
 

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 11 מיום 29 דצמבר 2019 )א' טבת התש"ף( 

 נוכחים:

 יריב בן עזר אברהם כץ איתי אדמון אפי קידרון יעקב איציק דליה אייל אייל בצר

רחל בן 
 חורין

 יוחאי פורת אייל ליבוביץ רבי -ערן בר בראלאלי  יוסי גת גבריאל קנץ

טאהא  ארז בלסקי ארז יפלח שי יזרעאלי רמי יחיא ישראל ויזל
 סוועאד

 תמי נתיב

אלי בן 
 סימון 

שמוליק  גל בריל יורם רז
 דודאי

שירי פרסאי  דורית סלע רז קרני
 ברניב 

     רפאל פלט בן זייד שמר ויניק

 התנצלו:

איריס 
  גורמן

אבי 
 סמוביץ

נועם 
 הולנדר

צליל 
אבני 
 חיון

אורי 
 קירי

זיו 
 ורהפטיג

עומר  יאיר כץ
 סעאידה 

מירה 
 גלס

 לא נכחו:

יובל  אילן סופר
 גולדשטיין

משתתפים: רינת זונשיין, לילך עמיצור, חן כהן, עו"ד עודד דונג, שגיא וייץ, לילך כהני, דובי ויינגרטן, אלי יהודה, 

שחר אורן, אסי אליה, מירי שריג, ויקטוריה ליטביננקו, חלי דניאל, ארנון מצר, ארז אגוזי 

 
 על סדר היום להנהלה:

1. דיווחי ראש המועצה. 
2. דיווח בנוגע למפעל ע.כ. שיבולת דגן, מרחביה- מציגה, רחל בן חורין, יו"ר ועדת איכות הסביבה. 

3. אישור פרוטוקול המליאה 10/19- מצ"ב קישור לאתר 
4. הצהרת אמונים חבר המליאה בן זייד. 

5. סקירה בנוגע להתקדמות האשכול הצפוני והמזרחי- מציגה, דליה אייל, סגנית ראש המועצה. 
6. עדכון תקציב המועצה לשנת 2019 ותקציב המועצה לשנת 2020- מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה. )מצ"ב( 

7. תקציבי הוועדים לשנת 2020- מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. 
8. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2020- מציג, שגיא וייץ, גזבר )מצ"ב(. 

9. בקשת היישוב בלפוריה להחלפת רו"ח לצורך ביצוע ביקורת כספים שנתית- מציג, שגיא וייץ, גזבר 
המועצה )מצ"ב(. 

10. פתיחת חשבונות אב ותתי חשבון פיס- מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. 
11. אישור קבלת הלוואה לצורך השלמת מימון מעון יום ועד מקומי כפר ברוך וקבלת ערבות מצד המועצה- 

מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. 
ִּ ִּ 12. מסגרת חח"ד )חשבון חוזר דביטֹורי( 2020- מסגרת אשראי - מציג, שגיא וייץ, גזבר )מצ"ב(. ֶ

13. בקשת עמותת בית האומנויות עמק יזרעאל)ע"ר( להפיכתה לעמותה עירונית- מציג, אייל בצר, ראש 
המועצה. 

14. מינוי מועמדים לוועדת ביקורת של הועד המקומי בישובים כפר החורש, שריד , כפר ברוך וגזית- מציגה, 
רינת זונשיין, מנכ"ל. 

15. אישור ביצוע שינויים בתב"ע להרחבת היישוב תמרת, ייזום תכנית- מציג, דובי ויינגרטן, מהנדס המועצה. 
16. אישור שכרה של מנהלת מפעם, דקלה רוזנטיין שלומי, הסכם אישי- אישור שכר במנעד 70%-60% 

משכר מנכ"ל- מציגה, רינת זונשיין, מנכ"ל. 
17. החלטה בדבר שמות רחובות כפר יהושע- מציגה, רינת זונשיין, מנכ"ל )מצ"ב(. 
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18. ועדת ערר לארנונה- בקשה לאישור חבר חדש- משה לפידות, קיבוץ מזרע- מציגה, רינת זונשיין, מנכ"ל 
)מצ"ב(. 

