
 

 ( טתשע" אדר א'' וכ) 2019 מרץ 03 מיום 4מספר  פרוטוקול ישיבת מליאה

 - 1 - 

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 4 מיום 03 מרץ 2019 )כו' אדר א' תשע"ט( 

 נוכחים:

 איריס גרומן יורם רז יעקב איציק זיו ורהפטיג דליה אייל אייל בצר

 רפאל פלט ערן בר רבי איתי אדמון רחל בן חורין רז קרני אברהם כץ

 רניבשירי פרסאי ב גל בריל ישראל ויזל יוחאי פורת יאיר כץ רמי יחיא

 דורית סלע טאהא סוואעד ארז בלסקי עומר סעאידה ארז יפלח שי יזרעאלי

 שמוליק דודאי נועם הולנדר אבי סמוביץ אורי קירי שמר ויניק מירה גלס

 צליל אבני יובל גולדשטיין אלי בן סימון אייל ליבוביץ אפי קידרון יריב בן עזר

 

 חסרים, הודיעו:

      עידו דורי

 

חסרים, לא הודיעו: 

     גבי קנץ אילן סופר

 

משתתפים: דן תנחומא, עו"ד עודד דונג, דובי וינגרטן, ליאת מלכה, לילך עמיצור, מירי שריג, ויקי ליטביננקו, שגיא 

וייץ, אלי יהודה, מורן ניר, רינת זונשיין 

נציגים ששר הפנים טרם אישר את כהונתם: אלי בראל )גזית(, ארז אגוזי )מזרע(. 

 

על סדר היום: 

 אישור פרוטוקול קודם .1

 חברים חדשים –הצהרת אמונים  .2

 אישור העסקה בחוזה אישי ותנאי ההעסקה - )מנכ"לית(רינת זונשיין  .3

)לפי המלצת ועדת הבחינה והנהלת משרה לעבודה נוספת מחוץ למועצה  100%בקשות עובדים ב  .4

 המועצה(

 ציבור(, צחי ורמוס )עובד ציבור( אבי סמוביץ )נבחר –נציג המועצה ברשות ניקוז ירדן דרומי  .5

אייל בצר )נבחר ציבור(, אבי סמוביץ )נבחר ציבור(, צחי ורמוס )עובד  –נציג המועצה ברשות ניקוז קישון  .6

 ציבור(

 (19הוספת סעיף ) – תקנון עמותת כחול לבן .7

 אישור אסיפה כללית וועד מנהל  –עמותה עירונית כחול לבן  .8

 תמינוי דירקטורים עמותת התיירו .9

 רינת זונשיין –נציגת הרשות בוועדות הבחינה  .10

 דירקטורית בתאגידים: יזרעאל עפולה, חברה כלכלית, יובלי העמק -מינוי רינת זונשיין  .11

 2019מרץ  17החל מיום רינת זונשיין במקום דן תנחומא  –מורשה חתימה מועצה  .12

 2019אפריל  01חל מיום הרינת זונשיין במקום דן תנחומא  –נציגת המועצה באשכול גליל עמקים  .13

 2020 – 2019תקציב פיתוח מועצה לשנים  .14
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 יו"ר ועדת ביקורת מועצה .15

 אישור יו"ר ועדות ביקורת ועדים מקומיים .16

 ועדות ביקורת ועדים מקומיים .17

 סגירת תב"רים .18

 עדכון תב"רים .19

 תב"רים .20

 ביטול רחוב באר מרים –שמות רחבות חנתון  .21

 שונות .22

 

 תר המועצה, בפרוטוקול יירשם עיקר הדיון וההחלטה.הקלטות ישיבות המליאה יתפרסמו בא

 

 

 אייל בצר – דיווחים:

 גלגלים של תקווה 2019, מסע האופניים המסורתי יתקיים ביום שבת, 13 אפריל 2019. 

שבת זה היום היחידי שמשטרת ישראל מאפשרת סגירת כבישים בעמק.  

המסע מתקיים מדי שנה למען ילדי "אתגרים" – וכל ההכנסות מיועדות להקמת מועדוני אופניים לאנשים 

עם צרכים מיוחדים.  השתתפות תושבי המועצה באירוע חשובה מאוד, לשם כך מחיר הכרטיס 50 ₪ 

לתושבי יישובי המועצה. התשלום הוא תרומה לעמותת אתגרים. 

