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 : חולק לחברים 

  2002דוחות כספיים חברה כלכלית גלבוע לשנת. 

 רים לאישור המליאה"רשימת התב. 

  2011לשנת  גבעתקציב ועד מקומי. 

  2011לשנת  תל יוסףתקציב ועד מקומי. 

  2011תקציב ועד מקומי רם און לשנת. 
 

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

 ט המועצה"רמ -ארז שטיין אדירים –יהודה עמר  ראש המועצה –דני עטר 

 גזבר המועצה –ואד זועבי 'ג אומן –רמי אמויאל  מוקיבלה –עיד סלים 

 מהנדס המועצה –בני סיגל  בית אלפא –שמחה צלניקר  ברק –רמי אלהרר 

 יועץ משפטי –ד אילן מירון "עו בית השיטה –שמוליק כהן  אביטל –שאול מיכאל 

 מנהלת הלשכה –שאול  -אלונה סדן גן נר –אליהו ארבל  גדעונה –אהרון יהושוע 

  גדיש –יעקב פרץ  גן נר -ששי יעקב 

  חבר –עופר ברזילי  גבע –דן פלג 

  יזרעאל –שלמה לוי  דבורה –עמרם עמוס 

  מגן שאול –נח ליאור אברהם  חפציבה –יאיר אפשטיין 

  מוקיבלה –עותמאן זיאדה  טמרה –תייסיר זועבי 

  מוקיבלה –מופיד זיאדת  כפר יחזקאל –יצחק שדה חן 

  מולדת –מנחם רון  מיטב –חיים יוסף 



  ניר יפה -פליקס דה פז מלאה –מנשה אזרד 

  עין חרוד איחוד –צביקי נור  נעורה –חאלד חלדי 

  פרזון –רחמים אליה  נעורה –מוחמד זועבי 

   סנדלה –עיזאת עומרי 

   עין חרוד מאוחד –רמון בן ארי 

   רמת צבי –שניר פרידמן 

   תל יוסף –צבי שחר 

 

 : תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 :  1סעיף 
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 12–בעד  .אין הערות לפרוטוקול 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה מאשרת :  החלטה
 . 01.6.11מיום  3/11פרוטוקול 

 :  2סעיף 

ראש  –דיווח שוטף 
 .המועצה

 

  לאחר שהופנו )היום ביקרו במועצה  –" מבואות הגלבוע"מפעל עוגן בפארק תעסוקות
ונשיא  בארץ" פרותרום"חברת ל "ומנכנשיא , (ת שלום שמחון"על ידי שר התמלמועצה 

ראש מינהל אזורי  –ר מרכז ההשקעות ויגאל יוסף "יו -החברה העולמית יחד עם חזי צייג
ת להקמת "במטרה לקבל הסכמתנו הסופית ואישור משרד התמ, ת"פיתוח במשרד התמ

 ". מבואות הגלבוע"בפארק התעסוקות  ,וטעמים על בסיס טבעי מפעל לתמציות מזון
, גודלו של המפעל והיקף העובדים שיידרשו בעבורו. םאתרי שיווק ברחבי העול 40לחברה 

לצרוך הקמתו תרכוש . על כל המשתמע מהגדרה זו "מפעל עוגן"כ, מגדירים מפעל זה
. רובם בתחום הפיתוח, עובדים 300 -בשלב הראשון יעסיק הפעל כ. דונם 60החברה 

ף פעולה עם בפגישה היום נדונה האפשרות לפתח שיתו. למפעל פוטנציאל רחב להתפתחות
, המפעל יכלול יחידת פיתוח .שיפתחו גידולים הנדרשים לתוצרת המפעל, חקלאי האזור

בקשתם להקים את המפעל בצידו המזרחי המרוחק של פארק . קווי ייצור ומרכז מבקרים
שלא , פיתוח חלק זההשקעות ב, ומשמעותה, ת היום"י משרד התמ"אושרה ע, התעסוקות

לבד מכאן שיהווה פוטנציאל תעסוקתי , מפעל עוגן זה .ב זהאמור היה להתרחש כבר בשל
תעשיות תומכות ומפעלים נוספים שיומרצו  -ימשוך תעשיות נוספות לאזור, רחב באזור

