בהוצאות.

  לצד ההוצאות עיקר השינוי הינו עליה 

בהוצאות לחינוך ורווחה המקבילים 

לעליה בהכנסות כאמור לעיל. שינויים 

טכניים ועידכון סכומים לביצוע בפועל 

מלש"ח שלא  6ובעיקר שיריון סך של 

יוצאו וישמשו לכיסוי גרעונות שנה 

 קודמת.

  -זמן שאלות ותשובות  -

 העברות מקולחי הגלבוע ?  -שמוליק כהן 

המיועד ל"השבת מצב  יש תב"ר - גזבר המועצה

, שבמקום שהביצוע ייעשה ע"י קולחי לקדמותו"

 הגלבוע בתפזורת, יבוצע במרוכז דרך המועצה.

כאשר יש עדכונים בהכנסות, ברור  - צביקי נור

שיש גם עדכון בהוצאות. לא לקחנו בחשבון ? יש 

 6 -פה סכומים עצומים. מעדכנים הוצאות חינוך ב 

 זה ? מאשרים גירעון. מה המשמעות של ₪מיליון 

 אם לא אישרנו ? 

כל הסכום מועבר ממשרד החינוך  - גזבר המועצה

והוא "צבוע". בשנה שעברה קיבלנו הערה שיש 

, 0211סטיות. תקציב החינוך מבוסס על 

כשהתווסף ניהול בתי ספר, כיתות חדשות, 

תוספות שכר. זה מבוסס על הדו"ח האחרון, כדי 

 בפועל לתקציב. שלא תהיה סטייה בין הביצוע

 איך יצרנו עוד הוצאות ?  - צביקי נור

עדיין מאוזן. התוצאה הסופית  - גזבר המועצה

 תתאים לביצוע בפועל.

 1 -נמנע 

: מליאת המועצה מאשרת  החלטה

כפי  4413עדכון ושינויי תקציב 

שחולק לחברים, הוסבר ומצ"ב 

 לפרוטוקול.

גזבר המועצה מסביר ומפרט את רשימת  - : אישור תב"רים. לסדר היום 5סעיף 

  -התב"רים 

  -זמן שאלות ותשובות  - -

 44 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע
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 ? ₪מיליון  6.5מאיפה הכסף לקרנות  - חאלד חלדי

בעיקר מהיטלי ביוב והיטלי  - גזבר המועצה

השבחה, הנרשמים בקרן. התב"ר יועבר למחוז, 

 שיבדוק אם יש או אין כסף ואז יאשר.

 

: מליאת המועצה מאשרת  החלטה

את רשימת התב"רים כפי 

שחולקה, הוצגה ומצ"ב 

 לפרוטוקול.

 לסדר היום : 3סעיף 

 שונות.

הפרויקט ידוע ומכר לחברי המליאה.  - עיד סלים שיקום תשתיות ביישוב הוותיק .א

נפתח חלון הזדמנויות למועצה להגיש יישובים 

החקלאות. הוצאנו מכתב לפרויקט זה של משרד 

וציינו כי תידרש השתתפות כל יישוב  לכל היישובים

 11. הגשנו 32%שייכלל בפרויקט בגובה של 

יישובים, אולם לפי ההתניות שהציג משרד 

יישובים בלבד בסדרי  9החקלאות עלינו להמליץ על 

 מקצועיים, בתוכם : עדיפויות בפרמטרים 

 יישוב אחד שהיה בפיילוט. -

 תושבים. 3,222מעל  -ול אחד ב גדיישו -

 היות היישוב בהרחבה. -

 מצב התשתיות ביישוב. -

 מדרג אוכלוסיית היישוב. -

מינינו יועץ מקצועי, שבעברו עבד במשרד השיכון, 

לשם בחינת עמידת היישובים המוצעים, בתבחינים 

המקצועיים שהציב משרד החקלאות. בוצע סיור 

היישובים  11משותף עם מהנדס המועצה ב 

+ יישוב  יישובים 9 -תוכם ניתנה המלצה לומ

 יישובים. 11פיילוט + יישוב גדול. סה"כ 

 שלושה יישובים לא עברו את תנאי הסף.