19. תברים לסגירה 2019- מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב( 
20. תב"רים- מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. 

21. שונות. 
 

 ישיבת המליאה הוקלטה במלואה. 
 הדלקת נרות חנוכה ע"י אייל לייבוביץ'. אייל ברך את חברי המליאה ועידכן בדבר ועדת הכספים אשר עברה על 

התקציב באופן יסודי ואישרה אותו. 
 

 דיווחי ראש המועצה

 חברת המליאה, צליל אבני. ילדה בשעה טובה בן בשם מיכאל. מאחלים לה ולמשפחתה מזל טוב והרבה 

נחת. 
 ערן בר-רבי מגניגר. חזר אלינו לאחר תקופה מאתגרת, רפואה שלמה. 

 מנשיה זבדה. אירוע פשע שנאה במנשיה זבדה, לא אופייני לרוח העמק. ניקרו קרוב ל-100 צמיגים ונכתבו 

כתובת נאצה. המועצה פעלה במהירות להורדת הכתובות והשב"כ עם קצה חוט בנוגע למבצעים את המעשה 
הנפשע. נק' האור בכל האירוע, שכלל יישובי המועצה וחברי המועצה נרתמו והגיעו לחזק ולעודד את תושבי 
מנשיה זבדה. חשוב לגנות ולפעול בזמן כדי שהמצב לא יחמיר. כלל יישובי המועצה שמרו על סולידריות. 

 שדה תעופה. מתקדמות שתי התוכניות, מנסים לשכנע את מקבלי ההחלטות במגרעות שבהקמת שדה"ת 

בעמק יזרעאל. מקדמים גם את האפשרות לשדה"ת בחיפה. הוויכוח הינו מקצועי לגבי גודל השדה. במידה 
וראשת עיריית חיפה תסכים לשדה גדול יימנע שדה"ת בעמק. התקיימה פגישה עם ח"כ בוגי יעלון שגם 

הוא מצדד בשדה"ת בחיפה. 

 הנחות בקרקעות.   היה ניסון לבטל את ההנחות בשל המצב הסוציואקונומי, הרווחנו זמן, אך לא בטוח 
שהצלחנו לבטל את המגמה. 

 הסכמי הגבולות.  הצלחנו לגבש הסכמות עם ראשי הרשויות השכנות, ההסכמים האלה מותנים באישור 
שר הפנים. כאשר ייחתם ההסכם כל שאר הדרישות ירדו מסדר היום.   

 מנהל אגף החינוך. מנהלת האגף, רחל שחורי, הגיעה לגיל פרישה, ותעזוב בסוף חודש דצמבר. המועצה 
פרסמה מכרז לתפקיד. מועמדים שונים הגישו את מועמדותם וביום 16.1.20 תתקיים ישיבה של ועדת 

הבחינה. 

 לילך עמיצור. שינוי דרמטי בלשכה, לילך עמיצור, יד ימיני מזה 21 שנים, עוזרת ראש המועצה ומנהלת 
הלשכה, החליטה לפרוש. ב1.2.2020 תסיים את תפקידה. 

 מרכז חדשנות במנשיה זבדה. נבנה תוכן שיביא ערך מוסף, תוכן של מרכז חינוכי מדעי וטכנולוגי. קבוצת 

רובוטיקה ופעילות סביב נושא הרובוטיקה וכן מרכז חלל והזרוע השלישית יזמים בתחום הטכנולוגי. בעצם 
מרכז שייתן העשרה בשעות הבוקר לבתי הספר ובשעות אחה"צ מרכז קהילתי שייתן מענה לעבודה גם של 

ילדים וגם מבוגרים. 
 