האירוע יכלול שלושה מסלולי רכיבה: כביש סובב עמק, שטח ארוך ושטח משפחות. בסיום הפעילות 

ייערך הפנינג הפתוח למשתתפים במתחם בית המועצה. 

 )6001090 MiniPay קישור להרשמה של תושבי יישובי המועצה: )מספר

https://www.minipay.co.il/pages/KeytanaHugimPB1.aspx 

חלוקת הצמידים לנרשמים תתבצע יום לפני האירוע, ביום שישי, 12 באפריל 2019, בבית המועצה. 

ביום המסע יסגרו הכבישים באזור, שעות הסגירה יתפרסמו באתר המועצה בסמוך למועד האירוע 

בהתאם להנחיות המשטרה. 

 .מחנות פסח, נוער עמק יזרעאל: יתקיימו פעילויות של כלל התנועות 

 מחנה כדורסל 

  בי"ס של החגים 

 ויות מחלקת תרבות, מנוייםפעיל 

  :אין שינוי בעניין הנחות בקרקע. לאחר הבחירות הממשלה צפויה לדון בנושא, עדיפות לאומית

אנחנו  של הישוב.סוציואקונומי הדירוג ה  שהקריטריון יהיהההצעה שעומדת היום על הפרק היא 

 מתנגדים לכך ופועלים בנושא.

 :רשויות. בשלב ראשון אנו  27אש הממשלה בחתימת שלחנו מכתב לר שדה תעופה משלים לנתב"ג

 ממתינים להתייחסות ראש הממשלה ובשלב שני יופץ לתקשורת.

 

 

https://www.minipay.co.il/pages/KeytanaHugimPB1.aspx
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 דיווחים: –דליה אייל 

 יום האישה, ארועים במועצה 

 דוגמא לדיווח חבר מליאה מטעם בית שערים לתושבי בית שערים. 

 

אבי סמוביץ – מצגת היכרות 

רינת זונשיין – היכרות 

 

יריב בן עזר: תודה לדן תנחומא, תודה רבה וישר כח. 

אייל בצר: תתקיים פרידה מסודרת, דן יוזמן לישיבת המליאה. 

 
 

 

 48. אישור פרוטוקול קודם מיום 27 ינואר 2019:
 

 

 החלטה:

לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 27 ינואר 2019 

  אושר ללא מתנגדים

 

 

49. הצהרת אמונים – איתי אדמון )אלונים(, צליל אבני חיון )כפר החורש(:  

 חתמו על הצהרת אמונים.טרם ולכן כחברי מליאה אושרו לאחרונה  איתי אדמון וצליל אבני חיון

 :24, סעיף 2004-( תשס"ד90הצהרת אמונים של חברי המועצה )תיקון מס' 

א( עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי 

 "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".הרה: ההצ

ב( חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות 

 ההצבעה במועצה   ובוועדותיה, כל עוד לא הצהיר.

שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת ג( חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או 

 האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח.

 איתי אדמון וצליל אבני חיון מצהירים אמונים. 

 

 

50. אישור העסקה בחוזה אישי ותנאי ההעסקה – רינת זונשיין )מנכ"לית המועצה(: 

 מנכ"לית המועצה. –ת אמון על ידי ועדת הכשירות למשר 2019פברואר  12רינת זונשיין אושרה ביום 

נדרשת החלטת מליאה לאישור העסקה בחוזה אישי ולתנאי והשכר הוא שכר מנכ"ל  100%היקף המשרה הוא 

 ההעסקה המבוקשים.

 ובמהלך חודש מרץ תתקיים חפיפה בינה לבין המנכ"ל היוצא. 2019מרץ  01רינת תתחיל לעבוד ביום 
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 החלטה:

 ובשכר מנכ"ל מלא. 100%ן בחוזה אישי בהיקף משרה העסקתה של רינת זונשיי לאשר את

  אושר פה אחד 

 

 
51. בקשות עובדים ב 100% משרה לעבודה נוספת מחוץ למועצה: 

בהתאם להחלטת המליאה מיום 13 אוגוסט 2017 סעיף 401 הוקמה ועדה לבחינת הבקשות )יועץ משפטי, 

מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה( עם סיום הקדנציה, ביקשו חברי ההנהלה החדשים למנות חברים חדשים 

לוועדה לצורך דיון בבקשות, נבחרו: איריס גרומן, זיו ורהפטיג, גבי קנץ. 