ך שנענה להצעת נשיא החברה וניסע לשוויץ וגרמניה ימער .לעבור לפארק מעצם נוכחותו
איכות הסביבה  לראות מפעלים של החברה המטרה לברר ולוודא עמידתם בתקני

הייתה כי אומן וחבר , הצעה נוספת שהועלתה בפגישה היום. המחמירים של מדינות אלה
 .שיעתיקו מגוריהם לאזור –מהנדסים וטכנולוגים  –ישמשו בסיס אכלוס לעובדי המפעל 

עברו , לשאלת חברי מליאה משיב כי מפעלים נוספים העתידים לקום בפארק התעסוקות
רשויות השונות ת וה"ויים בשלבים תהליכיים שונים מול התמאת ועדת האכלוס ומצ
דונם נוספים  140. דונם 160עד כה שווקו בפארק  התעסוקות . לשם התחלת הקליטה

 470כל זאת מתוך ". פרותרום"דונם של מפעל  60י המינהל ועל אלה נוספים "שווקו ע
וש דונמים בודדים משיב לחברי המליאה כי ניתן לרכ. דונם נטו של פארק התעסוקות

בתנאי שעונים על התקנון ובעניין זה ניתן לפנות למנהל , בפארק להקמת מפעלים קטנים



 .האתר שמשרדו במקום
  תרגיל  –בקטגוריית מוכנות למלחמה ודרוג המועצה " נקודת מפנה"תרגיל פיקוד העורף

המועצה נבחנת בעיקר . פיקוד העורף הארצי התקיים היום ועדיין נמשך בשעות אלה
, תושבים שהתפנו מרצונם מאזור נפגע או מאזור מלחמה)בסוגית קליטת מפונים מרצון 

, התרגול התבצע בעברית ובערבית(. הצבא על פינוי אזרחים/עוד טרם הכרזת הממשלה
. נר ולמוקדי משנה במוקבילה ובקיבוץ יזרעאל בהפניית מפונים למוקד מרכזי בגן

המבקרים הביעו בפני ראש המועצה שביעות רצון רבה מתפקוד צוותי המועצה ומניהול 
מציין כי לפני . רמי אלהרר, משה שלמה וסגן ראש המועצה, ט המועצה"י קב"האירוע ע

י הכי למעלה מחודש התקיימה ביקורת מוכנות למלחמה במועצה וזכינו בדרוג הארצ
על כך מגיעה הערכה רבה לרמי . גבוה ובהצטיינות מבין כל הרשויות בארץ בסוגיה זו

ט המועצה משה שלמה "לקב, האחראי על תחום זה, ראש מינהל שירות לתושב, אלהרר
 . העוסק בפועל בנושא ולצוותיהם

 ם התקיי –וארגון תומך מגרמניהנין ואירופה בחסות הקוורטט 'ג, כנס תיירנים מגלבוע
ונועד לקדם את פרויקט  נין'נערך חצי יום בקיבוץ גבע וחצי יום בג. לפני מספר ימים
הכנס התקיים בארגונו . נין ואירופה'ג, נין על ידי שיתוף תיירנים מגלבוע'התיירות גלבוע ג

נין ומנהל יחידת התיירות במועצה ובסיועו של 'מנהל פרויקט תיירות גלבוע ג, של זהר ברג
שעמד על , לכנס אף הגיע מנהל יחידת המעברים במשרד הביטחון. קוורטטנציג ה, סטפן

 .הכנס הוכתר בהצלחה רבה .כל נושא הסדרת מעבר נוח לתיירים במעבר גלבוע

  עתיד עם  –רכס הגלבוע "מסע רכיבת סוסים בסימן חיי דו קיום : אירוע דו יומי
פריל בארגונה של יחידת התקיים בא – נין וגלבוע'ג, בהשתתפות רוכבים מירדן "תקווה

המצטרף לפעילויות שמקיימת , אירוע שני במתכונת דומה. הספורט הרב תחומי במועצה
 .נין וירדן'ג, לילדים ונוער מגלבוע" ידידי כדור הארץ"באזורנו עמותת 

 
  –זמן שאלות ותשובות  -

  
 :   3סעיף 

 – 2002דוחות כספיים 
 .מ"חברה כלכלית גלבוע בע

 