 :  עפ"י סדר העדיפות רשימת היישובים המומלצים

 .0213 -ביצוע  - 0213תכנון  -רמת צבי  .1

 כנ"ל. -בית השיטה  .0

 כנ"ל. -סנדלה  .3

 .0214 -ביצוע  - 0213תכנון  -מולדת  .4

 כנ"ל. -עין חרוד מאוחד  .5

 כנ"ל. -חפציבה  .6

 .0215 -ביצוע  - 0214 -תכנון  -מלאה  .1

 כנ"ל. -יזרעאל  .8

 44 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת את רשימת היישובים 

לפרויקט תשתיות ביישוב הוותיק 

של משרד החקלאות, בסדר 

העדיפות שהוצג בישיבה ונרשם 

 בפרוטוקול :

רשימת היישובים המומלצים 

 עפ"י סדר העדיפות : 

תכנון  -רמת צבי  .1

 -ביצוע  - 4413

4413. 

 כנ"ל. -בית השיטה  .4

 כנ"ל. -סנדלה  .3

 4413תכנון  -מולדת  .2

 .4412 -ביצוע  -

 -עין חרוד מאוחד  .5

 כנ"ל.

 כנ"ל. -חפציבה  .3

 -תכנון  -מלאה  .7

 -ביצוע  - 4412

4415. 

 כנ"ל. -יזרעאל  .8

כנ"ל  -בית אלפא  .9

)טרם אושרה 

 תב"ע(.

 -כפר יחזקאל  .14
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 כנ"ל )טרם אושרה תב"ע(. -בית אלפא  .9

 - 0213ביצוע  -יישוב פיילוט  -כפר יחזקאל  .12

 השלמה ליישובי פיילוט.

פיילוט  - 0214 -ביצוע  - 0213תכנון  -גן נר  .11

 יישובים גדולים.

  -זמן שאלות ותשובות  -

 

 מושב אביטל ?מה לגבי  - שאול מיכאל

בכל הרשימה יש בעיה רק עם מושב  - ראש המועצה

אביטל, מאחר והפרמטר המרכזי הוא הרחבת 

היישוב.  היועץ המקצועי קבע שמצב התשתיות 

נגיש ערעור על מושב אביטל.  0214 -באביטל טוב. ב 

איחוד, גבע  בנוסף יש עוד את תל יוסף, עין חרוד

 ופרזון.

בסיועו של ששי יעקב, נפגשתי עם מנכ"ל משרד 

החקלאות החדש והפרויקט הזה כבר הונח על 

שולחנו. מקווה שישים לנגד עיניו את האפיון של 

מועצה מעורבת והרכב האוכלוסייה המגוון, שיוביל 

 יישובים בשנה ולא שלושה. 5לכך שיאשרו לנו 

המנכ"ל גילה רצון עז לסייע למועצה ולבוא 

לקראתה. הסכים לדעתי שהביצוע באמצעות 

החטיבה להתיישבות ואופן ביצוע העבודה 

)תשתיות עומק למס' ק"מ מצומצם של כבישים 

בעלות גבוהה, במקום ריבוד כל הכבישים 

הפנימיים ביישובים שאושרו בעלות פחותה 

, וכי עדיף כי משמעותית( מביא לבזבוז כספים רבים

 הסבב הבא של הפרויקט יבוצע ע"י המועצה.

?  האם יש סכום כסף מוגדר ליישוב - צביקי נור

 32% -האם יש תקרת הקצבה ? כל יישוב נדרש ל 

 מצ'ינג ?

עוד לפני שנשלחה רשימת היישובים, כל  - עיד סלים

 .יישוב ברשימה התחייב למצ'ינג

רוצה לקוות שברשימת חמשת  - צבי שחר

היישובים הנוספים שקיבוץ תל יוסף כלול בה, 

ייעשה מאמץ רב לאשר. תל יוסף נתקל בבעיה של 

החברה לעתיקות, ששמה וטו על הנושא הזה, כי זה 

 יכול לחזק את הערעור.