138. בפתח הישיבה הגיעו תושבים מקיבוץ מרחביה, מושב מרחביה ועפולה לקבל עדכון בנוגע  למפעל ע.כ. שבולת 
דגן 

רחל בן חורין, יו"ר הועדה לאיכות הסביבה: הועדה לאיכות הסביבה קיימה סיור באזור, ניכר כי אכן יש 
קושי רב, הריח חזק ולא נעים. כוועדה אנו מבינים כי לא מספיק לקבוע תנאים, החשוב הוא לראות איך 
מתפעלים את המפעל והאם הפילטר שאמור לנטרל את הריחות עובד. נוצר על ידי הועדה קשר עם המתכננת 

של הפילטר והיא הסבירה כי מאז שנוצר הפילטר הקשר עם המפעל נותק. הבעיה הינה נהלי ייצור ותחזוקה 
, לא מספיק להביא את הדברים הנדרשים לטיפול בבעיה, יש צורך גם לתפעל אותם. 

הועדה ממליצה:  



 

 

א. אם יוחלט להאריך את רישיון העסק למפעל יש להתנותו בכך שהם יהיו בקשר שוטף עם מתכננת 
הפילטר ואכן יתפעלו את הפילטר. 

ב. אנשי מח' איכות הסביבה יקבעו מה הם צריכים כדי לעקוב שהעבודה והייצור אכן מתבצעים כמו 
שצריך. 

אסי אליה: המפעל אכן חודש, החדרים כרגע אטומים, ח"ג נכנסים למעגלים אטומים וישנה מער' יניקה 
ששואבת הכל לתוך פילטר ביולוגי. התהליך אכן עובר לתהליך סגור. יחד עם זאת, הריח עדיין חזק. היו 
שלושה מיכלים שבהם אחסנו את המוצרים, 2 מיכלים הוסרו והגיעו ביוביות לשאוב את השאריות. נותר 

מיכל אחד שיועבר לפס יצור החדש. בהחלט ניכר שיש בעיה ונגרם נזק לאיכות החיים.  

ארנון מצר: אנו מבינים את המצוקה שבה נמצאים התושבים, עד כמה הריח חזק ובלתי נסבל. מחכים 
ל1.1.20 לראות עם המפעל יעמוד בתנאים שהוצבו לו.   

אייל בצר: לא נחתום על חידוש רישיון עסק אם לא יהיה אישור לכל אבני הדרך שהמפעל התבקש לבצע. 
ב1.1.20 רישיון העסק נגמר, בשלב ראשון אנו כמועצה נקפיד ביתר שאת כדי לראות שהמפגע יפתר. במידה 
ולא יהיה רישיון עסק המועצה תפעל לאכיפה. גם בעבר המועצה פעלה לסגירת המפעל כאשר פעל ללא 
רישיון ובית המשפט החליט כי המפעל ימשיך לפעול בתנאים. אנו נעשה הכל כדי שהבעיה תפתר ואם היא 

לא תפתר נפעל לסגור את המפעל. במידה והמפעל לא יעמוד בתנאים, יוצא צו סגירה מנהלי כבעבר. 
עודד דונג: אנו כמועצה לא פועלים בחלל ריק כאשר מפעילים סמכות ניהולית, כאשר מופעלת הסמכות 
בדרך כלל הצד השני מגיב וההחלטה עוברת לבית המשפט. הובהר על ידי ראש המועצה כי הוא יפעיל את 

סמכויותיו ואכן יפעל לסגירת המפעל. 

139. אישור פרוטוקול 10/19 
 

החלטה: לאשר את פרוטוקול 10/19 

 אושר פה אחד. 

 

140. הצהרת אמונים חבר המליאה בן זייד. 

חבר המליאה הצהיר אמונים  בנוכחות חברי המליאה.  

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"  

 
141. סקירה בנוגע להתקדמות האשכול הצפוני והמזרחי- מציגה, דליה אייל, סגנית ראש המועצה. 