הוגשו 4 בקשות של עובדים., בסעיף 60 לצו המועצות האזוריות קבועים תנאים לאישור עבודת חוץ. 

שתי בקשות שהוגשו לא עומדות בתנאים שקבועים בצו ולמועצה אין שיקול דעת לאשרן. לגבי שתי הבקשות 

שעומדות בתנאים הוועדה ולאחרי ההנהלה ממליצות לאשר. 

)בפני הוועדה וההנהלה הוצגו הבקשות ונימוקי ההחלטה הוועדה לבחינת הבקשות. על מנת להימנע ככל 

האפשר מפגיעה בפרטיות המבקשים, השמות ופרטי הבקשה וההחלטה לא נכללו בפרוטוקול(. 

 

 החלטה:

)ש.א, ל. במ( עבודה נוספת בהתאם לבקשתם כפי שהועברה למחלקת  לעובדיםלאשר 

 ם הקבועים בצו.לא עומדות בתנאינדחות מאור והן )ב.ל ומ.מ( בקשותיהם של משאבי אנוש. 

  נמנע: 2  נגד: 0בעד: 32 

 מאושר 

 

 

52. נציגי המועצה ברשות ניקוז ירדן דרומי ורשות ניקוז קישון: 

 יריב בן עזר לא משתתף בדיון בשל חשש לניגוד עניינים. 

שהגדיר את תפקידן  1957ח "רשויות הניקוז הוקמו מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי

 .להסדרת תשתיות הניקוז, כל אחת בתחומה

טבעי ושלם שבו שותפים כל  נקבעו על פי תפיסה אגנית המתייחסת לאגן היקוות גבולות רשות הניקוז

 מועצה אזורית עמק יזרעאל משתייכת לשתי רשויות ניקוז. .ימהמקו פרשת המים פנ השטחים

 : סמכויות רשות הניקוז

טפונות ימתוקף חוק הניקוז והגנה מפני ש -ניקוזו הסדיר של אגן הניקוז והקמת מפעלי ניקוז באותו תחום

 .( אשר באחריות משרד החקלאות1957)

 .( אשר באחריות רשות המים1965המים ) מתוקף חוק -שמירה על איכות המים והוצאת מזהמים מנחלים

( אשר באחריות המשרד 1965מתוקף חוק הנחלים והמעיינות ) -ופיתוח סביבת הנחל "שמירת מתנות טבע"

 .להגנת הסביבה

 המועצה נדרשת לאשר נציגים להנהלת רשויות הניקוז:

 אבי סמוביץ )נבחר ציבור(, צחי ורמוס )עובד ציבור(רשות ניקוז ירדן דרומי: 

 )עובד ציבור(  אייל בצר )נבחר ציבור(, אבי סמוביץ )נבחר ציבור(, צחי ורמוסרשות ניקוז קישון: 
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 החלטה:

 הנציגים שלהלן: אתלאשר 

 אבי סמוביץ )נבחר ציבור(, צחי ורמוס )עובד ציבור(: רשות ניקוז ירדן דרומי

)עובד   (, צחי ורמוסאייל בצר )נבחר ציבור(, אבי סמוביץ )נבחר ציבוררשות ניקוז קישון: 

 ציבור(

 נמנע: 1   נגד: 0בעד: 36 

 מאושר 

 

 

53. עמותת כחול לבן - תקנון: 

המועצה בשלבים האחרונים להסדרת העמותה כעמותה עירונית, ממשרד הפנים פנו למועצה בבקשה להוסיף 

בתקנון סעיף 19: הוצאות לגיוס תרומות: סך ההוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על 40% מהערך הכולל של 

התרומה. 

 נספח א'.

 

 החלטה:

 לתקנון עמותת כחול לבן. 19הוספת סעיף לאשר 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

54. עמותת כחול לבן – אישור אסיפה כללית וועד מנהל: 

בהתאם לתקנון עמותת כחול לבן, מליאת המועצה נדרשת לאשר את החברים באסיפה הכללית והחברים 

 בוועד המנהל.