 -יישוב פיילוט 

 - 4413ביצוע 

השלמה ליישובי 

 פיילוט.

 - 4413תכנון  -נר  גן .11

 - 4412 -ביצוע 

פיילוט יישובים 

 גדולים.
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בסופו של דבר, תל יוסף הוא  - ראש המועצה

היישוב היחיד שהביא תכניות הרבה מעבר למה 

יות כזה, הוא שנדרש ממנו. בגלל שהיה תיק תכנ

הוגש פיזית למשרד החקלאות ואנו מנסים להכניס 

 אותו לרשימה. 

  ? שקעה ביישובמה המפתח לסכום הה  - צביקי נור

משרד החקלאות לא הגדיר סכום,  - ראש המועצה

אולם רוב היישוב הגישו תכניות באומדן עלות של 

 322למעט גן נר שהגישה בסכום של ₪, מיליון  3-4

אנחנו חשבנו שסכום זה נמוך מידי והגדלנו ₪. אלף 

 ₪.מיליון  4לגן נר לסכום של 

על הקצר מעדכן את חברי המליאה כי המאבק 

הרכבת הצליח, וברכנו את המשך תקצוב פרויקט 

שר התחבורה על כך. עובדה זו מבטיחה את ביצוע 

החדש. יש היגיון רב בכך שאיחדו  11תוואי כביש 

 .11כביש  את פרויקט הרכבת ופרויקט

 

אישור פתיחת חשבון עזר בבנק  .ב

דקסיה ישראל לפרויקט בינוי 

עבור תב"ר  -בי"ס "יד לחמישה" 

1754. 

 44 -בעד   -זמן שאלות ותשובות  -

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת פתיחת חשבון עזר בבנק 

ישראל לפרויקט בינוי  דקסיה

עבור תב"ר  -בי"ס "יד לחמישה" 

1754. 

אישור פרוטוקול ועדת הנחות  .ג

 34.14.14בארנונה מיום 

מקריא לחברי המליאה את ההגדרה  - ראש המועצה

"החלטת הוועדה לאישור מתן הנחות 

חן ביטוח לאומי ומב) 339רטרואקטיבית לפי סעיף 

 ".הכנסה(

התושבים המופיעה  ראש המועצה מדגיש כי רשימת

בפרוטוקול הוועדה לא תוקרא לחברים מפאת 

מגבלות צנעת הפרט. מציין כי לקח זמן רב להגיע 

. רשימת האנשים אושרה ע"י ועדת להסכמות

 ההנחות בארנונה.

 

  -זמן שאלות ותשובות  -

מעדכן את חברי המליאה כי אנו  - ראש המועצה

  44 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת את פרוטוקול ועדת 

 .34.14.14ההנחות מיום 
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עובדים לקראת סוף תהליך גריעת חברי מליאה 

הימים שהוקצו  62שלא הסדירו את חובם למועצה. 

להם ע"י היועץ המשפטי של המועצה עומדים 

להסתיים. לפיכך לא יזומנו לישיבת המליאה הבאה. 

כמו כן נשלים את גריעת חברי מליאה הנעדרים 

ברצף מישיבות המליאה. אלה לא יוזמנו לישיבה 

 הבאה.

שנה. יחד  15 -טופל במוסדות התכנון ובמועצה מזה כ  11תכנון תוואי כביש  - עיד סלים 71כביש  .ד

עם נציגי המשקים הוצגו חלופות רבות והיו לנו הרבה הערות. התחלנו בדיונים עם מע"צ 

צד התבצר בעמדותיו.  ראש המועצה נכנס לעובי והתחלנו לצמצם את הדרישות שכל 

 116הקורה והתגבשו פתרונות למחלף כפר יחזקאל, מחצבת בית אלפא והזזת כביש 

שסומנו כשלושה דברים מהותיים שאין להתפשר עליהם מול מע"צ ומוסדות התכנון. 

 המועצה פעלה באופן דינאמי.