 : ראש המועצהתמצית דברי 

 מציין כי בהזמנה המקורית נפלה טעות 
מדובר ". 2011דוחות כספיים לשנת "ונרשם 

בדוחות כספיים של החברה הכלכלית גלבוע 
 .2002לשנת מ "בע

  הדוחות נדונו ואושרו בישיבת הדירקטוריון
 .של החברה הכלכלית

 הנושא מסדר היום לישיבת  מבקש דחיית
ח "לנוכח היעדרו של רו, המליאה הבאה

בשל , (עורך הדוחות) החברה הכלכלית גלבוע
 .ל"יציאתו באופן דחוף ובלתי צפוי לחו

 12 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה מאשרת :  החלטה
  .לישיבתה הבאה נושאדיון בדחיית ה

 :   4סעיף 

תכנית קשרי החוץ של 
 .המועצה

מוקרנת מצגת מפורטת של פעילות היחידה לקשרי חוץ בחמש השנים האחרונות  -
  –ותכנית העבודה לשלוש השנים הבאות 

 
 : דגשי ראש המועצה למצגת

 לאחר שנים של דיווחים רבים ומפורטים במליאת המועצה , מטרתו. נושא מרכזי בישיבה
ומסודרת את מערך  בצורה מפורטת להציג, מטרותיה ותוצאותיה, על הפעילות המגוונת

כל הפעילות שנעשתה בתחום והישגיה התקציביים למועצה וכל , קשרי החוץ של המועצה
כי  לאחר מיפוי הדברים מצאנו כי אכן סקירה זו נדרשת . המתוכנן לשלוש השנים הבאות

מצאנו כי חלק מהדיווחים נשמטו . אך לא כולה, רוב הפעילות דווחה ואושרה במליאה
כמו פירוט של מספר נסיעות )הפרוטוקולים או נכתבו בצורה כללית מידי ולא ממוקדת מ

בימים אלה נערכת ביקורת של מבקר (. בפרוטוקול זה 6הפירוט מופיע בדף  –ל "לחו
הוא השלמת המידע שנשמט או , וחלק מהצורך להציג תכנית מפורטת, המדינה במועצה

סקירה זו באה בכדי ליישר קו   .אורך השניםצוין בכלליות בפרוטוקולים של המליאה ל



 .שהביא לתוצאות חסרות תקדים בתחומים רבים, חשוב זהבנושא 

  מליאת המועצה תתבקש לאשרר את התכנית שבוצעה בפועל בחמש השנים האחרונות
 .ולאשר את תכנית העבודה לשלוש השנים הבאות

 פיתוח מקורות הכנסה חלופיים כנגד התנתקות המדינה מהקצאת משאבים :  המטרה
ניתן ללמוד על , מעיון בדוחות הכספיים של תקציבי הפיתוח משנים עברו - לפריפריה 

בשנים האחרונות מנהלת המדינה מסע ברור ואינטנסיבי להפחתת . פעילות רבה
הרשויות לפנות ולאתר  תוך שהיא מאלצת למעשה את, בפעילות הרשויות השתתפותה

בפעילותנו זו אנו . שבאים במקום או בנוסף לתקציבי המדינה, מקורות הכנסה חלופיים
חיים לצד קו תפר ארוך עם , אוכלוסיה מעורבת ודו קיום –הופכים חולשות מרכזיות כמו 

   .לחוזקות ולאמצעי לגיוס משאבים –הרשות הפלשתינית 

 פיתוח , פיתוח תרבות, פיתוח תשתיות:  חוץהתרומה המיידית של פעילות קשרי ה
, סבסוד משלחות נוער, פיתוח מתקני חינוך, (הסעדה, אירוח, לינה, היסעים)תיירות 

רמת ו איכות כל זאת במטרה לשפר ולהעלות את. פיתוח מתקני ספורט ותמיכה בכדורגל
  .של תושבי הגלבוע החיים

  חילופי )פרויקטים לנוער ( גיוס משאבים ושווה ערך) :דוגמאות לתרומה למועצה
, תמיכה בקבוצות ובטורנירים)פרויקטים בספורט , (משלחות נוער וסבסוד נסיעות

, "(מלכת הגלבוע", תמיכה בשוק איכרים)פרויקטים לדו קיום , (סבסוד הסעות
ים פרויקט, (מימון מופעים)פרויקטים בתרבות , (כיתות חכמות)פרויקטים בחינוך 
 (.שיקום הקישון)באיכות הסביבה 

