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 ברמדאן כרים.מהמגזר ראש המועצה מברך את חברי המליאה 
 

                                                                                          

 לסדר היום: 2סעיף                                                                                              
 

  -24.3.21מיום  2/21אישור פרוטוקול מליאה מס'  -                                                              

        -ין הערות חברים לפרוטוקול א -
                        24   –בעד 

 אין     -נגד
 1 -נמנע

 
  .2124.3.ם מיו 212/מליאה מס' את פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

                                                                          

 לסדר היום: 3עיף ס                                                                            

 

   -בכפוף לחתימת הסכם הוועד על הפעלה ותחזוקת בית העלמין  –וועד גדעונה  –בקשה לרישיון קבורה  -

 
 :ראש המועצה

, נתבקשנו ע"י משרד הדתות להאציל סמכות לוועד המקומי בגדעונה להפעיל את בשביל לחדש רישיון קבורה בבית העלמין בגדעונה
 בית העלמין. 

 
 :לאישור החברים מקריא את הנוסח המתבקש

 
"על פי פניית הוועד המקומי המועצה מאצילה בזאת את סמכות הפעלה ואחזקה של בית העלמין בגדעונה לוועד המקומי, זאת בכפוף 

 תחזוקה של בית העלמין "לחתימת הסכם על הפעלה ו

  
                         25   –בעד 

 אין  -נגד
 אין -נמנע

 
הפעלה ואחזקה של בית העלמין בגדעונה לוועד המקומי, זאת בכפוף לחתימת מאשרת האצלת סמכות מליאת המועצה :  החלטה

 הסכם על הפעלה ותחזוקה של בית העלמין "
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 לסדר היום: 4סעיף 
 

   -דיון ועדכון מדיניות המועצה לגבי מיזמים/תוכניות טורבינות רוח  -                              

 
 :ראש המועצה

אנחנו קיבלנו החלטה על בסיס מסמך מדיניות שכתבה המועצה בעבודת צוות גם של וועדת איכות הסביבה וגם של הוועדה לתכנון 
ובניה, בסופו של דבר כמליאה קיבלנו את ההחלטה ואת האישור של החוברת הזאת. היא הופצה ליישובים, לתושבים, משרדי 

 לבחון את הדברים וכל הזמן לבדוק את עצמנו לעומת מידע נוסף שמתקבל.  ממשלה, ומאז אנחנו ממשיכים לשמוע תושבים,
 אני יכול להגיד שבעת האחרונה התקבלו שני תובנות חדשות שמרחיבות את הספק לגבי נכונות הנושא. זה לא רק בגלבוע זה גם 

 בנושא הזה. ברמת מקבלי ההחלטות בממשלה, יש יותר ויותר סימני שאלה לגבי הכיוון שהמדינה החליטה 
שהמדינה חתמה על אמנות בינלאומיות על פיתוח אנרגיה ירוקה ובין היתר מקדמת ומעודדת את התכניות האלה אני רוצה להזכיר 

 שחלקן מתבטאות בטורבינות רוח. 
 נציגי וועדת איכות הסביבה לבוא ולהשמיע את קולם. ומביקשנו גם מקבוצת תושבים שלנו, 

ידעים שאנחנו שמנו עליהם את הדגש מבחינת ההתחדשות של התובנות וגם נציג מה אנחנו מבקשים לאשר יאחרי זה אני אשתף במ
 במליאה. 

 
 :אורי השילוני

 אני ממושב מולדת ולפני ארבע שנים, האדמה במולדת רעדה בעקבות תחנות הכוח. 
 רצו להקים תחנת כוח גדולה במולדת ואחרי זה ברמת צבי.

 לה למדתי את הנושא לעומק, והבנתי שתחנות הכוח האלה זה דבר מסוכן שכל האזור פה בסכנה. שנחשפתי לכל הדברים הא
 זה מסוכן, זה מסרטן.  טון של גזים רעלים, זה הורג, זה מסכן, 4000 -תחנת כוח פולטת גזים רעילים, כ

 המשרד להגנת הסביבה מגדיר את זה כמסוכן. 
, לא כי הם עשירים אלא ₪מיליון  25 -, הקיבוץ ויתר על כ2014 -רבינות רוח בעין דור ברצו להקים טו בואו נתמקם בטורבינות רוח. 

 כי הם הבינו שזה מסוכן ואיכות החיים שלהם הולכת להיפגע וערך הבתים יורד. 
ב שם פנתה כשאני שמעתי את הדבר הזה וראיתי תכניות של טורבינות רוח בגליל התחתון הזדעזעתי. כל הגליל התחתון כמעט כל יישו

 תה לי הזכות להיות מעורב ולהוביל מאבק בתוך שדמות דבורה. ימטר. הי 207 -אליהם חברה ורצה להקים שם מפלצות בגובה של כ
 שנים האחרונות.  17 -להפתעתי וועדת התשתיות הלאומיות ביטלה את הפרויקט הזה. הפרויקט היחידי שבוטל ב

ולמה להפתעתי, כי זה יחסית רחוק מיישוב. זאת אומרת הם הגיעו למסקנה שכמות הציפורים והעטלפים שמתים שמה הם הרבה 
ויש מינים ממה שחזו.  10ציפורים מטורבינה. זה בערך פי  160 –והגיעו למסקנה שיש כ  2019 -יותר ממה שחשבו. עשו סקר ב

 אחוזים יותר. שזה גם פי במאות ואלפי  מסוימים שנדירים 
היה כזה פרויקט, ואני שאלתי את ראש המועצה לפני כשלוש וחצי שנים, והופתעתי מהעמדה של המועצה, עמדה להפתעתי גם בגלבוע 

 של הוועדה לאיכות הסביבה, עמדה של כל המליאה שתמכה בעניין בפה אחד. 
גזים רעלים זה ירוק, וטורבינות רוח זה אנרגיה אדומה לט וגם החברה להגנת הטבע שתמכו בטורבינות רוח הבינו שלא כל מה שלא פו

 ומסוכנת. התרומה האנרגטית של טורבינות רוח היא זעומה. 
 הדבר הזה הוא מפלצת שיראו אותה מנוף הגליל עד אום אל פחם ומגידו. 

 מטר שעומד... 200זה פגיעה קשה בנוף. ייראו את זה מכל מקום. זה 
על גבעת המורה אתה מבין שכל החלק המיוער שבערך שם יהיו הטורבינות הם ר הזה, אם אתה מסתכל אני מסביר את הגודל של הדב

קמ"ש, זה עושה רעש בלתי נסבל.  300 -מטר. קצה הלהב מסתובב ב 88.5יעברו את גבעת המורה בגובה...אורך הכנף היא סדר גודל של 
 כן לאדם. זה רעש מצטבר שמשגע אנשים.תושבי מירב כבר סובלים מהטורבינות. עושה תת רעש שהוא מסו

 יש אנשים בעולם שישנים בקרוואנים, מרתפים, בנו חובות סביב הבתים...
של הדבר הזה ליישובי הגלבוע היא אפס. מי שייהנה מזה זה בעלי התרומה הכלכלית . זעומהלמשק החשמל היא תרומה חוזר שוב, ה

ככל הנראה על חוזה שנחתם שלא  ₪ 150,000ירוויחו כלום.... גבע ירוויחו מזה עד  מולדת לא תרוויח כלום, יישובי הגלבוע לאהון...
, ולעומת זה אם אנחנו טועים לחלוטין אז ₪מיליון  1.200 -בסמכות, וכפר יחזקאל כמה מאות אלפי שקלים, עח"א מה ששמעתי כ

 זה מה שייקרה. ויחו הן עתק. הנזק שייגרם זה שהחברה לא ירוויחו את הכמה פרוטות האלה...ושבעלי ההון ירו
לעומת זה אם אנחנו צודקים תהיה פה קטסטרופה והמקום הזה ייהרס. וההחלטות שאתם צריכים לקבל זה החלטה הכי פשוטה והכי 

 בוע ותושביה.תה פה איי פעם. היא פשוטה כי זה ברור זה שחור ולבן, וכל מי שפה יש לו אינטרס אחד לטובת הגלידרמטית שהי
וזה לא אפקטיבי בכלל, תושבי הגלבוע ייפגעו מזה וגם השכנים, והנוף פה ישתנה בדורות,  אז מדינת ישראל כבר מבינים שאין פה רוח 

 -, קטל המוני של כנציאלי הוא כמעט פי עשרטוכל זה מבלי לדבר על הקטל ההמוני שזה לא רק פי שלוש בגודל גם שטח הפגיעה הפו
 בלי לדבר על הדבורים, החרקים, והחקלאות שנפגעת כתוצאה מכך..בעלי כנף וכל זה  30,000

עוד משהו שחשוב לדעת, מכיוון שקווי ההולכה מוגבלים וזה דבר שצריך לדעת אותו אז לא הגיוני לתפוס את קווי ההולכה לטובת 
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 בגלבוע.  אנשים שגרים בצרפת או לא יודע איפה יהיו...קווי ההולכה צריכים להיות מיועדים לטובת אנשים
דונם על כל הגגות בכל הגלבוע זה עוד  1000טורבינות, קחו  24דונם סולארי. יש פה  40 -אם אתם משווים טורבינה אחת היא שווה לכ

 לטובת תושבי הגלבוע. אנחנו בקורונה, אנשים פה במצב כלכלי שצריך לצאת ממנו, זה הפתרון שירים פה את המקום.  ₪מיליון  90 -כ
 

 :ראש המועצה
 אם היית קורא לעומק את מסמך המדיניות שהוצאנו היית רואה שאנחנו רוצים לעשות סולארי על כל הגגות. זה לא במקום. 