הוצגה סקירת הפעילות ומטרותיה. יישובי האשכול הצפוני כ15,000 תושבים והאשכול המזרחי כ- 4000 
תושבים. המטרות, הגדלת הפעילות באזור ויצירת מענה לאזור בהתאם לצרכים העולים מהשטח. את המענה 
אנו מפתחים יחד עם קבוצות פעילים ועם המחלקות השונות במועצה וכן להנגיש לתושבי האשכולות את 
שירותי המועצה- חינוך, תרבות רפואה. בנוסף אנו פועלים לחיבור והיכרות בין הישובים היהודיים לערבים. 
כדוגמאת פתיחת מרכז לימודי עברית/ערבית בסואעיד חמירה. חשיפה של התושבים על הפעילויות 

המתקיימות באזור, העברת מידע הדדית בין היישובים ליישובים, יצירת נראות לעשיית המועצה באזור. 
 

שמוליק דודאי: ביקש לשבח את הפעילות המבורכת וביקש בהמשך להציג נתונים כמותיים על הפעילות 
הנעשית. הגדרת מטרות ויעדים , שנוכל להסתכל היום בעוד שנה ולראות איפה אנחנו עומדים. 

רחל בן חורין: מבקשת להעביר מדדים גם מול התושבים עצמם לראות אם זה באמת עונה על הצורך. 
אייל בצר:  תודה לדליה. מניסיון שמצטבר, גם דקלה וגם מיכל עושות עבודה טובה. הרעיון הוא ליצור את 

החיבורים בין הישובים, ככה גם חוסכים וגם מחברים קהילות. 
 

 142. עדכון תקציב לשנת 2019 ותקציב המועצה לשנת 2020- מציג שגיא וייץ, גזבר המועצה.                                     
אייל בצר: הגידול במועצה מביא למצב, שלא משנה כמה ננסה לדייק תמיד יהיה עדכון לתקציב. נתחיל בעדכון 

תקציב 2019. 
 



 

 

רינת זונשיין: היה לי מאוד חשוב שתגיעו למליאה מוכנים, ולכן דאגנו לשלוח את החומרים כשלושה שבועות 
לפני, חברי ועדת התקציב התכנסו ,שאלו ובחנו ונתנו את הדעת. תודה לחברי ועדת התקציב. התקיימה הנהלה 
בה הצגנו את התקציב וכן קיימנו מפגש בהשתתפותכם לקבלת הסבר על התקציב בטרם התכנסה המליאה. 
רגע לפני שנכנס לעדכון התקציבי, אתן מבט רוחב על פני עשור, התקציב גדל מכמה סיבות. התקציב של החינוך 
הכפיל את עצמו, כך גם הנוער והספורט. ניתן לראות שיתר פעילויות המועצה גדלו אך לא ביחס דומה. האוכ' 
גדלה כמעט ברבע וכמובן שזה משפיע על כלל השירותים שהמועצה נותנת. זהו גידול מאוד יפה, הגידול הוא גם 

בהוצאה הממוצעת לנפש.  
היום נדבר על התקציב השוטף ולא על תקציב הפיתוח )התב"רים(. המועצה מנהלת שתי תקציבים מרכזיים- 
התב"רים , תקציבי הפיתוחף תקציבים שנפרשים על מס' שנים והתקציב השוטף השנתי , מתעדכן ומושפע 
מהרבה גורמים והוא תקציב מאוזן והמועצה שומרת על האיזון בצורה מאוד יפה וזה חשוב. דירוג סוציו' 
אקונומי 8 מתוך 10 , דירוג המתקבל על בסיס פרמטרים רבים הקשורים בתושבי עמק יזרעאל. דירוג מתעתע, 

לא בהכרח משקף את חוזק הרשות. במקרה זה יש הלימה יחסית בין חוזק המועצה לחוזק התושבים. 
 