  שנת  : 2011 –ל  2006השוואה בין השנים  –רשימת הגורמים שנמצאים עימם בקשר
עד שנה   .היא למעשה השנה בה החלטנו להגדיל את מערך קשרי החוץ של המועצה 2006

זו הייתה לנו למעשה ברית ערים עם אזור הוכטאונוס בגרמניה וברית עם קונטיקט 
רק בשני מוקדים אלה הרחבנו את מערכת הקשרים בצורה . 2000שותפות  במסגרת

, לבד ממדינות אלה מוצגת עוד רשימה ארוכה וענפה של קשרים עם מדינות. דרמאטית
ביניהם גורמים ממשלתיים , במצגת רואים גורמים רבים מאוד בגרמניה. גופים ותורמים

ישנו ראש . (עמותות וגופי סיוע, קרנות)וחוץ ממשלתיים ( המדינה או האזור עצמו)
שר החוץ , ר האינטרנציונל הסוציאליסטי"שהיה יו, אנדריאס פפנדריאוס, ממשלת יוון

ודווח על , ביקור בו השתתפו גם חברי מליאה, ביקר במועצה כזכור)ומשרד החוץ הספרדי 
, ב"ארה, אנגליה, באיטליה( ממשלתיים וחוץ ממשלתיים)אישים וגופים (. כך רבות

תורכיה , שוויץ, צרפת, ילה'צ, ספרד, ליטא, ישראל, ירדן, יוון, טיוואן ,בלגיה, לגריהבו
שאנו עדיין עמלים , הם תורמים פוטנציאליים, חלק גדול מהרשימה .וגופים רב לאומיים

חשוב לזכור כי עיקר המאמץ . בפועל שעדיין לא הבשיל לידי גיוס כספים, על הקשר עימם
לחיבור גופים ואישים לרעיונותינו ובשכנוע לתמיכה , ח הקשריםבקשרי חוץ מופנה לפיתו

בכדי להגיע למאגר פוטנציאלי רחב כזה של גופים . בגלבוע ובפרויקטים שאנו מציגים
עבודת היחידה מתמקדת בשני מישורים . ואישים נדרשת עבודה מאומצת ומפרכת

: לדוגמה )קשר הקיים שימור ה, ייצור והצגת חומרים, קיום פגישות –האחד : מרכזיים 
עורכי דין במשרדו והינו בעל משרדים גם  1,700 –המעסיק כ  ד מלונדון בשם מרטין"עו

לקח לנו זמן רב . פעמים בשנה' מסהינו חבר בבורד של מכון ויצמן ומגיע לארץ , בניו יורק
התורמים למודי ניסיון  -לשכנעו כי מה שקורה בגלבוע הוא אמיתי ומתרחש בפועל בשטח 

על כן לוקח זמן רב לשכנעם באמיתות , שאין מאחוריהם ממש, לנוכח אלפי פונים
 50ניתן היה בטלפון אחד לגייס , אך לאחר שביססנו עימו את הקשר -הדברים והכוונות

שלאחר , פעולה דומה נעשתה עם תורם בשם בראיין אנדרסון. קטבעבור פרוי$ אלף 
ס לכדורגל ושמע שיש קושי "שהכיר מקרוב את פעילות הילדים היהודים והערבים בביה

באחת מישיבות . למימון ההסעות אלף דולר25תרם פעמיים , במימון ההסעות לפעילותם
שביקר , האירופי" ירוקיםה"נשיא ארגון " דני האדום"המליאה דיווחתי על ביקורו של 

לן בצימרים של עין , כיאה למעמדו. לאחר שנחשף לפעילותנו, במועצה בפסח האחרון
לנוכח התרשמותו הרבה . חרוד איחוד ואף התארח לצהרים אצל אחד מחברי המליאה

נין נהיה חתומים 'התחייב לגייס את כל הכספים לכל פרויקט שאני ומושל ג, מהעשייה



סיגל גרנט וארז שטיין עובדים בימים אלה על הכנת פרויקטים , טאילנה חיי. עליו
משתפים פעולה ונכונים יותר לתרום , תורמים שעימם התבסס ונשמר הקשר .(מתאימים

 .המישור השני הוא כמובן פיתוח ואיתור מתמיד של מקורות הכנסה נוספים. כספים

  והפיכתנו , ומית ענפה זובעקבות פעילות בינלא:  נציגויות ומשלחות שביקרו בגלבוע
מגיעים לביקור במועצה משלחות רבות , למודל הזוכה להערכה והתעניינות רבה בעולם