 
 השילוני:אורי 

יכה להיות פה היום חוץ דבר אחרון, סטאטוס של הדברים בגלבוע, זה נמצא בעתירה מינהלית  בבית המשפט המחוזי, התוצאה שצר
 מהחלטה 

  שנגד הטורבינות זה להוציא מחר בבוקר מכתב בהול ע"י המליאה... 
 
  : לית חביבא

 אנחנו כמה שנים בתוך הסיפור הזה.  וועדת איכות סביבה.בנציגת אני כאן בתור 
 העמק שלנו הוא מקום ייחודי גם בסדרי גדול בינלאומיים. 

 יש לנו גם אחריות להגן ולשמור עליו גם עבור הדורות הבאים. חיים באזור מיוחד. לצד הגאווה על האוצר הזה שהופקד בידינו 
והמרקם החברתי המיוחדים של האזור שלנו הם לא מובנים מאליהם. ואם דיברתם מעבר למגוון הביולוגי, המגוון האנושי שכאן 

קודם על אלימות אנחנו לא רוצים לתת אש בידי הזעם שעלול להצית אש גם בשדות שלנו. ושיישוב מציב מפגע כזה לא בתוך השטח 
 שלו אבל סמוך ליישוב אחר וזה מה שקורה.. זה פגיעה בלתי נסבלת. 

 הנהגת המועצה על הנכונות לבחון את הנתונים מחדש . זה חשוב לטובת התושבים. קודם כל מודה ל
   

 :נציג היזמים –אורי נוי 

היום הוא הגורם הגדול ביותר בתחום האנרגיה המתחדשת במדינת , חברת החשמל הצרפתית. EDFמהיזמים, חברת חלק אני 
 , עין חרוד וגבע...השותפים שלי הם ממרחביה, כפר יחזקאללצורך העניין ישראל. 

 נורא קל להפחיד, וזה מה שנעשה פה. אפשר לספר עד מחרתיים על הסרטונים באינטרנט. 
העובדה הפשוטה שממנה אתחיל שכל מדינות העולם המערבי, גרמניה, אוסטריה, אנגליה ,אנרגית רוח זאת האנרגיה הכי נפוצה בכל 

 . יש מידע נורא מפורט. אחת מעשרים השנה האחרונות בכלל וההתפתחות בכל שנה
 בכל המדינות האלה הכי הרבה עושים אנרגית רוח. 

 עוד נתון, אנרגית השמש היא לא אנרגיה תחליפית באף אחת מהמדינות האלה. אנרגית השמש זה לא אנרגיה חליפית לאנרגיית רוח. 
חדשות. אנרגיה סולארית קיימת פה בכל העולם של אנרגיה מתחדשת חלק מהחוכמה שמדברים עליה היא תמיד של אנרגיות מת

 שעות בשנה. מה עם כל השעות הנותנות? 1650 -באזור הזה סביבות ה
הסקרים שמפורסמים בכל העולם, מראים שיש השלמה מאוד יפה בין השמש לרוח ומה לעשות כל העולם מדבר על ההשלמה הזאת 

 בין אנרגיות מתחדשות שונות. אין ספק שלקחת רוח ושמש יחד זה יותר טוב. 
   טוב וזה רע...אני מאמין מאוד בסולארי, ויש לנו פרויקטים מצוינים פה, זה לא שייך. אי אפשר לעשות זה 

מ' השאר זה בסיס  800דונם שמהם מה שרואים זה  2דונם. שכל טורבינה תוספת  70-80הפרוייקט הזה של הרוח כל טורבינה זה בין 
 בתוך האדמה. 

דונם מכוסים בסולארי. שהטורבינה הזו מעבדים אותה עד העמוד של  70-80טורבינה אחת כזו השווה ערך שלה בסולארי זה 
ה, אז להציג את המציאות... שחור לבן, אצלי בעולם אין שחור לבן, אני לא מציג לכם את זה לבן מוחלט... יש אפורים הטורבינ

לסולארי יש אפורים .. אבל זה אפורים ובסופו של דבר השורה התחתונה הכי חשובה .. היא לא מזהמת, לא מתים ממנה אנשים, 
 המשרד להגנת הסביבה לא מתנגד לה.. 

 פים במדינת ישראל באופן נדיר תמכו בהפקדה פה אחד. כל הגו
 

 אורי השילוני:
 זה לא נכון. 

 
 :נציג היזמים -אורי נוי

 אני אגיד שוב, התכנית הזו אושרה להפקדה פה אחד בוועדה המחוזית כולם יכולים עד מחרתיים לצעוק . 
 מו וניתן להם התוקף. לשאלת העובדה המוגמרת, אין טורבינות עומדות , התכניות אושרו ופורס

 א וכפר יחזקאל. "התכניות של גבע, עח
 .דבר אחרון, כל מי שזה מעניין אותו, וכל מי שרוצה לדעת ולגבש עמדה אני מזמין אותו לא להקשיב פה לסיסמאות 
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 :חסן זועבי

 האם אתה דואג לכל מדינת ישראל או רק לעסקים שלך? 
  

 :נציג היזמים -אורי נוי
 אני יזם. אבל אני כמו כל יזם אחר בוחר לי במה ליזום. 

 
 :לירון רותם

 . חתמנו הסכם איתם, כאשר כפר יחזקאל היא זו שיזמה. EDFאני יו"ר האגודה של כפר יחזקאל. אנחנו שותפים יחד עם 
ם להתמודד כאן כאילו הם אויב אני אומר את זה מכיוון שתחושה היא שנותנים ליזמים שלא מהאזור שיהיו שותפים שלנו, נותנים לה

העם. אז אני רוצה להגיד את דעת הנהלת האגודה. בכפר יחזקאל עבר הצבעה ואסיפה ושיתוף וגם בשנתיים באחרונות אנחנו 
 מעדכנים בכל אסיפה את הסטאטוס כאשר יש מה לעדכן. 

אם אני לא טועה אני זוכר שנוסח מסמך המדיניות בעניין רוח, ואני זוכר שביקשתם שתהיה ערבות, יותר מזה  ,אבל ראש המועצה
 עמדתם על זה שתהיה אצבע על השלטר למועצה, אם מחר תהיה הפרה, אם יהיה ניטור לא תקין, למועצה תהיה הזכות לעצור. 

 
, אני מדבר בשם הנהלת אגודת כפר יחזקאל אנחנו מאוד רוצים את הפרוייקט. אני מבין שיש התנגדויות, על נוף אני לא יכול להתווכח 

בשנה. אין  ₪ 300,000-היום החקלאות הולכת ונהיית יותר קשה, כפר יחזקאל בתהליך גדילה, האגודה תומכת בוועד המקומי בכ
 .. מאיפה להביא .. אנחנו מחפשים מיזמים.. חלק מזה זה מיזמי רוח, חלק מיזמים סולאריים

בשורה התחתונה נכון יגיעו כמה מאות אלפי שקלים לאגודה בכפר יחזקאל, אבל אני רוצה לדבר על תחושות. כל מידע שאנחנו ביקשנו 
כאגודה ועם זה כמועצה שישבתי קצת יותר קרוב, ואני ראיתי כעצמי כלירון, כיו"ר האגודה אחראי לבוא ולהגיד בואו תכירו את 

 שותף שלהם את כל מה שהמועצה רוצה או כל מה שהמועצה רואה לנכון בצורה הכי חריפה. היזמים ואני אדרוש מהם כ
ששים לטורבינות, ולאחרונה גם ראיתי איזה שהיא בקשה או בדיקה להגדיל את הערבות, ואני אמרתי אם אנחנו לא מפחדים או לא חו

 מה יש .. לאצבע על השלטר של המועצה, והיזמים מסכימים, אז מלנתונים, לתפוקה, 
אני כאן ואני מתחייב שכל נתון או כל דרישה שהמועצה עכשיו תציב, כל מה שאתה תבקש כערבות מסויימת/מוגדלת/לטווח ארוך 

 יותר אני מראש אומר שאני אתמוך. 
 מדובר בכסף, ומדובר בהתנהלות. היזמים חלקם גרים בתוכנו. 