שגיא וייץ: עדכון תקציב 2019,תמהיל הארנונה של המועצה הינו 35% ארנונת מגורים, 65% עסקים. בתוך 
הארנונה לעסקים נכללים גם העסקים בתוך הישובים. יש שני תרשמי עוגות, אחד מייצג סעיף הכנסות והשני 
מייצג סעיף הוצאות. ניתן לראות שהארנונה כללית מסה"כ ההכנסות מהווה 40%, תקבולים ממשרד החינוך 
עוד 30%, מתקציב ההוצאות ניתן לראות כי סה"כ התקציב שמושקע בחינוך הינו 50%. להזכירכם המליאה 
אישרה את תקציב 2019 של 349 מלש"ח  על סמך ביצוע 2018. העדכון הינו על סמך רבעון שלישי ולכן העדכון 

הוא מ349 מלש"ח ל-357 מלש"ח  תוספת של 8 מלש"ח.  

 
אייל בצר: מדובר על תוספת איזון מאוזנת 2.2% הגיוני לגידול המועצה. הצבעה לאישור עדכון תקציב 2019. 

החלטה: לאשר את עדכון תקציב לשנת 2019 
 אושר פה אחד  

שגיא וייץ: הצעת תקציב 2020, סה"כ תקציב מוצע ל2020 הינו 360 מלש"ח על סמך הנתונים שהוצגו בדו"ח 
רבעון שלישי 2019. קיימת תוספת ארנונה של כ-6 מלש"ח. תקציב ההוצאות נבנה בהתאם.  

רינת זונשיין: בנינו תקציב על בסיס רבעון שלישי של 2019 , אל מול כל השאלות העומדות מול התקציב 
שיאושר בממשלה לכשתקום. אין ספק שיהיה עדכון תקציבי. בוצעה הערכה תקציבית שהיא כרגע זהירה. רוצה 
להודות לשגיא ולמירי, להביא תקציב כזה ולדייק ולהיות בקיעים בנושא. רו"ח מירי שריג, ויקי לטביננקו וחלי 

דניאל, תודה רבה על עבודה יסודית ומאומצת לאורך כל השנה, מדובר בעבודה רבה. 

אייל בצר: היות והשנה אנו מסיימים בעודף מסוים, המועצה תעבור ממועצה יציבה למועצה איתנה. הצבעה 
לאישור תקציב 2020. 

החלטה: לאשר את התקציב לשנת 2020 )מצ"ב( 

 אושר פה אחד  

 

143. תקציבי וועדים לשנת 2020- מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה. 
ליאת החלה וחלי המשיכה לאגד את סעיפי התקציב, עברנו יחד עם גיל , על כל תקציב וראינו שהכל תקין ועומד 
בדרישות. צוות מצומצם עבר גם הוא על התקציב, וידאנו שכלל הסעיפים מופעים. כלל היישובים הגישו. 66 

מלש"ח לשנת 2020 סה"כ לכלל היישובים.  

אייל בצר:  אנו מאשרים פה את התקציב של הועד המקומי. כל תקציב נבדק על ידי ועדה של נציגי הכספים , 
הישובים ונציג היישובים. נבדקו קיומם של כלל הסעיפים היו ריג'קטים ורק לאחר התיקונים זה מגיע לאישור 

המליאה. הצבעה לאישור תקציב וועדים לשנת 2020. 

החלטה: לאשר את תקציב וועדים לשנת 2020 
 אושר פה אחד  

 



 

 

144. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2020- מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה. 
קיימים שני מודלים להאצלת סמכויות מודל אחד בנוגע להאצלת סמכויות בכפוף לאישור גזבר. לגבי ספריה, 

תרבות , נוער וספורט. מודל מס' 2 האצלה מלאה.  

 אייל בצר: ישנם רק ארבעה סעיפים עליהם נאציל סמכויות וגם הם כפופים לאישור הגזבר.
 

החלטה: לאשר האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2020 ליישובים-  
מודל 1 :  
סוואעד  כפר גדעון כפר ברוך חנתון בית זייד

 חמיירה
 מנשיה זבדה 

 
 אושר פה אחד. 