מאוד מכל רחבי העולם ורבות מהן בשירות מערך ההסברה של המדינה באמצעות משרד 
, ק"אייפ, ב"ועידת הנשיאים מארה: היו בגלבוע . החוץ וגופים שונים הפועלים בשירותו

כתבים מאמריקה , ילה'חברי פרלמנט מצ, ב"ראשי פדרציות מארה, מגרמניה פרלמנטרים
מנהיגים , ב"משלחות של אקדמאים בכירים מארה, חברי הליגה נגד השמצה, הלטינית

, נשיא הקוורטט, ב"בכירים ממשל ארה, נציגים ממשלת טיוואן, ואנשי ממשל מאירופה
נציגי כוח  , ב"לאומי של ארה היועץ לביטחון ,ת"ב לענייני המזה"יועץ נשיא ארה

, משלחת מסלובניה, ב"מארה, מגרמניה, מהולנד, כתבים מסין, ב"המשימה של ארה
נציגי הקונסוליה , נשיאות הפדרציות מארגנטינה, נציגי ממשל מטטרסטאן, אישים מירדן

נציגי המכון התיאולוגי משבדיה , משלחת עיתונאים ואקדמאים מאפריקה,  הצרפתית
 .ועוד ועוד

 פירוט הבקשות :  טבלת התקבולים מגיוס המשאבים+  טבלת בקשות גיוס משאבים
מליון  28בסכום כולל של למעלה מ , מורה הגשת בקשות לגופים השונים שנמנו, המוצג

טבלת התקבולים מצגיה את הפרויקטים בגינם קיבלנו כסף או שווה כסף וזו מציגה . ₪
חשוב לציין כי אם נשווה את טבלת הבקשות שלנו . ₪מליון  7.5 -סכום כולל של למעלה מ

נמצא , ומת התקציבים שקיבלנו בפועל כתוצאה מבקשות אלהממשרדי ממשלה לע
 40% -קשרי החוץ מציגים היענות של למעלה מ. מבקשותינו 16% –היענות לכ 
זה המקום לבשר כי הבוקר נודע לנו כי אישרו לנו עוד חצי מליון אירו . לבקשותינו

בשנים האחרונות השקעתנו  להזכירכם –נתון חשוב נוסף  .נין'לפרויקט התיירות גלבוע ג
נתונים . בשנה שעברה₪ אלף  250 -וגדלה לכ, בשנה₪ אלף  100 –בקשרי חוץ עמדה על כ 

 !. אלה מורים כי היחס בין השקעותינו בתחום למול הכנסותינו בלתי ניתנים להשוואה 

 תכנית קשרי החוץ לשלוש השנים הבאות  : 
 :שמירת הקשר  .1

 .מערכת קשרי עבודה שוטפת -
 .ח נציגי ארגונים ובעלי השפעהאירו -
 .נסיעות ליצירת תכניות עבודה ועיבוי הקשר -

 : פיתוח קשרים חדשים  .2
 .זיהוי מקורות רלוונטיים חדשים לגיוס משאבים -
 :לפחות 6 –חתימת הסכמי ערים תאומות  -

  איטליה –מרנסן. 
  אנגליה –רושמור. 
 הולנד –נוטדורפ  -פינקר. 
  צרפת –הוברווילז. 
  ארגנטינה –קורדובה. 
  ספרד –בניקאסים. 

 .לפחות 5 –איתור קרנות חדשות לתרומה  -
 .לפחות 20 –פיתוח קשרים עם ארגונים חדשים תומכים  -
 .חמש נסיעות בשנה לשלוש השנים הקרובות -

 .יובאו אלה בפני המליאה, מדגיש כי במידה ויחולו שינויים בתכנית התלת שנתית
 מבנה היחידה לקשרי חוץ  : 

ממלאת תפקיד זה נוסף על תפקידה כמזכיר )אילנה חייט  –מנהל היחידה  -
 (.בכדי לחסוך במשרה, מועצה

 .סיגל גרנט –רכז פעילות קשרי חוץ  -
דוברת , התחלנו בהליך איתור לתפקיד מזכירה איכותיתבימים אלה  –מזכירה  -