לטורבינה וכשהביאו הנה פרופסור מומחה לטורבינות, הוא אמר  משפחת רותם, משפחה שלי גרה בבית הראשון הקרוב ביותר
 קילומטר.  1.4מ', אבל הטורבינה הכי קרובה בקו ראשון היא  400-500שההשפעה היא 

 אחזור שוב, כל נתון, כל בדיקה, כל ערבות, מה שצריך מהיזמים אני אחראי להוביל בצורה הכי נוקשה כלפי, כלפי שותף ליזמים. 
 

 :חסן זועבי
 שם המשחק כסף. אם אני רוצה להרוויח כסף אני אלך לסחור בסמים.. זה אותו דבר. 

 
 :לירון רותם

 אתה משווה את ההקמה הזאת לסמים??
 

 :שחר תמיר
 אני אומר שבמפגש אחד כזה גם אם שומעים את כל הנוגעים בדבר בטח שאי אפשר ללמוד את הנושא הזה. הוא מורכב מאוד. 

תהליך בשנים האחרונות. הייתה תקופה שהגופים הירוקים מאוד תמכו בו, ולאט לאט עברו תהליך והיום הם ממש הנושא הזה עבר 
לא תומכים ובהרבה מקרים הם מתנגדים. ואותו תהליך עבר על ציבור שנחשף לזה, בעלי תפקידים ברשויות שנחשפו לזה, ומה 

 הזה. הנושא הזה הלך ונלמד... שאנחנו רואים פה התנגדות של תושבים זה גם חלק מהסיפור
 כל מיני הבטחות שאתה לא באמת יכול לדעת. לירון, אתה מדבר על שותפים, אתה לא יכול להבטיח 

 אין טורבינות כאלה בארץ, אתה לא יכול להגיד לי על טורבינה שנמצאת בתנאים של הרוח הזאת שלנו איך הטורבינה תתנהג...
שאנחנו יכולים ללמוד מהמיזמים שכבר קמו שבשליש מהגובה זה שאנחנו לא יכולים לצפות שום  בוא נלך עשור אחורה, הדבר היחידי

 דבר מראש. כל התסקירים, הרעש, הציפורים... אלה דברים מורכבים  שצריך ללמוד אותם. 
 אני רוצה לדבר על מה שרואים בעיניים. היישובים שמו את הטורבינות שלהם רחוק מהבית. 

טורבינות הולכות להיות מוקמות  8כנס אלי, אבל לראייה קחו את הטורבינות המזרחיות סביב שדה נחום לדעתי הרווח הכלכלי נ
 ברדיוס של קילומטר. למי הם שייכות לבית אלפא, לחפציבה ולמסילות. 

פגע כתוצאה הסכסוכים שכבר אנחנו רואים בין ובתוך הקהילות אני שם את כל הדברים האחרים בצד, המרקם החברתי הזה שיי
 מהקמת מיזם כזה או אחר, לדעתי צריכים לשים אותו בראש סדר העדיפויות. 
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 :חאלד חאלדי

אני רוצה לשאול את היזם. הוא אומר שהוועדה המחוזית אישרה אז מה הוא צריך מהוועדה המקומית? איפה היתה הוועדה 
 המקומית שהמחוזית אישרה?

 
 :ראש המועצה

ישירות למחוזית.  ן עברוהוועדה המחוזית. המועצה גם כוועדה מקומית לא קיימה דיון על התכניות ה התכניות הם תכניות בסמכות
ל הסולארי עאנחנו קיימנו על זה דיון עקרוני במסגרת דיון על מיזמי אנרגיה בכלל, שכללו גם תחנות כח על גז טבעי, וגם את הנושא 

רוח, דיון שקיימנו מעל חצי שנה עם הרבה מאוד משתתפים ובסופו של דבר  בשטחים חקלאיים שבתוך זה היה גם את נושא טורבינות
שדיבר על זה שהמועצה מתנגדת לתחנות כוח על גז טבעי, כי באמת אנחנו חושבים שזה איננה אנרגיה ירוקה כתבנו מסמך מדיניות 

בתנאים לטפל ולקדם גם וגם וחקלאיים, על גגות ואחרי זה גם על שטחים  קודםולא מתחדשת, אנחנו מאוד בעד משטחים סולאריים 
כמו שלירון אמר, לדעת  ימיזמים של טורבינות רוח. יותר מזה באופן חסר תקדים המועצה גם חתמה הסכם עם היזמים והיישובים כד

כם לחיות חברים אני רוצה כמו"ובהחלט רוצה לפרגן ולשבח את לירון כמי שהיה נציג היישובים בכל הדיונים האלה, וכל הזמן אמר, 
פה בשלום ובאיכות חיים , אני לא אתן שהמיזמים האלה יסכנו את בריאות התושבים שלנו ואני לא אסכים שמישהו ייפגע ולכן אני 

  ".עם כל מה שהמועצה תדרוש, תבקש מידע או התחייבויות אני אדאג שהיזמים יביאו
 

 :אופיר גרימן
בואו המתנגדים ויגידו ישראל זה לא מדינת רוח וגם אין בה הרבה מקום כמו היזם אומר יש אנרגיות רוח במלא מקומות בעולם. י

הולכים לשים באמצע הגלבוע ונקודת תצפית סופר בעולם. בעולם יש שטחים גדולים שאפשר לשים רחוק מאוד מהיישובים כאן 
 משמעותית מיזם ענק של טורבינות. 

עוד דבר, אומר היזם אושרה פה אחד בוועדה המחוזית, אנחנו יודעים שהייתה התנגדות, הוגש ערר לוועדה המחוזית ושם היה שתיים 
 לכן זה עבר. מול שתיים שהקול של יו"ר וועדה מחוזית היה קולי וחצי. 

ת הדברים.  מנגד כל המועצות מסביבנו אנחנו מדברים על מדיניות של המועצה. כנציגים חדשים יש לנו הזדמנות לחשוב מחדש א
 מתנגדות שיש להם מיזמים או היו להם או הציעו להם מתנגדות. 

אנחנו מדברים על שותפים, אז אתה )לירון( לא שותף שלי אם אתה הולך לשים לי מול הבית טורבינות כאלה ענקיות. שותפות זה לא 
כים בפרויקט. שותפות זה עם כל הגלבוע, אז ככה לא נראית שותפות אלא ע"ח וכפר יחזקאל כי גבע הודיעו שהם לא בהכרח תומרק 

פגיעה במרקם היחסים במועצה שלנו. לכן הדבר שאני מבקש שהמועצה תחליט, להוציא מכתב שאומר שאנחנו מבקשים להחזיר את 
מעמיקה ומדויקת ואז להחליט התכנון לבדיקה מחודשת בוועדה המקומית כדי להכיר את הפרטים כמליאה חדשה בצורה הרבה יותר 

אני לא רוצה שיקום פה מיזם שאולי אחר כך מישהו ישים עליו שלטר. כי העמודים הענקיים ספציפית על מיזם הטורבינות הזה.  
 אחריותנו להחזיר את זה לפה ולקבל החלטה מושכלת מחדש כזו או אחרת. האלה יישארו, וקשה מאוד לעצור משהו שיוצא לדרך. 

 
 ס:רון ויי

 חתם בשם גבע חבר הנהלה על ההסכם הזה שלא בסמכות. הוא לא קיבל את אישור האסיפה בגבע לחתימה הזאת. 
 , החלטה הכי גורפת שהייתה אי פעם, נגד המיזם הזה. 82%הובא מחדש לדיון באסיפת הקיבוץ ועבר משאל ויש החלטה ברוב של 

 תביעת ענק.  זה הועבר ליזמים, התגובה הראשונה שלהם הייתה איום ב
 המיזם הזה פוגע בראש ובראשונה בקיבוץ גבע, הוא לא פוגע בכלל בעין חרוד כי הטורבינות של עין חרוד יושבות בגבע. 

 הטורבינות של כפר יחזקאל יושבות מעל גבע והטורבינות של גבע יושב בדיוק באמצע. 
 ים את הכסף, הם לא סופרים דברים אחרים. כמו שאמרו פה מתחילה פה מלחמה בין הישובים, כי כפר יחזקאל סופר

 
 :ראש המועצה

 אני מציע שאנחנו כחברי מליאה לא נחטא ונאשים ישוב אחד את השני. 
 כבוד של כולנו. על הרוצה שנשמור 

 
 :רון וייס

 יש כעס גדול על האנשים והיישובים סביבנו על זה שלא אכפת להם מהבריאות שלנו. 
שהיו בגבע, שמעתי את המזכיר של קיבוץ מירב שבא ואמר שהטורבינות עובדות זה פוגע בבריאות ואני הייתי מעורב בכל ההרצאות 

 ... שהם הרבה יותר קטנות.   , אני לא ישן טוב בלילהמרגיש את זה
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 :ניסים מלכא

 בתור תושב גן נר אני מתסכל מנקודה אחרת..
יתרוממו בכוחות עצמם. ואם זה יכניס איזה שהוא מינוף כלכלי אני בתכנית ההתייעלות של המועצה המועצה הכתיבה ליישובים ש

 חושב שזה מבורך. 
 