 ם יהיו חברים באסיפה הכללית ובנוסף להם ראש המועצה האזורית ושני סגניו.נציגי 6אסיפה כללית: 

 .עמיקם בן יוסף, גדעון ברטל, רינת זונשיין, שגיא וייץ, גבי בורנשטיין, איתן הרצל חברים:

 יכהנו שישה חברים )דירקטורים(ועד המנהל: 

 2  :דליה אייל, אבי סמוביץנבחרי ציבור 

 2 ין, שגיא וייץעובדי ציבור: רינת זונשי 

 2 נציגי ציבור: גבי בורנשטיין, איתן הרצל 

 

 החלטה:

 המפורטים לעיל. לאשר את הרכב האסיפה הכללית והוועד המנהל

 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 35 

 מאושר 
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 55. עמותת התיירות, מינוי דירקטורים: 

טוריון העמותה. עמותת התיירות בעמקים בתהליך של פירוק מרצון. לצורך כך נדרשת החלטה של דירק

 .2019מרץ  31לפיכך, על המועצה למנות חברים בדירקטוריון. הכוונה לסגור את העמותה עד ה 

בתחילת דרכה של העמותה התקבלו תקציבים מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד התיירות. הרשויות 

ענו למסקנה שאין השותפות תקצבו את העמותה. בהסכמה משותפת של המועצות )עמק יזרעאל ומגידו( הג

 יתרון לעמותה משותפת וכל רשות תפתח את נושא התיירות אצלה.

המועצה בוחנת את נושא התיירות בעזרתה של ליאת וייסבוך, מנכ"לית עמותת אופק לתעסוקה )מעברים 

 בעמק(.

 .נציגים יהיו חברים באסיפה הכללית 6אסיפה כללית: 

 שגיא וייץ, רחלי ביטר ליונבך, לימור קוז'קרו. אייל בצר, דליה אייל, רינת זונשיין, חברים:

 חברים )דירקטורים(ארבעה יכהנו ועד המנהל: 

 2  :דליה אייל, אייל בצרנבחרי ציבור 

 2  :רחלי ביטר ליוניבך )אושרה(, לימור קוז'קרונציגי ציבור 

 

 החלטה:

 המפורט לעיל.לאשר את הרכב 

 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 34 

 מאושר 

 

 

 
56. נציג הרשות בוועדות בחינה: 

ראש המועצה הוא נציג הרשות אלא אם האציל את הסמכות לעובד אחר. 

ראש המועצה האציל את הסמכות לדן תנחומא ועם סיום תפקידו של דן כמנכ"ל המועצה, ראש המועצה 

מבקש להאציל למנכ"לית המועצה הנכנסת ולענת דומינסקי מנהלת משאבי אנוש במועצה את הסמכות למלא 

את תפקיד נציג הרשות בוועדות בחינה למשרות פנויות במועצה, כפי שראש המועצה יורה מפעם לפעם.  

 

 החלטה

לאשר את האצלת הסמכות של ראש המועצה, בוועדות בחינה למשרות פנויות במועצה האזורית 

עמק יזרעאל, לרינת זונשיין, מנכ"לית המועצה הנכנסת ולענת דומינסקי מנהלת משאבי אנוש 

במועצה כנציגות הרשות  . נטילת הסמכות מדן תנחומא תיכנס לתוקף עם סיום עבודתו במועצה. 

 נמנע: 0   נגד: 0בעד: 33 

 מאושר 
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57. רינת זונשיין – דירקטורית בתאגידים עירוניים: 

 עם סיומו של דן תנחומא כמנכ"ל המועצה, נדרשת המליאה לאשר עובד ציבור במקומו.

 בדירקטורים: יזרעאל עפולה, החברה הכלכלית, יובלי העמק.מוצע לאשר את רינת זונשיין 

 

 החלטה:

לאשר את רינת זונשיין כדירקטורית ביזרעאל עפולה, החברה הכלכלית, יובלי 

 העמק.

במינוי ייכנס לתוקף עם התחלת עבודתה של רינת במועצה, בכפוף לאישור הוועדה 

 למינוי דירקטורים במשרד הפנים.

 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 35 

  מאושר

 

 

58. מורשה חתימה מועצה – עדכון: 

בהתאם להוראות פקודת העיריות החלה בנושא זה על מועצות אזוריות מכוח פקודת המועצות המקומיות 

 נדרשת חתימה של ראש המועצה ושל גזבר המועצה על התחייבויות כספיות.