 .אנגלית ברמת שפת אם
 .בהתאם לתכנית העבודהא ותפעול "לשנה כולל כ₪ אלף  450 –תקציב היחידה 



 צפויות לנו . קשרי החוץ נושאים בחובם פוטנציאל גדול מאוד בתחומי החיים השונים
שנים רבות של חיי שכנות עם הפלשתינאים ועל כן כדאי שנעשה כל מאמץ לחיות בסביבה 

תשתיות ואיכות סביבה משני צידי הגדר ואכן , חינוך ותיירות, של פיתוח כלכלי ורווחה
שריינו כ  2011בתקציב  .שאים האלה אנו ממשיכים לעבוד ולגייס בעבורם כספיםבכל הנו

 .לפעילות היחידה₪ אלף  150 –
  במסגרת סקירה זו מבקש למען הסדר הטוב ומיפוי הדברים להקריא ולאשרר רשימת

מציין ככלל כי חלק מן הנסיעות . ונשמטו מהפרוטוקולל דווחו למליאה "נסיעות לחו
 :י המועצה "י הגורם המזמין וחלק מן הנסיעות ממומן ע"עממומן ברובו 

- 2002  : 
  הכנת תכנית חומש לשותפות  –הוכטאונוס גרמניה  –פברואר

 . מימון מרבי הגורם המזמין –והיערכות לחגיגות העשרים לשותפות 
  מימון  -גיוס כספים לפרויקטים דו קיום –צרפת ואנגליה  –מרץ

 .מועצה
  מימון מרבי  –נין לקהילות 'ת פרויקט גלבוע גהצג –ב "ארה –אוגוסט

 .הגורם המזמין
  מימון מרבי הגורם  –אישור תכניות  –גרמניה הוכטאונוס  –ספטמבר

 .המזמין
- 2010 : 

  מימון  –אירועי שנת העשרים לשותפות  –הוכטאונוס גרמניה  –מאי
 .מרבי הגורם המזמין

  מימון  –גיוס כספים לפרויקטים דו קיום  –ב "ארה –ספטמבר
 .מועצה

- 2011 : 
  הצגת מודל גלבוע בוועידה  –הוכטאונוס גרמניה  –ינואר

 .מימון מרבי הגורם המזמין –פרלמנטארית 
  מימון מרבי  –תערוכת התיירות הבינלאומית  –ברלין גרמניה  –מרץ

 .הגורם המזמין
  מסע הסברה ופגישות עם תורמים לגיוס כספים  –ב "ארה –אפריל– 

 .רם המזמיןמימון מרבי הגו
  בחינת , מפגש ראשי ערים תאומות –הוברהוזל גרמניה  –יוני

מימון מרבי הגורם  –פרויקטים משותפים ובריתות ערים תאומות 
  .המזמין

 
  –זמן שאלות ותשובות  -

 
 

 : תמצית התייחסויות חברי המליאה
 

ועל מברך את ראש המועצה ועובדי יחידת קשרי החוץ על פעילות הענפה  – מנשה אזרד
מדגיש כי חשוב להגדיל את צוות היחידה בכדי להביא . התוצאות המשמעותיות של פעילותה

 .לתוצאות אפילו טובות יותר
בגלל שיש , חושב שכל וועדי היישובים צריכים לדעת על פעילות חשובה זו – שאול מיכאל

ועצה ל ועכשיו אפשר להבין מה זה נותן למ"שמבקרים את הנסיעות של ראש המועצה לחו
 .ולתושבים וכמה זה חשוב וראוי

כנציגי הציבור צריכים להעביר את המידע הזה לתושבים , אנו חברי המליאה – עמרם עמוס
 .ולוועדים
צריך למצוא את הנוסחה להעביר מקסימום מידע ומקסימום . שאול מיכאל צודק – דני עטר
, "מקטר"מבלי להישמע  .ל נחשבת לסוג של הנאה,נסיעה לחו, בעיני רוב האנשים. תושבים

אין הבדל גדול בין לנסוע מספר פעמים ביום או בשבוע . ראוי להסביר כי זו עבודה קשה מאוד
ב לשלושה ימים "לבין לטוס לארה, לתל אביב או ירושלים כדי לקדם נושאים של המועצה

, ראותשאול מיכאל צודק באשר לנ. ניתן לטעון כי זהו תענוג מפוקפק מאוד. דחוסים בפגישות
פרויקטים ונושאים לרווחת  אך כל שאנו עושים נועד לקידום, הבעייתית במידה מסוימת