 :רמון בן ארי
אני חושב ואני רואה גם לפי הדיון שפה, חושב שהמליאה צריכה להגיד באומץ לא היה לנו מספיק פרטים במסמך המדיניות, טעינו, 

 נה מחדש. חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו חוזרים לאחור. משהים את הכל ואנחנו נכנסים לבחי
 

 :קיבוץ יזרעאל - הלוי עידית
 יש לי פה עשרה מכתבי התנגדות של יישובים שנשלחו חלקם למועצה, חלקם לעין חרוד איחוד וזה רק ההתחלה...

 מציגה תמונות של פגיעה בבעלי כנף בסמוך לטורבינות. 
 לפני מספר חודשים שמעתי לראשונה על תכנון טורבינות ענק בעמק. 

, אותו ייסד אורי השילוני, הוא פועל ברחבי הארץ מזה ארבע שנים לקידום אנרגיה נקייה ובמאבקים 2020נחשפתי לנושא דרך מאבק 
 בתחנות כוח מזהמות וטורבינות רוח מזיקות. 

 אחרי שלמדתי את הנושא הבנתי.
 לעשות דוקטורט כדי להבין שמשהו כאן לא מסתדר. לא היה צריך 

 אני לא מתכוונת להיכנס לפרטים הטכניים, אני לא מהנדסת אקוסטיקה ואני לא מתכננת טורבינות. 
 ויודעים שהעמק שלנו אין כמותו בעולם. אני פונה אליכם כאנשים הגיוניים שחיים כאן 

 ייסדים שעמלו בדם ויזע ליישב אותו ולפוך אותו עמק לתפארת. הוא יחיד ומיוחד, יש לו היסטוריה מדהימה ואבות מ
על זכות לקחת חלקת ארץ ולשנות את פניה לא נתונה בידי אף אדם מבלי לקבל את רשות הציבור הרחב ובוודאי שלא "לאנוס" את 

 הציבור הרחב לקבל את השינוי בכל הכוח כי ככה בא לנו. 
ני מניחה שחלקכם הייתם שותפים להחלטה לאשר את בקשת היזמים ולקדם את תכנית לפני שנים אחדות נפלה החלטה בחדר זה א

הטורבינות בעמק. לאורך השנים הצטבר מידע רב מהארץ והעולם על ידי עדויות של אנשים, חוות דעת של מומחים והתמונה שנוצרה 
ר יותר, עושה עוול אדיר לכל מי שנתן בכם אמון מדאיגה מאוד. מי שתקוע בקונספציה של נעשה זאת כי החלטנו פעם ואין על מה לדב

 שתייצגו אותם לצורך בניה ולא להרס. 
מי שאינו בודק היום מה השתנה טכנולוגית במהלך השנים האחרונות ואיזה ידע הצטבר בנושא הטורבינות חוטא למטרה שלשמה 

 הוא כאן. 
 תה להפיק חשמל שלא יזהם, לא יפגע בבני אדם ולא בסביבה. יהמטרה הי

אז איום תחנות הכוח בחבר הוסר, נותנה תחנת הכוח באלון תבור שמתוכננת להיות מוכפלת בגודלה וגם זה חתיכת עניין ונשארו לנו 
 טורבינות ענק... 24

ית לנו במרחבי המדינה הצפופה, שהעדויות של אנשים אבל שבודקים לעומק ולא עוצמים את העיניים רואים שהטכנולוגיה לא רלוונט
 בלתי נסבלות. שחיים בסמיכות לטורבינות הם קשות עד 

 ישראל היא מהמדינות הצפופות בעולם ומעט השטח הפנוי הולך ונתפס ע"י תשתיות ורצף יישובים. 
 טורבינות רוח עצומות באזורנו הם גחמה של אנשים שאכפת להם רק מעצמם ומכיסם. 

אינו רואה את סכסוכי השכנים, התביעות הצפויות, הבריאות שתיהרס, אנשים שיוצר ה"אונס" הציבורי הזה י שמתעלם מהתוצאה מ
 שלא יוכלו לישון בלילה, קטל המוני של ציפורים והרס הנוף הייחודי שלנו. אתם מוכרחים להיות ערים לחומרת הדבר. 

 התעלמות מוחלטת מהשכנים ומכל מי שבא להנות מנופי העמק.  איך אפשר להקים מונומנטים אדירים שכאלה תוך
 מטר מוטט כנפיים עם יסודות בטון עצומים שלעולם לא יפורקו גם אם נרצה.  150מטר גובה כל אחד,  207במספר כפול  24

כולם הוא לא פרטי ואם תתחרטו אחרי שכל המידע הגיע לידיכם, שום התנצלות לא תעזור ולא תהיה דרך חזרה. העמק הזה שייך ל
שלנו ואין לאף אחד זכות להרוס אותו. על בסיס הטורבינות המתוכננות לא יצטטו שירים עבריים יפים כמו על בסיס הטורבינות 

בגלבוע. הציטוטים שם הם ניסיון לכסות ולהטעות ואולי לרכך אך אנו למודי ניסיון. אין כאן רומנטיקה ואם חס וחלילה יקומו  יהיה 
כנות רבת שנים, והרס של העמק וכולו במשמרת שלכם. אני מבקשת ממכם בשם תושבי העמק והמדינה אל תתנו לזה הרס של ש

לקרות, אצלכם היכולת לבלום את הטעות שנעשתה לפני כמה שנים וכאן כן במקום הזה תתקנו את מה שעדיין ניתן לתקן, תעצרו את 
 זיקו. תודה על ההקשבה. הטורבינות מלקום וניצור חלופות טובות יותר שלא י
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 :שחר תמיר
 אני מלווה את הנושא הזה כמה שנים, לקחתי חלק עם הלית וחברים נוספים בהתנגדויות שהוגשו בכל התכנון עד לבית המשפט 

 אלפים מתושבי הגלבוע כולל מכפר יחזקאל, עח"א, גבע...להתנגדויות הצטרפו אלפים מתושבי העמק, 
 עמדת המועצה שאומרת אנחנו רוצים לקדם מיזמים כלכליים ביישובים.. אני יכול מאוד להבין את

לקח פה זמן להבין ולבחון את הנושא מחדש, ואני ומהרגע שהבנתי שהמועצה לא מתנגדת, אז אני  –אני חושב שבמקרה הזה, א 
מידה יכולה להתנגד לטורבינות כי המשכתי בדרך עצמאית.. וזה בסדר גמור. אני חושב שיש אלטרנטיבות לדבר הזה . המועצה באותה 

 היא מבינה שרב הנזק על התועלת. ועדיין לעזור ליישובים לקדם מיזמים כלכליים לעצמם, אפילו אם אותם יזמים שיושבים פה. 
 אורי שיושב פה הוא אחד המומחים הגדולים בארץ בסולארי. טורבינה אחת הוא לא הקים בחייו. 

 
 :אורי השילוני

 במקרה הזה היא לא לעשות.  הזהירות המונעת
אם אומר פה היזם בפניכם הכל בסדר מבחינת הציפורים, זה גם עומד בתקן... ואגב תקן אנשים מתים בחיפה בתקן וגם במירב אנשים 

ציפורים ועטלפים מטורבינות שהשטח שלהם פי עשר יותר  160סובלים בתקן, ואם עדיין אומר היזם שש ציפורים לטורבינה שמוכח ש
 ן, בשנה, זה גורם לקטל המוני. קט
 

 :ראש המועצה
אנחנו קשובים , משוחחים עם המתנגדים, עם היזמים לאורך כל התקופה מהרגע שבה התחלנו להתדיין על נושא של מיזמי אנרגיה 

 כולל טורבינות רוח ועד לרגע הזה לא הפסקנו שום שיח עם אף אחד. 
  מתייחס כשרלטנות. חלק מהדברים הם באמת עובדות  אני לא אתייחס לכל מה שנאמר פה, לחלק מהדברים אני אגיד בזהירות אני 

 מוכחות. 
לצערי מעט מהדברים הם עובדות מוכחות. הרבה זה חששות אנושיות, לגיטימיות, מעט מאוד לצערי יש על זה מחקרים ועובדות 

 בעולם. 
ערים לזה ששני דברים הולכים ומצטברים מבחינת המידע. רק לאחרונה יצא סקר של פגיעה בבעלי כנף על רמת יחד עם זאת, אנחנו 