 מורשי חתימה עפ"י חוק: ראש המועצה וגזבר המועצה.

בישיבה מיום 25 נובמבר 2018 החליטה המועצה להקנות לדן תנחומא סמכות חתימה במקום הגזבר, במקרים 

בהם הגזבר נעדר. 

המליאה מתבקשת לאשר את עדכון מורשה החתימה בהיעדרו של גזבר המועצה, רינת זונשיין במקום דן 

תנחומא החל מיום 17 מרץ 2019. 

 

 החלטה:

וייץ,  עדרו של גזבר המועצה שגיא  רינת זונשיין כמורשת חתימה בהי לאשר את 

. האישור ייכנס לתוקף עם תחילת עבודתה של רינת במועצה.  במקום דן תנחומא

ממלאי מקום במקרה של היעדרות )חופשה, חו"ל, מילואים, מחלה חו"ח(. 

 נמנע: 0   נגד: 0בעד: 35 

 מאושר 

 

 

 
 

59. נציג המועצה באשכול גליל עמקים: 

בהמשך לאישור המליאה מיום 17 דצמבר 2017 על הצטרפות מועצה אזורית עמק יזרעאל לאשכול גליל 

עמקים, אישרה המליאה ביום 24 יוני 2018 את דן תנחומא כנציג הרשות באשכול. 

הרשויות נדרשו לאשר נציג )ראש רשות או מנכ"ל( מטעמם לוועד המנהל של האשכול, החלוקה באשכול תהיה 

51% מנכ"לים, 49% ראשי רשויות. 
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המליאה נדרשת לאשר את רינת זונשיין כנציגת מועצה אזורית עמק יזרעאל בוועד המנהל של האשכול החל 

מיום 01 אפריל 2019. 

המינוי לשנה וניתן להחליף בכל רגע נתון. 

 
 

 החלטה:

לאשר את רינת זונשיין כנציגת מועצה אזורית עמק יזרעאל בוועד המנהל של אשכול גליל עמקים 

החל מיום 01 אפריל 2019. המינוי ייכנס לתוקף עם תחילת עבודתה של רינת במועצה. 

  נמנע: 0 נגד: 0 בעד: 35 

 מאושר 

 

 

 

60. תקציב פיתוח מועצה לשנים 2019 2020: 

 שמוליק דודאי לא השתתף בדיון מחשש לניגוד עניינים. 

לא להביא כל אייל בצר: המועצה בראשותי בחרה לפעול בתכנית כללית, להציג למליאה את התמונה הכוללת ו

 מלש"ח להשקעות כלל מועצתיות והשקעות ביישובים. 73תב"ר בנפרד. מדובר על תקציב בסך 

סבר לחברי המליאה שהיו קציב המוצע, התקיים מפגש ה: ועדת כספים וההנהלה אישרו את התדן תנחומא

לעניין בריכת  ניתנו הסברים מפורטים על ידי הצוות המקצועי של המועצה, התקבלו הערות –מעוניינים 

נטען כי סך ההשקעות יכל להגיע להקמת ההשתתפות של מינהל הספורט. : )ויצו( בנהללשל המועצה השחיה 

 בריכה חדשה. בשמשית נפתחה ותתאפשר מכירת מנויים בקרוב.

משתמשים ועוד מנויים, סגירת הבריכה לשיפוץ / בנייה מחייב מתן מענה לשחיינים ולכן הוחלט על  250יש כ 

 פוצים מחייבים תוך כדי הפעילות. יש בעיות בתעלות הגלישה שישופצו בקרוב. שי

מבקשים שנדאג לבריכה חדשה, ההשקעות בבריכה היו בעלויות של בריכה  חייניםרחלה בן חורין: חבריי הש

מקיף על נושא בריכת שחייה אזורית בעמק  חדשה. אני בעד ההשקעה ומציעה שההשקעות נוספות יובאו לדיון

 פתרונות.לתת תוקם בצמוד לבתי ספר. אנחנו כאן בשביל אזורית אני בעד שבריכה במליאה.  זרעאלי

המדיניות של המועצה בהשקעת משאבים לפי הצורך,  אייל בצר: אנחנו עובדים עכשיו על תכנית אב לספורט.