אך גם , פיתוח וביסוס הקשרים הינו תהליך הלוקח זמן. תושבינו וזה כל שעומד לנגד עינינו
ברמה שבין השלטון המקומי לשלטון המרכזי לוקחים זמן וכרוכים , נושאים מקומיים



ממשלת ישראל הכריזה בהחלטת ממשלה על הקמת , לדוגמה. ושכיםבתהליכים סבוכים וממ
במערכות הבחירות .  1995כבר בשנת "( חבר"שבזמנו נקרא )פארק תעסוקות מבואות הגלבוע 

עד לפני שנים , מאז ספגנו ביקורות קשות על כי הכרזנו על הקמתו ובשטח דבר לא קרה
מורכבים במוסדות התכנון ובמשרדי מאחורי הקלעים התנהלו תהליכים ממשוכים ו. ספורות

מה שחשוב להדגיש הוא שבסוף רוב הדברים  .הממשלה על מנת לממש החלטת ממשלה זו
 .יםקורים ומרבית היעדים והמטרות מושג

אך טוען כי לא נכון להציג , רי חוץ והמועצה בנושאשמברך על פעילות היחידה לק – דני פלג
משמעויות חשובות רבות ולפלטפורמת הדו קיום ו יש לפעילות ז. רק את הישגיה הכלכליים

וכמי שעבר קורס , זהו תחום קשה מאוד וסבוך, באשר לגיוס התרומות .נוספות לאזור
המועצה עושה זאת בהצלחה יתרה וצריך  .מתרימים הינו לקושי הרב בגיוס כספים ותרומות

חלק . באשר לדרך בה יועברו מסרים אלה לציבור צריך לקיים חשיבה. להמשיך ולעשות
איך יבואו . בעד להמשיך את העבודה בהיקפים שנמנו .מההצלחה טמון בצנעת הפעילות

נו אם היי. העיקר בסוף זה התוצאה. היא סוגיה פחות מדאיגה, הדברים לידיעת הציבור
  .לא היינו מצליחים לעשות את זה, צריכים להסתמך רק על תקציבי מדינת ישראל

לרוב אנו עוסקים בהיבטים האחרים החשובים של קשרי החוץ ותרומתם הרב  – דני עטר
אך זה אינו בה במקום השינוי , שמנו דגש בישיבה זו על ההיבט הכלכלי. תחומית לאזור

פעילות זו משפיעה גם על  .ושבים ובאיכות החיים באזורהמהותי שפעילות זו חוללה בחיי הת
מזכיר כי דיווח למליאה ששר החוץ הישראלי בישיבתו לדוגמה . התייחסות הממשלה למועצה

נשאל על ידה מדוע ממשלתו אינה מסייעת לגלבוע בפעילותה החשובה , עם קנצלרית גרמני
התקשר שר , שעה אחרי פגישתם כחצי. בעוד שממשלת גרמניה תומכת בפעילות זו, והמהותית

שר  .החוץ ליברמן לחבר המליאה ששי יעקב ושאל כיצד יוכל משרדו לסייע לפעילות של גלבוע
התרשם , התיירות הישראלי שנכח בתערוכת התיירות הבינלאומית בברלין בחודש מרץ השנה

ן תכנית אב והשר החליט לאשר את כל בקשותינו וביניהם מימו נין'מהדוכן המשותף לגלבוע וג
הקמת מרכז מידע למבקרים , בשיקום דרך כוכב הירדן 25%השתתפות בגובה של , לתיירות

אין להתעלם גם מתרומתנו  .וסיוע חסר תקדים לאתר הסקי רטרואקטיבי ליום ההקמה
, המביאה אלינו משלחות רבות, בפעילות קשרי החוץ למערך ההסברה של מדינת ישראל

רת של המציאות באזור ושל הפוטנציאל הרב הטמון במודל שיוצאות מכאן עם תפיסה אח
 .מדינת ישראלמציאות שתיתכן בלהמשמש השראה , גלבוע

כדי שאנשים יראו , ייתכן שצריך לצרף לכל נסיעה אחד מחברי המליאה – חאלד חלדי
 .בעצמם

  .לא חושב שצריך לצרף מי מחברי המליאה וצעד כזה גם נראה לא טוב – רמון בן ארי
 .רמון בן ארי צודק – ד אילן מירון"עו