סירין שבעקבותיו רט"ג לקחה את היזם לבית משפט וזה פעם נוספת שגובר בנו הספק לגבי היכולת של היזמים לעמוד בהתחייבויות 
ה בצדק, מה באמת יהיה המפגע, אם הוא יהיה בתחום הזה או בתחום שלהם ובכלל לצפות מה באמת יהיה המפגע, כמו שנאמר פ

 אחר...
 יים בישראל. אאין עליו מחקרים. דיברנו גם עם איגוד הדבורוהדבר השני שאני חושש שהמתנגדים לא נתנו עליו מספיק את הדעת 

 . יים לא הסכים לתת לנו מסמך שאומר שהם מתנגדים לטורבינות רוחאגם יו"ר איגוד הדבור
אם אנחנו נקים טורבינות רוח שתחילתם בסולם שלמרות זאת אנחנו נוטים לקבל את המסמך שקיבלנו ממכוורת עח"מ שאומרת 

 כוורות או לפחות חוששים שלא נוכל לשים כוורות. העמק של באזור לגדל וסופם בשדה נחום אז המשמעות תהיה שאנחנו לא נוכל 
 אפילו לא פוגשת כנף של טורבינה מאבדת את דרכה ולא יודעת לחזור הביתה..וברור לנו לגמרי שדבורה שעוברת במשב 

   כמובן תהיה לזה השפעה על כל הגידולים החקלאיים שבהם רועות הדבורים. 
אי לכך ובהתאם לזאת אנחנו בשיח כל הזמן גם עם היזמים, מי שלא מכיר מוזמן להכיר את ההסכם חסר תקדים שעשתה המועצה 

 עם היזמים והיישובים שוב פעם בהובלה של נציגי היישובים. 
 : 2ההסכם אומר בסעיף 

ציגים מהמועצה, מהיזמים ומומחים שימונו "במועד שייקבע ע"י המועצה יוקם צוות מקצועי מלווה לוועדה המקומית שיכלול נ 
"הצוות המקצועי"(. הצוות המקצועי יגבש את מכלול הבדיקות הנדרשות מעת לעת, ויתווה את אופי  –בהסכמה לפי הצורך )להל 

 –ואופן הניטור/בדיקה המדגמית הרצויה, יתווה ויפקח על הניטור/הבדיקה המדגמית של תכניות טורבינות הרוח )להלן 
טור/הבדיקה המדגמית"(, על מנת לוודא שטורבינות הרוח שיוקמו עומדות בדרישות שיקבעו ביחס לאי גרימת מטרדים לתושבים "הני

 וליישובים הסמוכים. "  
 

אנחנו במידה מסויימת נהנים מכך שברמת הגולן בימים אלה נבנות טורבינות רוח גם בגדלים שמתוכננות לקום בגלבוע וכמו שאמרתי 
 שבים שמה שצריך לעשות לקחת את מה שכבר נכתב ולהתגלח על זקנם של אחרים. אנחנו חו

, ויש כרגע וניתן, כי לבנות בתנאים אמר אורי השילוני נכון ואני מסכים איתו בעניין הזה, כל נושא הזהירות המונעת, ככל שיש וניתן
 בבחינת  את ההסכם הזה פשוט מאוד ניישם של מדינת ישראל טורבינות רוח דומות גם בטכנולוגיה וגם בממדים.. אנחנו

הטורבינות רוח שייבנו ברמת הגולן, ככה אני אבקש מהמליאה לאשר, ננהג בזהירות הראויה וכמו שעשינו עד עכשיו בהקשר הזה 
שראל ברמת לגבי טורבינות קיימות עובדות במדינת י טורבינות רוח בפרט. ואותו צוות מומחים יגיש מסקנות במיזמי אנרגיה בכלל וב

 הגולן ולפיהם נוכל אולי קצת יותר ללמוד ולהקיש לגבי קידום תכניות טורבינות הרוח בגלבוע. 
צריך לומר המידע שמצטבר מגדיל את הספק. אני לא בטוח שכשיקומו הטורבינות לא נגלה מפגעים נוספים שאנחנו לא יודעים היום 

ו הריצודים באופן מדוייק ומאיפה יגיע הרעש באופן מדוייק. |ולכן אני חושב צפה מאיפה יגיע לנחש אותם, וכמו שנאמר אף אחד לא 
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שהמועצה עשתה נכון, ועשתה חכם שיש מה לעשות ואיך לעבוד איתו גם מול היזמים, אני חושב שלא מדובר בלהגיד לא מצד אחד, 
המונעת אנחנו מבקשים ליישם את ההסכם לגבי  מצד שני להגיד עדיין לא.. אנחנו צריכים עוד ללמוד, יש סיבה להטיל ספק ובזהירות

 טורבינות חיות וקיימות שיקומו לפנינו. 
אני שוחחתי עם אורי נוי נציג היזמים ושיתפתי אותו בכוונה להביא את זה למליאה, אני קיבלתי את דעתו כמהלך שיש בו היגיון ואני 

  ישמח שגם המליאה תאשר אותו ובאופן הזה נוכל להתקדם. 
   הולכות לקום ברמת הגולן. מיישמים את מה שהחלטנו כבר לטורבינות רוח שאנחנו 

 
 :רמון בן ארי

 מה זה אומר? שהמועצה משהה את התמיכה שלה עד לבדיקת עובדות וחוזר למליאה?
 

 :ראש המועצה
 הוועדה המקומית היא המליאה. צוות המומחים יביא בסופו של דבר את ההמלצות שלו למליאה, בוודאי. 

 
 :אורי השילוני

 האם המשמעות היא שכרגע עוצרים את העבודות, לא מקדמים את היתרי הבניה, ומודיעים לבית המשפט?
 

 :ראש המועצה
 מודיעים לבית המשפט זה תוספת שלך.. לא אמרתי את זה..

 
 :מירב אזולאי

או פותח לטענות של היזמים שיתבססו על יש לי שאלה, לא משנה מה נחליט או לא נחליט, קבענו משהו, מבחינה משפטית זה משנה 
 זה?

 :המועצה ראש
זה אחרי התייעצות עם היועץ המשפטי , וניטור טורבינות הרוח שיקומו ברמת הגולן כמו שאמרתי קודם, היזם נתן את אישורו לעניין

 של המועצה. 
 

 :מירוןאילן עו"ד 
לא היו מרוצים הגישו עתירה לבית המשפט. זה הפרוצדורה  תה וועדה מחוזית, עלה למועצה הארצית, חזר לוועדה המחוזית,יהי

 תה. בית המשפט הביא את דעתו שנגמר.. הוא הולך להכריע... תחושתי שהוא הולך להכריע לטובת היזמים.. זה התחושה שלי..ישהי
 יכול להיות שלא יכול להיות שכן...

 א קשור לבית משפט. לא יכולים להודיע כלום לבית משפט. למועצה האזורית יש קלף ביד עם ההסכם הזה שהוא נעשה בהסכמה. ל
 

 :לירון רותם
הכוונה היא כמו שאמרת )ראש המועצה( לא מודיעים לבית המשפט, אלא יוקמו טורבינות רוח ברמת הגולן בינתיים יוקם צוות וילמד 

 את זה ומבחינת היזמים/השותפים תהיה התקדמות בינתיים נכון?
 

 :ראש המועצה
 למד מה קורה ברמת הגולן מטורבינות אמיתיות ואז נחליט איך מתקדמים ואם מתקדמים...אנחנו נ

 
 :מירב אזולאי

 אבל זה חשוב למה ששאלתי, האם הם מסכימים כולם?
 

 :ראש המועצה
 בסוף אנחנו את ההסכמות יכולים לקבל או לא לקבל, המליאה רשאית לקבל את ההחלטות שלה...