את הבריכה בנהלל אבי סמוביץ מרכז את הנושא. בשלב זה אי אפשר לסגור נושא השחייה הוא חלק מהתכנית. 

 הבריכה בשמשית נותנת מענה לחלק הצפוני של המועצה. ואנו נדרשים לתת מענה.

 איריס גרומן: איפה נמצא מה שאנחנו רוצים ואין לו עדיין מקורות?

יש תוכניות נוספות שאנו  דן תנחומא: יש תב"רים אופציונאליים שעדיין בדיונים פנימיים של הנהלת המועצה.

 ת מקורות ממשרדים וגופים למינהם.ממתינים לקבל

 שגיא וייץ: התב"רים שמסומנים באדום, כבר אושרו במליאה והם חלק מתוכנית הפיתוח.

 אייל בצר: כל מה שמוצג היום, יש לו מקורות.

 שגיא וייץ: המועצה פועלת לפי רשימת הצרכים.

 .ב'נספח ושימושים ליאת מלכה מציגה את רשימת התב"רים לתקציב הפיתוח. מקורות 

יש הלוואות יעודיות לפרויקטים ספציפיים כגון, בניית מבנה הוועדה שההחזר הוא מהשכירות, הפרויקט 

 בכל שנה מתקיים דיון להוספת מקורות לשנה הנוכחית והתייחסות לשנה שלאחריה. הסולארי ועוד.

 מלש"ח. 3שגיא וייץ: מפעל הפיס כל שנה מתקצב את המועצה בכ 
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 הפיס?כספי מה הנוהל לגביי  ב:שיר פרסאי בר ני

ליאת מלכה: נהלי הפיס, המועצה משריינת את הכסף, ניתן לבקש רק לאחר הסדרת רישום הקרקע על 

 לצבוע ולהגיד מה אנחנו רוצים. הצריכהמועצה  המועצה.

לכל רשות נקבע הסכום לו  מפעל הפיס עובדים לפי אמות מידה כמו תוכנית החומש של המועצה. אייל בצר:

 היא זכאית בכל שנה ונקבע סל השימושים לבחירה.

 תב"ר ההתנגדות להקמת שדה תעופה בעמק: המקורות הן, כספי רשויות הדרום ורשויות הצפון.

 אייל בצר: אנחנו בעד הקמת השדה בנבטים וקידום חיפה.

 אורי קירי: מה אם המכרז לבחינת הכדאיות הכלכלית יגיעו למסקנה שונה מהרצון שלנו?

בצר: אנחנו יודעים ששהשקעה ברמת דוד יותר גדולה ולכן אנחנו צריכים להגיש בהתנגדות דו"ח מפורט  אייל

 ומסודר.

מה אנחנו עושים אם תשובת הבדיקה תהיה שונה ממה  אורי קירי: אני מכיר שחלופת נבטים יקרה יותר.

 שאנחנו מצפים.

  אייל בצר: אם חס וחלילה המגמה תהיה הפוכה, נעצור אותה.

ר הממשלתי, רמ"י היא של רמ"י והיתה בניהול הדיו, הקרקע כפר יהושעהרכבת באייל בצר: בעניין תחנת 

 את הניהול מהם והעבירו למועצה. הוגשה שומה ששילמנו ובמקביל הגשנו ערעור. הוציאו 

 , מדוע מקבלים תוספת?שיר פרסאי בר ניב: אלון הגליל

שמתוקצב ברובו על ידי היישוב מלש"ח  7בסך של כ ויקט גדול אלש"ח לטובת פר 500דן תנחומא: מדובר על 

 ויתרות לזכות היישוב הקיימות המועצה, יש גם חשיבות נוספת לכך שהיישוב הוא בחלק המערבי של המועצה.

אייל בצר: מידי פעם אנחנו מקבלים כספים ממשרדים / גופים ועוזרים ליישובים. יש במועצה טבלת צדק גם 

חרונה פרסמנו לאיש פערים גדולים בין היישובים שנענים לקולות קוראים. כספי החומש. לכספים מעבר ל

 המועצה פועלת בשקיפות ושיויוניות.קולות קוראים לגני קק"ל ומשרד החקלאות. 