 

 

 
 
 

החלטה: לאשר האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2020 ליישובים-  
מודל 2:  

 מרחביה קיבוץ יפעת גזית בית לחם הגלילית אחוזת ברק

 מרחביה מושב ציפורי גניגר בית שערים  אלונים

 נהלל כפר החורש דברת בלפוריה  אלוני אבא

 עין דור כפר יהושוע הושעיה גבעת אלה אלון הגליל

 עדי מזרע היוגב גבת הרדוף

 שדה יעקב שריד שימשית רמת דוד הסוללים

    תמרת תל עדשים

 
 אושר פה אחד. 



 

 

 

145. בקשת היישוב בלפוריה להחלפת רו"ח לצורך ביצוע ביקורת כספים שנתית-  מציג, שגיא וייץ, גזבר 
המועצה.  נדרש אישור המליאה להחלפה. 

 
החלטה: לאשר החלפת רו"ח ביישוב בלפוריה לצורך ביצוע ביקורת כספים שנתית. שירותי משרד בועז מקלר 

ושות'. 
 אושר פה אחד. 

 
146. פתיחת חשבונות אב ותתי חשבון פיס- מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה 

מפעל הפיס דרש פתיחת חשבון ותתי חשבון, לפי נוהל חדש. לצורך קבלת הכספים ממפעל הפיס . נדרש אישור 
המליאה.  

החלטה: לאשר פתיחת חשבון במפעל הפיס לצורך פתיחת חשבון אב בפיס ובפתיחת תתי חשבונות פיס. 
 אושר פה אחד. 

 
 

147. אישור קבלת הלוואה לצורך השלמת מימון מעון יום ועד מקומי כפר ברוך וקבלת ערבות מצד המועצה- 
מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(.  

הצעת ההלוואה פריים +2.9%, מבקשים 450 אלש"ח מיועד למעון יום.  
אייל בצר: נתקבל תקציב למעונות יום, הם מבקשים הלוואה שהמועצה תערוב להם. הבנק אישר והמועצה 

תהיה ערבה.  אנו ערים לנושא ואכן מעירים ליישוב לנסות להביא הצעות נוספות. 
 

החלטה: אישור קבלת ההלוואה על סך 450 אלש"ח בתנאים של פריים + 2.9% לעשר שנים בנוסף לעריכת 

מסמכים של 3000 ₪ , בכפוף לעזרת הגזבר בהשגת שיפור תנאים מול הבנקים. 
הצבעת המליאה- בעד – 30 , נמנע- 1 

 אושר  
 

ִּ ִּ 148. מסגרת חח"ד )חשבון חוזר דביטֹורי( 2020- מסגרת אשראי - מציג, שגיא וייץ, גזבר )מצ"ב(. ֶ
מדובר במסגרת חח"ד בבנק הפועלים, בנק לאומי ובנק מוניציפאלי ) דקסיה לשעבר(. נדרש כשנה שעברה אישור 

המליאה. 

החלטה: אישור מסגרת חח"ד )חשבון חוזר דיבטורי( 2020, חשבון אשראי שוטף הנוצר על ידי הרשאה, שנותן 
הבנק ללקוח למשוך מחשבון העו"ש בצורת שיקים סכום מסויים, העולה על יתרת הזכות שיש בחשבון.  

 בנק פועלים: 500 אלש"ח 

 בנק לאומי לישראל )ב.ל.ל(: 600 אלש"ח 

 בנק דקסיה: 1,400 מלש"ח 

 אושר פה אחד  

 
149. בקשת עמותת בית האומנויות עמק יזרעאל)ע"ר( להפיכתה לעמותה עירונית- מציג, אייל בצר, ראש 

המועצה. 
אייל בצר: אנחנו עובדים עם עמותות פרטיות, בעבר המדינה קבעה שכדי לקבל את התמיכה עובדים מול  
העמותות הפרטיות. כרגע המדינה הבינה שיש להגדיר את העמותות כעירוניות ולא פרטיות. התקיימה 

התכנסות של הנהלת העמותה אשר ביקשה להתחיל מהלך להפיכתה לעירונית. 