אי אפשר לצרף לכל הנסיעות אך עקרונית הייתי מוכן לאמץ את הרעיון לחלק מן  – דני עטר
אך בצעד כזה עשויים גם להתעורר , הנסיעות בצירוף חבר מליאה שיכול לתרום לתוכן הנסיעה

ערתו של רמון בן ארי אולם לנוכח ה. למה נבחר חבר מליאה זה או אחר –כעסים ומחלוקות 
 .וגיבויו של היועץ המשפטי להערה תרד הצעה זו מסדר יומה של המליאה

 
 12 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה מאשררת את פעילות קשרי החוץ והיחידה לקשרי חוץ בפועל כפי :  החלטה

כולל , שבוצעה בחמש השנים האחרונות ומאשרת את פעילות היחידה כפי שהוצגה בפניה
 .דגשי ראש המועצה לשלוש השנים הבאות

 

 
 : 5סעיף 

  .רים לאישור המליאה"תב

 
 

 

 אין שאלות והערות.  

 
 
 

 12 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה מאשרת את  :החלטה
ינוי סמכויות החתימה בוועדה 

 . המקומית

 



 

 :  6סעיף 

שנה להתיישבות  20חגיגות 
  .בעמק

 
 : דגשי ראש המועצה

  כזכור חגיגות השמונים להתיישבות בעמק וחמישים שנה להתיישבות בתענך נערכו לאחר
שיוכלו להשתתף , ברגשות תושבנו הערביםכך שיעשו בהתחשב , תהליך חשיבה ארוך

 .תוך ציון מורשתם, באורח מלא ופעיל בחגיגות אלה

 שנה  90ונציגי יישובים בבקשה כי המועצה תקיים את חגיגות  לאור פניית חברי מליאה
קיימנו ישיבה עם נציגי היישובים ולאחר תהליך חשיבה בו הוצגו , להתיישבות בעמק

יערכו תחת כותרת זו ונייחד עוד  2012אירועי המועצה בשנת החלטנו כי , רעיונות רבים
דגש חשוב הוא כי יישאר תיעוד או משהו לעתיד . סדרת אירועים ספציפית לנושא זה
 .לטובת היישובים בסופו של תהליך

  י מיטב המסורת "לדוגמה חגיגות חג שבועות אזורי עפ)חלק מן האירועים יהיה אזורי
השאיפה היא כי האירועים יטביעו . תוך היישובים עצמםוחלקם יתקיים ב( החקלאית

 .חותם ויהיו משמעותיים לחיים באזור

 השכילו לשלב , שבחגיגות החמישים לעליית לקרקע השנה, רצוי לאמץ את מודל רם און
 .שנה להקמתו ובכך חלה הקלה בעלויות האירוע 25את מפעל פולירם שחגג 

 התושבים הערבים, ומתחשבת בצורה רגישה, גם באירועים אלה ישולבו. 

 נשמח לרעיונות והצעות ולצרוף חברים מקרב התושבים לצוות החשיבה וההיערכות. 

 המועצה תפעל לגיוס כספים עבור אירועים אלה. 
 

  -זמן שאלות ותשובות  -

 : שונות  :7סעיף 
אישור תקציבי וועדים 

רם : 2011מקומיים לשנת 
  .גבע, תל יוסף, און

  : המועצהתמצית דברי ראש 
מביא לאישור המליאה את תקציבי וועדים 

 .תל יוסף וגבע, רם אוןשל  2011מקומיים לשנת 
גזבר המועצה מציין כי עברו את וועדת הבדיקה 

 .המקדמית
 

  –זמן שאלות ותשובות  -
 

בוועדת הבדיקה המקדמית צריך שיהיו :  דני פלג
 .נציגי ציבור
 .הוועדהטוען שלא הוזמן לישיבת :  חאלד חלדי

בישיבת המליאה הבאה נשלים את :  דני עטר
 .הרכב הוועדה כנדרש

 

 12 –בעד 
 אין  –נגד 

 אין  –נמנע 
מליאת המועצה מאשרת את  :החלטה

של  2011תקציבי וועדים מקומיים לשנת 
   .גבע, תל יוסף, רם און

 .לשכהה מנהלת, אלונה סדן שאול:  ערכה לפרסום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