על סמך מה מקבל יישוב שיר פרסאי בר ניב: לא קיבלתי תשובה לעניין אלון הגליל, אני צריכה נימוק ברור. 

 בשריד יש בי"ס ונבנה שם מגרש. אייל, אמרת ששריד קיבלו מגרש רב תכליתי.אלש"ח.  500בונוס של 

 אייל בצר: נכון, בית הספר משתשמים בשעות הבוקר ובשאר הזמן המבנה מיועד לקהילה.

 .נהללמלש"ח מגיעים ליישוב  10מעל שיר פרסאי בר ניב: 

 אייל בצר: מדובר על בתי הספר ולא על היישוב נהלל.

אין פריסה שיויונית. ברדיוס נהלל, 13-14%תסתכלו על הפריסה הגיאוגרפית של המועצה  פרסאי בר ניב:שיר 

הם  האנטרופוסופידמוקרטי ויהיה פיזור. בתי הספר הש לא נכוןצריך להתייחס לתוצאות ולשאול אם זה 

ם במועצה וצריך פרטיים ואנחנו צריכים להשקיע קודם כל בבי הספר הציבוריים. יש בתי ספר שמתפוררי

 להשקיע בהם לפני. 

 אלי בן סימון: איזה בית ספר מתפורר?

בנושא הספורט צריכים לקחת צעד אחורה ולשאול מה עם התרבות, שיר פרסאי בר ניב: שגיא בשריד. 

 צריך לכוון פוקוס לדברים אחרים.לא קמו בתים ליוצרים בעמק, ותיקים, יש יוצרים נפלאים בעמק. 

כמו במזרע, ויש בנהלל שלושה בתי ספר. רע יש בית ספר, שאומרים כסף לנהלל זה לבתי הספר ארז אגוזי: במז

 כסף לבתי הספר הוא לא כסף ליישוב.

דן תנחומא: ההשקעות ברובן הן לבתי הספר, בנהלל יש שלושה בתי ספר, ההשקעות לא שייכות ליישוב נהלל. 

הם על אזוריים ולא צריכים ים על ידי משרד החינוך, בתי הספר הדמוקרטי והאנטרופוסופי הם מוכרים ורשמי

ודרך אגב משקיעים בהם הרבה במועצה.  ילד )תלמיד(להיות שווה לכל  הההשקעה צריכלהיות מקופחים. 
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בעניין הספורט, האולמות משמשים את בתי הספר, ההחלטה לבנות ביישובים שיש בהם בתי ספר  פחות.

 : יש השקעה באולם תרבות האזורי של המועצה.במטרה שישמשו גם את הקהילה. תרבות

איפה התקציב שיכול ללכת תודה, אבל אני שואל  -הייתי בפגישה איתך ועם ליאת והסברתם לי שמר ויניק: 

 ?שהקימו את העמקאלו לכיוון הקשישים, 

 יום. בסבהבריכה למשל תב"ר דן תנחומא: 

 ליאת מלכה: בשנה שעברה היתה השקעה גדולה.

ישראל ויזל: לא נוח לי עם נימת הדוברים שלפני. סדרי העדיפות של המועצה הם הוצאה לפועל של הצרכים 

והרעיונות. אם לנו כחברי המליאה יש רעיונות, אנחנו צריכים לעלות אותם לבעלי התפקידים במועצה הם 

אנשי המקצוע. אני רוצה לראות את בכירי המועצה בירושלים ובתל אביב, מביאים את הכסף. עתודה של 14 

מלש"ח מכספי פיס זה אומר שיש את המקורות ועדיין לא עלו כל הצרכים. עיני אינה צרה באלון הגליל 

ובנהלל, ההסכם איתם צריך להיות לטובת כלל התושבים והאזור בפרט. בואו נחזור )כל אחד מאיתנו( ליישוב 

שלנו ונראה איך בעלי התפקידים שלנו נענים ומוכנים עם תיקים לקולות קוראים שמתפרסמים. האם אנחנו 

יוצאים מכאן ומיידעים את בעלי התפקידים ביישוב שלנו?! צריך לנצל לטובת שימושים אזוריים. אנחנו 

צריכים להיות פרואקטיביים.  

אייל בצר: גם שמשרד החקלאות החליט להשקיע בשדרוג תשתיות ותיקות, הוקם צוות מקצועי במועצה שבחן 

את הבקשות ונבחרו שריד ותל עדשים. שיר ושמר צריכים לבדוק את עצמם לפני שבאים בטענות לאחרים.  