 
 :אורי נוי

 שהרעיון ללמוד ממה שקורה בפרוייקטים המקדימים אותנו הוא רעיון מצויין ונכון.  אחד, אני חושב
אני לפחות לא הסכמתי בשום שלב שאנחנו עוצרים ועומדים. ביננו ועד הקמת הטורבינות יש עוד דרך סטטטורית ארוכה, אנחנו עשר 

 שמקדימים אותנו, אנחנו לא צריכים בשביל זה לעצור ...שנים בדרך... היזמים לא הסכימו שעכשיו עומדים ומחכים.. יש פרוייקטים 
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 :עו"ד אילן מירון

 מבקש שתשימו לב למה שראש המועצה אמר בסיכום שלו, ולכן זה אתם תחליטו. 
אבל זה לא אומר שאתם נמצאים במסלול ירוק )היזמים( אם אתם תחליטו לקדם ובסופו של דבר תהיה מניעה.. אתם עשיתם את 

 שלכם, כי המועצה עכשיו אומרת לכם חברים יש פה הסכם ואנחנו שוקלים פעם נוספת את הדבר הזה...ההשקעות 
תעשו את החשבון לבד...לא בית משפט כמו שנאמר פה, אנחנו לא הולכים להודיע שום דבר לבית משפט כי אנחנו גם לא יכולים 

  פסק הדין. סיכם את דבריו ועכשיו כותב את להודיע.. בית המשפט לדעתי כבר 
 שיש זה משהו אחר לחלוטין, זה דרך שאנחנו הולכים בתוכה, תעשו את שיקול הדעת שלכם. באשר להסכם 

 
 אורי נוי:

 אני רק רוצה להפריד, אני לא יכול להחליט בשבילכם מה להחליט או לא להחליט, אני יודע להגיד למה אני מסכים ולמה לא. 
 זה מה שאני מבקש להבהיר. לנו לזה לא התבקשתי להסכים עד עכשיו להבנתי ולא הסכמתי.  אני לעכב את הדרך הארוכה שעוד מצפה

 
 זועבי מחמוד:

 ממה שאני הבנתי פה כל הרשויות מסביב מתנגדות להקמת מיזמים כאלה, אז למה אנחנו פה צריכים לקדם מיזם כזה?
 

 :ראש המועצה
 קודם כל כי כבר החלטנו וגם חתמנו הסכם. 

 
 :וייס רון 

 יש פה מסר כפול. אתה אומר שלנו כמליאה יש את האפשרות לעצור ואם נחליט לסגת מההסכם...
 

 :ראש המועצה
 אני רוצה להבהיר עוד הפעם שלא יהיו אי הבנות. יש הסכם בין המועצה לבין היזמים. 

ים שצריך לעמוד בהם. היזמים המועצה חתמה הסכם שהיא מקימה צוות מומחים שמגדיר באיזה תנאים, את מה בודקים, ומה התקנ
תמו על זה. בנוסף לכך, הם חתמו על ערבות כספית שבמידה והצוות שבודק את הדברים, בודק ואיזה טורבינה איננה עומדת ח

 בתקנים האלה הם נדרשים לתקן עד הרמה שהמועצה יכולה לעצור את הטורבינה. 
תי בכל מקום שלא מצאתי סיבה להתנגד לטורבינות רוח , אני לא , אני אמראנחנו חושבים שלאור הגדלת הספק ויש הגדלת ספק

. ואמרתי קודם שלצערי יש מעט מאוד עובדות בתחום הזה גדל הספק מאמין בהפחדות. אבל גם אצלי לאור הסקרים שיש היום
 והרבה מאוד סיסמאות. אני אוהב להיות ענייני. 

 ות... למרות שהם לא דומות בממדים, אבל זה מגדיל את הספק. יש היום עובדות לגבי רמת סירין, שזה לא אותו טורבינ
וגם בהקשר הדבורים אמרתי בכנות והגינות גם יו"ר איגוד הדבורים סירב לתת מכתב הוא בעצמו איש אקדמיה, הוא עצמו חוקר, 

 ואמר אני אדם רציני, אני לא אתן מסמך שאני לא יכול להוכיח אותו. 
ששים שיש בעיה לא יודעים לתת מסמך שמוכיח את זה. זאת אומרת הדבר הזה באמת ראשוני, בטח גם הם עצמם אומרים אנחנו חו

ן אנחנו אומרים את הדבר הבא. ההסכם מתיר לנו שהמועצה תקבע את המועד שמקימים צוות מומחים ואנחנו אומרים כבארץ. ול
 לוגיה. ננצל את זה שמקימים במקום אחר, למזלנו הטוב שדומים בגבהים וגם בטכנו

 ...הצוות הזה ייבדוק את הדברים ברמת הגולן 
אני מניח שהטורבינות ברמת הגולן יקומו עד סוף השנה, אני מניח שכמו שהיום ייקח שנה שנתיים לגמור להבין לבדוק מה המשמעות 

 . של הדברים, נוכל אנחנו לבוא בכנות ובהגינות להגיד, לומדים, למדנו אנחנו יודעים יותר טוב להגיד מה נכון ומה לא נכון 
מו שאופיר אמר, אבל צריך להיזהר מזה. כל שלטון מחויב גם להחלטות שלטוניות שניתנו לפניו, זה נכון שזה המליאה הקודמת כ

 שאני הייתי אז ראש המועצה. ובוודאי 
אני חושב שכל אלה שבאים להגיד על האלה שעושים לנו...אם מחר קיבוץ גבע יכתוב לקיבוץ יזרעאל שהפרוזקטורים החדשים שהוא 

ו הם מסנוורים את גבע ומבקשים שמהשעה שמונה בערב יסגרו לא יפעילו אותם, אני לא חושב שקיבוץ בנה במגרש הרוגבי החדש של
יזרעאל צריך לשאול את קיבוץ גבע אם להפעיל אותם או לא להפעיל אותם. בהקשר הכלכלי על אחת כמה וכמה , ולכן שמאיימים פה 

תה פה כל השנים זה משהו שאפשר ישב שהשכנות הטובה שהי.. כנראה שהתושבים החדשים בגלבוע חלקם חועל סכסוכי שכנים 
   אותו ולשחק איתו... זו דעתי האישית לא דעת המליאה.  דליקלה
 

 חוזר ואומר אני חושב שנכון להשתמש בהסכם שלנו במובן הכי חיובי שלו. הרי שמנו אותו בשביל להיזהר. 
 ייבנו ברמת הגולן. להצביע שאנחנו מאשרים לקיים אותו עכשיו על הטורבינות ש
שרוצים להתפרנס, וחשוב לנו שהם יתפרנסו ולא לסכן את התושבים אנחנו כל הזמן ניסינו ללכת בשביל הזהב, לא לפגוע ביישובים 
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שלנו, ולכן ההסכם אומר בדיוק את זה , הצעת המועצה זה להגיד בואו ניישם את ההסכם ונלמד במקומות אחרים לפני שאנחנו 
  מקדמים אצלנו. 

 
 :רמון בן ארי

חושב שאחרי ששמעתי את עו"ד מירון וגם את היזם, חושב שכדי להוסיף להחלטת המליאה שהמליאה ממליצה ליזם להשהות כל 
 פעילות של התקדמות בפרויקט הזה, כהמלצה. 

 
 :מירוןאילן עו"ד 

 יש פה את החלק הראשון לפני שמקימים ויש פה את החלק של הניטור אחר כך. יש יתרון גדול בהסכם הזה.  
 

 :ראש המועצה
אני רוצה להסביר, אין משהו בקביעת החלטת המועצה שמשנה את היחסים בין היזמים ליישובים, גם אם נחליט שכן, גם אם נחליט 

 לוי בהחלטת המליאה. שלא... ההסכם בין היזמים ליישובים לא ת
 המליאה החליטה, הוועדה המחוזית החליטה, ככל שבית משפט כפי שעו"ד מירון אומר שבקרוב תקבל הכרעה, יוחלט גם כן. 

טורית על העניין הזה. היא יכולה להגיד אני לא נותנת היתרים כי יש לה לאם המליאה עכשיו תגיד שהיא נגד, אין לה השפעה רגו
 ההסכם הזה. שען על או לא, לפי הסכם שיש לה. ולכן אני אומר בואו נ סמכות לתת היתרים

 
 :שלמה אוחנונה

 .. שלא יהיה מאוחר מידי ..שילם עבור השטח שנלחמת על פרוטרום.. קיבל היתר כבר..
 

 :ראש המועצה
 פרוטרום לא קיבל היתר. זה לא נכון, 

  ..הכל נהיה מסובך יותר. ,אחרי קבלת היתר
 

 :שחר תמיר
 חשוב שזה יאמר וייחתם שההחלטה הזו אומרת שהיתר הבניה המבוקש הוא מושהה בשלב זה. 

 חושב שיש לנו פה הזדמנות פז להכניס שני סעיפים שהושמטו מההסכם הזה בשנים עברו. 
 

 :ראש המועצה
  אתה יודע שלא. אנחנו לא יכולים במליאה עכשיו לקבל החלטה לשנות את ההסכם. זה יעשה רק בהסכמה.

 הערבות, ואורך נאמר פה שאנחנו נמצאים בדיונים עם היזמים בין היתר גם לעדכן את ההסכם ולתקן עוד יותר זהיר. פעם אחת בגודל 
 פעם שניה בחלוקה, שלישי דירוג ורביעי המרחק. 

 
                       21   –בעד 

    4 -נגד
 אין -נמנע

 
על טורבינות דומות שיקומו ברמת הגולן שנחתם מול היזמים, בהסכם  2את מימוש סעיף  מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

יזמים שלא לקדם ולעשות השקעות ממליצה להמלצות וועדת המומחים ואישור ו המשהה את קידום המיזמים בגלבוע עד לקבלו
  נוספות ככל שזה מסכן וחושף אותם, כפי שהוצג במליאה.