הדרת. הנושא של המעברים אמרתי קודם שאני חושב שעשינו עבודה נ - צביקי נור

החקלאיים, אמרנו למע"צ שאם הם לא נותנים לנו מעברים בנפרד, נעביר כלים על 

המחלפים, לכן תרחיבו את המחלפונים. אמרנו זאת כל הזמן. לצערי, לא חשבו על נושא 

המחלפים שיאפשרו מעבר כלים חקלאיים. אתה )עיד סלים( ובני סיגל ישבתם בוועדה 

 נושא הזה לא העליתם.המחוזית ואת ה

שנים עבדנו רק בכדי לשמור על האינטרסים של היישובים. אין עוררין  15 - ראש המועצה 

על כך. הגענו לשלב בו באנו למע"צ עם עסקת חבילה שהייתה גם על האדמות החקלאיות. 

יישבנו כולנו, כולל צביקי נור והחלטנו שמקבלים את זה שיש שתי קטגוריות, ואנחנו 

ם לוועדה המחוזית לאשר את ההסכמות, כשהקטגוריה הבאה היא איך יראו הולכי

המעברים. עד עכשיו עסקנו בצמצום מספר המחלפים. מזכיר לכולם איך נראתה התכנית 

שנים, כמו גוש בטון. הוויכוחים עם מוסדות התכנון ומע"צ ארכו שנים.  בסוף  15לפני 

בית השיטה עם עין חרוד. בנושא  דרך השירות שמחברת את -ויתרנו רק בדבר אחד 

המעברים לא ויתרנו עד לרגע זה !. זה שאישרו עקרונית בוועדה המחוזית, לא אומר שום 

דבר ביחס לעמדתנו בנושא המעברים. אני עושה אבחנה עקרונית בין דרכי השירות לבין 

ם על זה שזה דיון פתוח לדיון מוסכם איתם על המעברים וגודלם. היה ויכוח ממושך אית

מ' רוחב למעבר כלי רכב.  8המאגר של כפר יחזקאל והם הסכימו לבסוף לסלול דרך של 

ת בדיוק חוזיאין סוגיה בנושא זה שלא עסקנו בה, והכל בהסכמה. הם אמרו בוועדה המ

מה שאמרתי להם. זה עדיין פתוח לדיון במע"צ ואם נמשיך להתנהל כך, בשיתוף פעולה, 

 נגיע לתוצאות טובות.

בדיון בוועדה המחוזית הייתי מצפה שיגידו שיש בעיה עם המעברים  - נור צביקי

 החקלאיים.

היה חודש שבו היו מספר תאונות קטלניות באזור צומת בית השיטה וצומת בית  - דני עטר

בדרך בה אלפא. אם לא היה שיתוף פעולה אינטנסיבי ומקצועי עם מע"צ, זה לא היה נפתר 

 6מע"צ תתקין רמזורים ותסדיר את הכניסה בעלות של  . בתוך שבועות ספוריםנפתר

. מערכת היחסים ושיתופי כל זאת מבלי שהתקיימה פגישה כלשהי בנושא₪ .  מיליון
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פרויקט נוסף  שנבנו לאורך השנים אפשרו לסגור את הנושא טלפונית.החיוביים הפעולה 

, בו  הפיתוח הנופישהשלמתו נרקמת במסגרת שיתופי הפעולה עם מע"צ, הוא פרויקט 

שיתוף הפעולה משיא תרומה בתחומי חיים  צמתים נוספות. 4ביקשנו ממע"צ לפתח 

ים לכלים חקלאיים, כפי שיוגדרו ע"י ררבים. בשבועות הקרובים נקיים דיון בנושא המעב

 היישובים. נקיים דיונים ונגבש את דרכי הפעולה למול מע"צ.

עיה שהועלתה ע"י קיבוץ תל יוסף, הוסדרו או לא מ' להב 8 -הרחבת הכביש ל - צביקי נור

? 

 .הוסדרו - דני עטר

 .)א.ס"ש( יודגש כי החברה נקראת כיום : "החברה הלאומית לדרכים בע"מ" -" מע"צ***היכן שנכתב בפרוטוקול "

 

 : אלונה סדן שאול, מנהלת הלשכה. לפרסום הכרע

 

 

 