 

 
 החלטה:

 )נספח ב'(. 2020 2019תקציב פיתוח מועצה לשנים  לאשר את

 נמנע: 0  נגד: 1 בעד: 27 

 מאושר 

  .שיר פרסאי בר ניב מבקשת להצביע על תב"ר אלון הגליל בנפרד

 

 :ותהצבע

 שיר להצבעה בנפרד על תב"ר אלון הגליל?מי בעד לאשר את הצעת  .א

 נגד: 16  בעד: 2

 לא אושר 

 

 מי בעד להצביע? .ב

  נגד: 1בעד: 30 

 אושר 

לאור  חוות דעת היועץ המשפטי לאור הסתייגותה של שיר פרסאי בר ניב בנושא התב"ר של אלון הגליל, יש 

להעלות את ההסתייגות להצבעה. 

 , מי בעד לאשר את תב"ר אלון הגליל?2020 2019במסגרת תקציב פיתוח המועצה לשנים  .ג

 נמנע: 1   נגד: 1בעד: 28 

 אושר 
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61. סגירת תב"רים: 

במסגרת סגירת שנת הכספים, הרשות נדרשת לסגור תב"רים שלא חלו בהם פעילות מעל שנה או שפעילותם 

 נדרש אישור מליאה. הסתיימה.

 .ג'מצ"ב נספח  – ליאת מלכה מציגה את רשימת התב"רים

 חוזרים למקורות שלשמן הן נפתחו.המקורות 

 
 

 החלטה:

 '.גבנספח סגירת התב"רים המפורטים לאשר את 

 נמנע: 0   נגד: 0בעד: 32 

 אושר 

 

 

62. עדכון תב"רים: 

 .ג'מצ"ב נספח  –ליאת מלכה מציגה את רשימת התב"רים הנדרשים לעדכון  

 
 החלטה:

 ג'.עדכון התב"רים המפורטים בנספח לאשר את 

  נמנע: 0  נגד: 0בעד: 27 

 אושר 

 

 

63. תב"רים: 

 .ד'בנספח את רשימת התב"רים המפורטים  המקריא ליאת מלכה

 
 החלטה:

 .ד'לאשר את רשימת התב"רים המפורטים בנספח 

 נמנע: 0   נגד: 0בעד: 27 

 אושר 

 

 

 64. יו"ר ועדת ביקורת מועצה:

 המליאה נרשת לבחור יו"ר לוועדת הביקורת של המועצה.

 הושעיה -שמשית, יאיר כ"ץ  –מרחביה מושב, רז קרני  -שמות החברים: ארז יפלח 

 מוצע לאשר את יאיר כ"ץ לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת מועצה.

 
 החלטה:

 את יאיר כ"ץ לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת מועצה.לאשר 

 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 30 

 אושר 
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65. ועדות ביקורת ועדים מקומיים: 

 .דרשת לאשרדן תנחומא מציג את שמות החברים שהמליאה נ

 
 החלטה:

 שמות החברים: לאשר את 

 מצטרף לאבירם כהן, לירון לב, רן ישראלי, אילן אלאל –בני ישי בלפוריה: 

 מצטרפים לרועי חרמוש –ציפורי: צבי אתר, שולי שגב, מירי יוסף, גל טורס 

  שריד: אנריקה ילינסקי מצטרף לארנון פרסאי, דנה הראל

 נמנע: 0   נגד: 0בעד: 32 

  אושר

 

 

66. יו"ר ועדות ביקורת לוועדים המקומיים: 

 '(.ה)נספח שמות החברים שהמליאה נדרשת לאשר  דן תנחומא מציג את

 
 

 החלטה:

 '.השמות החברים המפורטים בנספח לאשר את 

 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 32 

  אושר

 

 

67. חנתון, שמות רחובות: 

 חנתון מבקשים לבטל את רחוב "דרך באר מרים".

 
 

 החלטה:

 ביטול רחוב "דרך באר מרים".את לאשר 

  נמנע: 0  נגד: 0בעד: 25 

 אושר 

 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

_________  __________ 

דן      תנחומא 

מנכ"ל המועצה 

אייל          בצר  

ראש   המועצה   


