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 17בינואר 2013
פרוטוקול מליאה  1/13מיום 15.1.13

השתתפו :חנן ארז ,יואל מחפוד ,אודי קדם ,רינה תלמי ,עילם צור,
אשר ארגובי ,רוני ברניר ,דני אנגל ,זאב שחורי ,שחם מיטלר
נעדרו

 :שרי שרון ,מיגל זרקוס ,עודד גלזר )הודיעו שלא ישתתפו(.

נוכחים  :איציק חולבסקי ,אברהם אזולאי ,מיכל כהן ,שלמה בוזי
הגר ראובני ,הדס בשן ,שרית אברהם,יעל ברניר.
נציגי רמות מנשה -עו"ד אולגה גורדון ,גיורא אביתר.
סדר היום
 .1אישור תוכנית פעולה למאבק בהקמת מתקן גז טבעי באתר חגית.
 .2אישור תקציב למאבק בהקמת מתקן גז טבעי באתר חגית.
 .3אישור פרוטוקול מליאה  10/12מיום 25.12.12
 .4אישור תב"רים
 .1אישור תוכנית פעולה למאבק בהקמת מתקן גז טבעי באתר חגית
חנן ארז  -העברתי לחברי המליאה מסמך הצעת החלטה )לפי המצ"ב(.
הלכנו על קו הסתמכות על תסקיר הסביבה ועל החלופות שהוצגו.
החלופה הימית המלאה ) (9לא נדונה לעומק והוצגה כחלופה שיש בה
סיכונים רבים ולכן הורדה.
לחצתי במועצה הארצית לתכנון ובניה שיהיה דיון בחלופה – יו"ר
המועצה ביקש לבחון משפטית קיום דיון.
יצא מכתב מהיועץ המשפטי למועצה הארצית ,בשמי ,למנכ"ל משרד
הפנים שבמידה ולא נענה לפנייתנו לדיון מעמיק בחלופת הים נפנה
לבג"צ.
יוקנעם עילית ,דלית אל כרמל ועוספיא ,יגישו בג"צ בטענה שלא ידעו על
הקמת מתקן הגז ולא ניתנה להם ההזדמנות להשמיע את טענותיהם.
אולגה גורדון נציגת רמות מנשה-הוקם מטה והתגבשו תפקידים לריכוז
הצד המשפטי והכספי .חברנו לבת שלמה.
קיים צוות אסטרטגי ,צוות שעוסק בפרסום ,ומתגבש מנגנון למאבק
מנציגי אגודת רמות מנשה .הצד הכספי ינוהל ע"י עמותת הירוקים.
בצד המשפטי היו הצעות גבוהות מאוד והוחלט להתקשר עם עו"ד יוסף
חביליו שהיה יועץ משפטי של עירית ירושלים ,מכיר היטב את הנושא
והצעתו הכספים סבירה בעינינו.
הוצגו  3שלבים לפעולה
 -הכנת התנגדות לוועדות שיהיו.1
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 -חוות דעת משפטית. -עתירה לבג"צ אם יהיה צורך.גיורא אביתר-החלטת מטה המאבק מדברת על  2מישורים -פעילות
ציבורית רחבה ומאבק משפטי.
המאבק הוא לא רק של רמות מנשה ,אלא של האזור כולו ,מתחילים
במתקן גז ודבר זה יכול להפוך לאזור תשתיות מסוכן מאוד לאזור כולו.
חלק מהפעילויות -הפגנות בצמתים ,אירוע בט"ו בשבט ועוד.
התקציב והממון של כל הפעילויות צריך להיות ע"ח התושבים והמועצה.
רוני ברניר-חוזר על דבריו במליאה הקודמת ,על המועצה להוביל את
המאבק ובראש המאבק יהיה ראש המועצה בשיתוף עם התושבים .ראש
החץ צריך להיות של המועצה והעומד בראשה.
עמוס-המאבק הוא של תושבי רמות מנשה שחוששים ממה שיקרה
וכהנהלת ישוב תומכים במאבק גם מבחינה תקציבית.
דני אנגל-הייתי ברמות מנשה בפגישה הראשונה ושמעתי את לירון מציג
ממצאים של תחנות ניטור באזור אשר לא פוגעות באזור.
רוצה שתהיה חשיבה רחבה אם כביש  70הוא הגבול בין מגידו לחוף
כרמל ,אז צריך להעביר את הצינור לשטח מגידו ,לגבות על כך ארנונה
ולשפות את רמות מנשה ואליקים.
יש שלב בתהליך שאנו עשויים לפספס את נושא הארנונה.
אשר ארגובי-קראתי במקומונים שסימון אלפסי ראש עירית יוקנעם
נאבק נגד הקמת מתקן הגז ,ואני חושש שבסופו הארנונה תשולם
ליוקנעם.
על המועצה להוביל מאבק עם התושבים ולא עם יוקנעם ,עוספיא ודלית
אל כרמל.
ההצעה של דני טובה.
רוני ברניר-לא צריך להתבלבל ,יש להיאבק על החלופה הימית ואם
ניכשל נדון בנושא הארנונה ולא עכשיו.
החשש הוא ממה שהמקום יכול להביא ואת זה צריך למנוע .חלק
מהטיעונים לבחירת אתר חגית היו שניתן להוסיף תשתיות נוספות
באתר.
עילם צור-יש הערכה לסיכוי במאבק המשפטי?