 לסדר היום: 5סעיף 
 

  - דיון במצב האלימות בחברה הערבית בכלל, ובכפרי הגלבוע בפרט, והצעות לביצוע -                       
 

 
 תייסיר קאסם:

 במיוחד במגזר הערבי ידועה לכולם. והאלימות במדינה 
חשבנו שהתברכנו באזור הגלבוע וחשבנו שזה רחוק מאתנו, אך בתקופה האחרונה זה מתחיל לזלוג גם לכפרים וזה עולה בממדים 

 מאוד מדאיגים ואנו בתחושה שזה הזמן שלנו כמליאה אחת שמעגנת את כולם לפעול ביחד כדי לבלום את זה עכשיו בשלב הזה. 
 דרדרות של המצב. יות המואצת של ההאני אישית מאוד מודאג מהתדירות וההתפתח
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 . דרדרות הזאתיאנחנו מבקשים שכולם יירתמו קודם כל דרך חשיבה ואחר כך בפועל איך אנחנו יכולים לצמצם ואפילו למנוע את הה
 

 :ראש המועצה
 . בשנים האחרונות במגזר היהודי והערבי פשיעההריכוז נתוני מציג את  –הצגת מצגת 

אני לא מכיר נושא יותר דחוף מחיי אדם שבגינו עושים או לא עושים מליאה, לכן חשוב לעשות את המליאה הזאת בין היתר ולהעלות 
 את הנושא הזה לסדר היום. 

בשלוש שנים האחרונות עשינו מספר ניסיונות בהידברות עם מנהיגים, מובילי דעה, חברי מליאה, חברי וועדים בכפרים ערביים, 
יד אין "רה התחתונה מצביעה על כך שבמקומות שבהם יש מעורבות של הקהילה בשיטור, פיקוח, שמירה , שיטור קהילתי ומתמובשו

ספק שזה מוכיח את עצמו. אנחנו קראנו למשטרת ישראל וקיבלנו הבטחה והחלטת מפכ"ל לפני שלוש שנים שבמקום שיהיו בכפרים 
ם בסיס וניידת. אני רוצה לחזור למליאה ולהעלות את זה פה, אני חושב שאנחנו יד, תוקם תחנה ע"מתנדבים במתמ 45 -כשלנו 

מפקד  םיד. אנחנו מתואמים כבר עם מפכ"ל המשטרה החדש, וע"צריכים לקרוא בכפרים שלנו להתגייסות לקורסים של המתמ
צם מצפים שאנחנו בעזרת יישובים במג"ב, דרך כל השדרה הפיקודית שעומדים מאחורי ההתחייבות הזאת של המשטרה, ובע

יד "המנהיגים כל אחד ביישובו נעשה את המאמץ לגייס את המתנדבים האלה ולצרף עוד מהכפרים, ולגייס אותם לתוך פעילות המתמ
 כשלב ראשון ולשאיפה שתוך שנתיים להגיע לשני נקודות לפחות פעילות. 

וא ולפענח מקרה אלימות קשים...שגם בעניין הזה האחוזים זה כמובן לא מוריד את התביעה שלנו מהמשטרה להפגין נוכחות ולב
מצביעים שבמגזר היהודי מקרה הרצח שמפוענחים הם בהרבה יותר גבוהים מאשר במגזר הערבי, חושבים כמובן שזה תעודת עניות 

 למשטרה ולא משלימים עם הענין הזה. 
ד במרחב הכפרי הדברים לא יזוזו אם אנחנו לא נתן את בהחלט חושבים שאנחנו צריכים לעשות את כל מה שקשור בנו וכמו תמי

 חלקנו. 
אז שוב, פעם אחת להביא את זה למודעות, לצאת לקריאה ברורה שאנחנו לא משלימים עם שום אלימות ולא מוכנים שהמצב הזה 

 יימשך שהולך ומטריד לפי הנתונים שהצגנו בכפרים. 
 

 :זועבי חסן
 קודם כל מודה לך על הרעיון. 

 כל אחד צריך להשתתף ואני מתחייב לגייס מתנדבים בטמרה. 
היה לנו מפגש עם אנשי מג"ב ומה שסוכם שנתקין בכמה מקומות מצלמות אפילו דמי, רק שיחשבו שיש מצלמות וזה עושה את 

 העבודה שלו, איפה שיש מצלמות יש סדר. 
 

 :ראש המועצה
 שזרקו אבנים ושברו אותם.  דיום וחצי ע אני אספר לך שבטמרה בתחנת המעבר שמנו מצלמות ולקח

 
 :זועבי חסן

 תמיד אפשר לחפש תירוצים...
צריך להתחיל לעשות דברים לא  עוד משהו, אני חבר בוועדת הנגע בסמים ואלימות ומאז שמוניתי עד היום לא התקיימה ישיבה אחת..

 רק לדבר..
 

 :ראש המועצה
 הייתה ישיבה וגם השתתפת בה. 

 
 :שגיא כהן

 י להתחיל לעשות עבודה דווקא ביישוב הזה. אאם אנחנו מסתכלים על הגרף אנחנו מבינים שיש בעיה חמורה במוקיבלה, ואולי כד
 

 :ראש המועצה
 .כרגע ההצעה שלנו מכוונת לתחנות בנעורה ובמוקיבלה, אבל זה לא מתחיל מתחנה, כיוון שצריך להיות תהליך 

 כדי שיהיה אפשר לתת להם תקן מבחינת המשטרה וגם בצדק מבחינתה.  מןיק זפמתנדבים צריכים להיות מס
 . לאורך זמן ביום הראשון ויתברר שאין לך אנשים שמתמידיםתחנה אי אפשר להביא 
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 :חסן זועבי

....אל תשכירו להם אתה יודע שרוב הבעיות עם מוקיבלה מתחילות לא עם אנשי מוקיבלה. העולם התחתון כבר נמצא במוקיבלה
 בתים. 

 
 לירון רותם:

 אני חושב שצריך להתייחס לזה שיש היום כמות מתנדבים נכבדה בגלבוע. 
ולצורך הענין צריך להתייחס והיישובים , המתנדבים של כפר יחזקאל והקיבוצים יקח זמן עד שאנחנו נקים בסיס במוקיבלה ובנעורה

 חסו נציגי הכפרים בתוך הכפרים אם אפילו נעשה שילוב בין חברה שלנו ושלהם.  ייתיאליהם כמתנדבים של כולם כרגע. השאלה איך 
 צריך איזה שהוא מענה מהיר לטיפול, השאלה איך התייחסו אם נעשה שיתוף פעולה, כפרים, יישובים קיבוצים ...

 
 :ראש המועצה

 עד שאני לא התחלתי עם המתמיד ההנחיות היו לא להיכנס לכפרים בגלל הרגישות. 
וכשהתחלתי לסייר במסגרת המתמיד בכפרים, אז לא רק שרוצים ויש היענות חיובית, תושבים בכפרים בדיוק כמו יתר התושבים 

 יין הזה. שלנו, הם מאוד רוצים נוכחות של משטרה, וכוח אכיפתי ובאים עוד ועוד לבקש את הענ
 כשהמישהו אחר לא משולב בתוך הפעילות שלך. אבל, יש בעיה שאתה מתנהל כמתנדב בתוך יישוב של מישהו אחר 

 יש בעיה שאם באופן קבוע אם זה רק יהודים מגיעים לכפרים ערביים זה לא מתקבל נכון. גם לא בעיני המתנדבים. 
תיים וייקח זמן לייצר קבוצה מספיק גדולה שמתמידה לאורך זמן כדי צריך לייצר את השיתוף פעולה ולכן אמרתי שזה בערך שנ

 שיביאו לה תקן. 
 

 :אופיר גרימן
 אני מברך על היוזמה להעלות את זה. 

בנוסף לרעיון המתמיד, אני רוצה להוסיף שהייתי מציע שוועדת החינוך של המועצה בכינוס הקרוב שלה תדון בנושא, ותציע חלופות 
 מניעת האלימות גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. , להגברת פרקטיות

 
 :רמי אלהרר

 אני חושב שהאחוזים והמספרים שהוצגו פה לא מדוייקים. 
זה דומה לפשיעה במגזר החקלאי, היא הולכת ויורדת ואנחנו מרגישים שהיא עולה.. למה, כי אנשים נמאס להם ופשוט לא מדווחים , 

 האחוזים אינם .. וכן הלאה... לא מתלוננים, לא נרשם תיק ואז
 מוקיבלה זה הכפר הכי גדול, במוקיבלה נתגלו כמה חילוקי דעות שהביאו כוחות זרים לבעיות שם...