החלטה: אישור בקשת עמותת בית האומנויות עמק יזרעאל לאישור עקרוני להפיכתה לעמותה עירונית 
 אושר פה אחד  

 
150. מינוי מועמדים לוועדת ביקורת של הועד המקומי בישובים כפר החורש, שריד כפר ברוך וגזית- מציגה 

רינת זונשיין , מנכ"ל. 



 

 

בכל יישוב נדרשת וועדת ביקורת. החברים עוברים סינון לוודא שעומדים בקריטריונים ומוצגים מועמדים של 
כפר החורש, שריד, גזית וכפר ברוך. אין בחירה בין מועמדים כיוון שאין צורך. הליך פורמאלי שנדרש לאישור 

המליאה. 

החלטה: לאשר את המועמדים לוועדת ביקורת של הוועד המקומי בישובים כפר החורש, שריד, גזית וכפר 
ברוך 

 

מס' חברי  הישוב

ועדה  

 קיימים

 עיקרי קורות חיים  שם המועמד

כפר 

 החורש
1 

 אדיר ירמיהו
 .PCIEמהנדס חשמל, כיום מנהל קבוצת פיתוח קושחה 

 שרות צבאי בחיל האוויר כקצין מפעילים בטייסת.

 רננה דורון

בעלת תואר שני בניהול טכנולוגיה ותואר ראשון במדעי החיים. 

בבחברת פרטנר כיום דירקטורית ומנהלת אבטחת איכות 

 מערכות תוכנה. 

 1 שריד

רוני דה 

 בק –קוסטה 

שמשה כמדריכת ילדים בקיבוץ ואם בית במוסד וכיום, 

פנסיונרית ללא מנוח. שמשה כחבה בהנהלת אגודת 

 קדנציות. 2-המתיישבים ב

דורון יטח 

 קציר

בעל תואר ראשון בהנדסה מכנית וכיום, מנכ"ל משותף ובעלים 

 בחברה לאספקת שירותי פיתוח מערכות אלקטרואופטיות.  

 --- גזית

 אורי אלון
בעל תואר ראשון, כיום מנהל מוצר בכיר ומנהל מערכות מידע 

 במפעל פלזית פוליגל. שליטה בתוכנות אופיס.

 אנה קוגן
הנדסאית תעשיה וניהול, כיום, אחראית תפ"י גלובלי וקשרי 

 לקוחות במפעל פלזית פוליגל.  

 
הצבעת המליאה- בעד – 30 , נמנע- 1 

 אושר  

 
151. אישור ביצוע שינויים בתב"ע להרחבת היישוב תמרת, ייזום תכנית- מציג, דובי ויינגרטן, מהנדס המועצה. 
יישוב קהילתי ללא חזקה בקרקע המועצה תבצע תשתיות ציבוריות ל150 יח"ד, מאחר ואין ליישוב חזקה 
בקרקע בוצע השינוי בתוכנית על מנת לטייב אותה. המבקש צריך להיות הרשות המקומית על פי הוראות מנהל 

התכנון, מסיבה זאת יש לקבל את אישור המליאה שהמועצה היא הגוף המבקש לשינויים בתכנון. 
אייל בצר: מנהל התכנון מקפיד ביתר על הגשת הבקשות. ייזום תכנית הם רק בעלי זכויות בקרקע, מועצה 

מקומית וכדומה. במקרה זה לתמרת אין זכויות בקרקע ולכן המנהל מבקש שאת התיקונים אנו נגיש כמגישים. 