אולגה גורדון-אין כרגע את כל הנתונים בפני העו"ד שיוכל לתת בשלב זה
הערכה לסיכויי הצלחה.
המשקל הוא להתנגדות בוועדות ולא בעתירה לבג"צ.
חנן ארז-אנו מדברים על  3מהלכים משפטיים נפרדים  -מוא"ז מגידו,
יוקנעם עילית ,דלית אל כרמל ועוספיא ומאבק התושבים.
המלצת היועץ המשפטי שלנו היא עתירה לבג"צ – של כל אחד בנפרד.
יואל מחפוד-המועצה זקוקה למשאבים אבל לא במחיר של פגיעה
בתושבים ,לכן תומך בהצעת רוני ברניר שהמאבק יהיה ע"י המועצה ,ורק
אם לא יצליח להילחם על הארנונה.
שחם מיטלר-צריך להבין ראשית על מה מדובר וללמוד את הנושא ,ואם
החלופה הימית גם פוגעת בטבע אנו כמרחב ביוספרי לא צריכים להיות
"צבועים" .אם יוצאים למאבק צריך לדעת מה זה אומר ואיזה נזקים
יכולים להיות ,צריך לדעת מה "התחמושת" שיש לנו ולבחון את
האלטרנטיבות ומה הנזקים למקום אחר.
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אודי קדם-יש לדחות ולהדוף את המהלך הזה באופן קר למען התושבים
שלנו ,שהמדינה תמצא חלופה אחרת.
רוני ברניר-יש לזכור את המאבק על המנהור בכביש  – 6אמרו לנו שאנו
צודקים אך הגענו מאוחר,יש ללמוד את הלקח מהמקרה.
לירון שפירא-יודעים מה יהיה אך אין תכנון מפורט ואין יודעים עדיין
איזה טכנולוגיה תהיה .בניטור שיש כאן היום אין זיהום אויר באזור.
מטרת המאבק כיום על המתקן ולטווח ארוך נגד הפיכת אתר חגית
למקום של תשתיות ואז לא נוכל להתנגד .עלינו להיאבק על החלופה
הימית.
חנן ארז-המועצה הארצית לא חייבת לקבל המלצה מקצועית והחליטה
פוליטית תחת לחץ של האוצר בטענה של אובדן  15מליארד  ₪כל שנה.
צריך ללמוד היטב את הנושא והשלכותיו .נהגנו במידה מסוימת של
שאננות כי כולם אמרו שזה לא יוקם באתר חגית ,ורק לאחרונה הבנתי
שזה הולך לקום באתר חגית ,ואם יקום באתר חגית לפחות דרשתי
שותפות בהכנסות.
להזכיר אתר חגית היה בשטח המועצה ומשיקולים בעבר השטח הועבר
למוא"ז חוף הכרמל.
נאבקנו לפני שנתיים כדי לקבל ארנונה מאתר חגית אך הדבר לא צלח,
אך הוסכם שאם אתר חגית יורחב נקבל ארנונה.
את המאבק יש לנהל ללא פשרות ולהובילו ע"י המועצה והעומד בראשה.
יש הצעת החלטה לגבי המאבק .כמרחב ביוספרי יש להיאבק על שמירת
השטחים הפתוחים ומאבק על בסיס ערכים ביוספריים .לא ניתן כרגע
לנהל מאבק על הארנונה.
הגר ראובני-אתר חגית לא נמצא כחלופה לא מתאימה ,אלא קיבל את
הניקוד הנמוך ביותר .תפקידנו לגייס את תושבי מוא"ז מגידו מעבר
לישובים השכנים כי להם יש מניעים משלהם.
חנן ארז מבקש להביא להצבעה את הצעת ההחלטה שהוצגה :
בעד 9 -
מתנגד  -אין
נמנע 1 -
החלטה
הוחלט לאשר את הצעת ההחלטה שהוצגה עפ"י המסמך המצ"ב.
 .2אישור תקציב למאבק בהקמת מתקן גז טבעי באתר חגית
הצעת המועצה היא לתקצב  ₪ 100,000למאבק בחלוקה של ₪ 50,000
ישירות למטה המאבק עבור ההערכות המשפטית ,ו ₪ 50,000-להוצאות
המועצה במאבק .קריאה לכל ישוב מישובי המועצה לתרום ₪ 10,000
למאבק.
רינה תלמי-העמותה של הירוקים היום אינה פעילה ולא התנהלה
לאחרונה .צריך לגייס נציג מכל ישוב להשתתפות במאבק.
נערכה הצבעה לאישור התקציב
בעד 10 -
נגד  -אין
נמנע  -אין
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החלטה
הוחלט לאשר את הצעת התקציב במאבק נגד הקמת מתקן גז באתר
חגית.
 .3אישור פרוטוקול מליאה 10/12
הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול המליאה  10/12מיום .25.12.12
 .4אישור תב"רים
הוחלט לאשר פה אחד את רשימת התב"רים לפי המצ"ב.

A

אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה

חנן ארז
ראש המועצה
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