 אני חושב שטוב שהבאת את זה, טוב שזה על השולחן, היינו צריכים עוד לפני...
 וכל הגורמים הנוספים.יר אמר פה, תכנית עבודה, דרך וועדת חינוך כמו שאופלהתחיל לטפל בזה במסגרת של צריך 

 נושא מאוד חשוב.
 

 :חאלד חאלדי
 ביקשנו שער חשמלי עד היום לא קיבלנו. 

 , ולא ילדי נעורה. בלילה בתוך הכפר אין אלימות, האלימות מגיע מנערים שנכנסים מחוץ לכפר
 צריך שהחינוך יתחיל מהבית, שכל אחד ידאג לילדים שלו ויבדוק איפה הם מסתובבים בלילות. 

 
 :תמירשחר 

 חושב שכמו שאמרו פה יחד עם העבודה של המבוגרים בכפרים צריכים לדבר עם הילדים, להכניס תכניות חינוך. 
 ...תרוץ לאורך זמןלהיכנס לבתי הספר בלי סוף בתכנית ש

 
 :ניסים מלכא

 אבל כמו שאמרתי אחרי האירועים גם בניר יפה וגם במוקיבלה חוזר ואומר אין משטרה בגלבוע.  ,תכנית העתידית אולי נכונהה
 לגלבוע, זה לא מעניין אותה...  המסתובבת ניידת סיור אחד בעפולה היא לא מגיע

 צריך להגביר את הנוכחות של המשטרה בכל הגלבוע. 
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 :מירב אזולאי
 אני חושבת שהמשטרה זה פלסטר, משטרה זה הרתעה והרתעה לא עובדת על כולם. 

 אני חושבת שמתנדבים זה תכנית שהיא על בסיס מתנדבים וזה לא משהו שיכול להבטיח לנו שזה תכנית שבטוח תצא לפועל. 
ועצת נוער, אנשי דת, מתנדבים , סיירת אנחנו צריכים לשאוף אליו, אבל רק זה לא יכול לקרות. חושבת שצריך לאגם עובדי רווחה, מ

הורים , רווחה, חינוך, חינוך בלתי פורמאלי ושיטור וביחד לבנות, גם מהמקום החשיבתי, גם כל אחד יגע לגושים שלו.. האלימות היא 
 לא רק של נוער...

 
 :רון וייס

 זו העובדה.  שנה בסיור עפולה, אין משטרה 25אנחנו מדברים על משטרה, ואני מדבר בתור מתנדב 
משמרת במשטרת עפולה, שלוש ניידות שבניידת אחת אני יושב כמתנדב, ניידת שנייה יושבת חיילת בשירות סדיר ועוד שלוש שוטרים. 
בנוסף יש הוראה שבשעות החשיכה לא נכנסים לכפרים ניידת בודדת. זאת אומרת על כל אירוע במשפחה שיש בטמרה, במוקבילה, שני 

 זה צחוק מעבודה... שתדעו את זה.. אז לשעתיים. בפועל יש ניידת אחת על כל המגזר...ניידות מושבתות 
 מלמטה ... צריכים לדאוג לדור הבא...צריך להתחיל לפעול הפתרון היחידי זה חינוך. 

 
 :ראש המועצה

אבל אני תמיד מאמין בלקחת  לגבי אין משטרה, זה לא רק בגלבוע. אין משטרה גם בעפולה... וזה נכון גם לשכנים ולשכנות שלנו.
 אחריות דווקא כן בזכות המפכ"ל החדש ובזכות עבודה קשה שעשינו שהוא היה עוד מפקד מג"ב. 

ההחלטה שניתנה לפני שלוש שנים שמושכים את כל מג"ב מהאזוריות אל תחנות המשטרה בערים, וקיבלנו עוד מינוס של נוכחות 
ינית וחייב להגיד שכבר באחת ההחלטות הראשונות של המפכ"ל החדש זה להחזיר את משטרתית בגזרה. עשינו עבודת מטה מאוד רצ

 מג"ב להיות אחראים במרחב החקלאי... 
 אני לא באתי לומר שיש לנו את כל הפתרונות וכנראה לא נשנה את מערך הכוחות במשטרה ...

 ריכים לקבל מהמשטרה ולא לוותר לנו בשום מקום.  אבל שני דברים צריכים לקרות, אחד, צריכים להמשיך ולתבוע את מה שאנחנו צ
שתיים, לעשות מה שבכוחנו לעשות. הצגת תכניות עבודה משולבת וועדות החינוך, בטחון, אלימות ונגע בסמים איך היא באה ונותנת 

חלק ממשהו יש , ואנחנו בהחלט חושבים שבעזרתכם לגייס את החברה שרוצים לקחת חלק, כי בסופו של דבר שאתה מענה לצרכים
 לזה השפעה. 

 
 :אבי רוסו

 חושב שכן צריך לתת סדר עדיפות למוקיבלה. 
  לסדר היום: 6סעיף                                                                                        

 
   - אישור תקציבי וועדים מקומיים -                                                                             

 
 :ראש המועצה

 
 התקציבים מובאים לאישור המליאה לאחר אישור וועדת הבדיקה בראשותו של גזבר המועצה כל 

 המועצה.  יתומנכ"ל
 
 :2021לשנת   נוריתמקומי קציב וועד ת

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנת נוריתמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  עח"מקיבוץ  מקומי קציב וועדת
 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנתעח"מ קיבוץ מקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מושב רם אוןמקומי קציב וועד ת
 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנת מושב רם אוןמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 
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 :2021לשנת  כפר סנדלהמקומי קציב וועד ת

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנת כפר סנדלהמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 
 :2021לשנת  כפר מוקיבלהמקומי קציב וועד ת

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנת כפר מוקיבלהמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  כפר טייבהמקומי קציב וועד ת
 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנת כפר טייבהמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2021לשנת  מיטבמקומי מושב קציב וועד ת
 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2021 לשנת מיטבמקומי מושב וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 
 :2021לשנת  אומןמקומי קציב וועד ת

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
  .2021 לשנת אומןמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

                                                                                                                                                     
 לסדר היום:   7 סעיף                                         

 
 – רים"התב רשימת את ומפרט מציגגזבר המועצה  -                                                                 

 
                        20  –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
 .  ופורטה לחבריםכפי שהוצגה : מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים  החלטה

                                           
                                   

 לסדר היום: 8סעיף                                                                         
 

   -שונות  -                                                                                     
 

בקשה לאישור 
העלאת שכר בכירים 

לחגית בנימין 
   בהתאם 

 .5%לנהלים ב 
 

 :ראש המועצה
שכר  תוספת למבקש את אישור החברים להעלאת 
  -חגית בנימין , מנהלת מחלקת גביה 

משכר בכירים, בכפוף לאישור משרד  %5תוספת 
 הפנים

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

כר  תוספת שאת המועצה מאשרת : מליאת  החלטה
  -לחגית בנימין , מנהלת מחלקת גביה 

משכר בכירים, בכפוף לאישור משרד  5%תוספת 
 הפנים
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החלפת מורשי 
חתימה בחשבון 
 הרחבת מולדת 

 ראש המועצה:
החלפת מורשי חתימה בחשבון החברים לנדרש אישור 

 הרחבת מולדת:
    מורשה החתימה היוצא:

 050712785חיים שלוש מס' ת.ז. 
   מורשה החתימה הנכנס:

 022487805דורון נווה מס' ת.ז. 
 

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

החלפת מורשי  מאשרת: מליאת המועצה  החלטה
 חתימה בחשבון הרחבת מולדת:

    החתימה היוצא:מורשה 
 050712785חיים שלוש מס' ת.ז. 

   מורשה החתימה הנכנס:
 022487805דורון נווה מס' ת.ז. 

 
 – הגדלת חוזה קבלן

שיקום מפעל מוגן 
 ביעל 

 ראש המועצה:
אינג' נדרש אישור החברים להגדלת חוזה קבלן מבצע 

 מוחמד טאהא בע"מ.
 שיקום מפעל מוגן ביעל  – 2156מס' תב"ר 

  ₪ 865,249                  חוזה מקורי :
 ₪ 216,186                 : 1הגדלה מס' 
 ₪ 90,555               :  2הגדלה מס' 

 .₪ 1,171,990סך חוזה הקבלן יעמוד על 
 

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 הגדלת חוזה  : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 בע"מ. אינג' מוחמד טאהאקבלן מבצע 

 שיקום מפעל מוגן ביעל  – 2156מס' תב"ר 
  ₪ 865,249                  חוזה מקורי :

 ₪ 216,186                 : 1הגדלה מס' 
 ₪ 90,555               :  2הגדלה מס' 

  .₪ 1,171,990סך חוזה הקבלן יעמוד על 
 

                                                                                                             

                                                                                                                                   .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה :                            
                                                                                           

 
 

 החתוםעל 

 
 
 

                                     _________________________               ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                        המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .213/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל העתקים:           