החלטה: אישור למועצה להיות הגוף המבקש לשינויים בתכנון בתב"ע תמרת. 
 אושר פה אחד  

 
152. אישור שכרה של מנהלת מפעם, דקלה רוזנשטיין שלומי, הסכם אישי- אישור שכר במנעד 70%-60% 

משכר מנכ"ל- מציגה, רינת זונשיין, מנכ"ל. 
משרד הפנים הקים את מפעמים לפני מס' שנים, בשנה וחצי הקרובות הוחלט לסגור את מפעמים. בעמק יזרעאל 
קיים מפעם , נוהל על ידי אלה אילת, כרגע התמנתה דקלה רוזנשטיין שלומי מקיבוץ מזרע. המפעם ממומן 

file:///F:/מליאה%2029122019/תמרת%20-%20מכתב%20למליאה-%20ייזום%20תכנית.pdf


 

 

במלואו על ידי משרד הפנים ונותן שירות הדרכה מקצועית ופיתוח תחומי ליבה. יש לאשר את שכרה במליאה 
בגובה של 60-70 אחוז משכר מנכ"ל. עוד שנה וחצי יסגר והמועצה לא חלק בדבר. המבנה שייך למועצה ומשולם 
עליו שכירות. היא עובדת רשות למרות שהמימון חיצוני. הנושא לא הגיע להנהלה מכיוון והיא אושרה יום אחרי 

ישיבת ההנהלה.  
אייל בצר: לא כל רשות מקבלת מפעם זאת הבעת אמונה גדולה. מדובר כרגע בשנה וחצי. נושא פורמלי מכיוון 

שהמימון מלא של משרד הפנים. 

החלטה: לאשר את שכרה של מנהלת המפעם, דקלה רוזנשטיין שלומי במנעד של 70%-60% משכר מנכ"ל 
הרשות. 

הצבעת המליאה- בעד – 21 , נמנע- 1 
  אושר 

 
153. החלטה בדבר שמות רחובות כפר יהושע- מציגה, רינת זונשיין, מנכ"ל )מצ"ב(. 

הועד המקומי אחרי לבטים בחר שמות, קיבלנו את בקשת הועד ואת השמות. נדרש אישור המליאה. 

 החלטה: אישור שמות רחובות כפר יהושוע.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 אושר פה אחד  
 
 

154. ועדת ערר לארנונה- בקשה לאישור חבר חדש- משה לפידות, קיבוץ מזרע- מציגה, רינת זונשיין, מנכ"ל 
)מצ"ב(. 

אילן מבקש לסיים כהונתו בועדת הערר, במקומו נבקש למנות את משה לפידות מקיבוץ מזרע. חבר בועדת ערר. 

החלטה: אישור משה לפידות כחבר בועדת ערר. 
  אושר פה אחד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

155. תברים לסגירה 2019- מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב( 
שגיא מציג את התב"רים לאישור )מצ"ב(. 

 החלטה:

 
לאשר את סגירת התב"רים  2019 שהוצגו. 

 

 אושר פה אחד. 

 
 



 

 

156. תב"רים  
שגיא מציג את התב"רים לאישור )מצ"ב(. 

 החלטה:
לאשר את התב"רים שהוצגו. 

 
 אושר פה אחד. 

 
 

 
 
 



 

 

157. שונות: 
 שדה יעקב-מציג,  דובי ויינגרטן, מהנדס המועצה. 

מושב שיש לו הסכם חכירה מול המנהל. מבצעים תב"ע שהמשמעות שלה להסדיר את הנחלות להגדיל את 
הנחלות. השטחים שם לא שווים. במסגרת התוכנית, הסכם החכירה הוא על שטחים הקשורים לאגודה מות ך 
אחוז 85 אחוז שטחי הקשורים לאגודה ו15 אחוז הם שטחים ציבוריים. כיד לאשר את התוכנית המועצה צריכה 

להיות המבקש. 
החלטה: מאשרים להביא את הסעיף למליאה. 

 אושר פה אחד  

החלטה: אישור למועצה להיות הגוף המבקש לשינויים בשדה יעקב. 
הצבעת המליאה- בעד – 21 , נמנע- 1 

 אושר  

 הישיבה ננעלה.

 

 

 

 

 

 

       _______________                                                                                              ______________ 

      אייל בצר                                                                                                               

   ראש המועצה       

      רינת זונשיין   

                                                                                                                 מנכ"ל 

 

 


