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 אמנון שלו זיו ורהפטיג חנה פרידמן מרדכי פורמן ורד מרקיאר יוסי גת
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    יאיר שלו דודו הלפר טאהא סוועאד

      
 

 , הודיעו:חסרים
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 םדיווחי –אייל בצר 

  1.31תוכניות עבודה לשנת 

לשנת  ליום הצגת תוכניות עבודה 2612מאי  66אייל מודה לחברי המליאה שהגיעו ביום ראשון 

2612. 

 גבי בורשטיין מציין שזו הזדמנות טובה להכרת פעילות המחלקות לעומק.

 

  "1.31פסטיבל "חלב ודבש 

ועים פתוחים לקהל הרחב מהאיר , חלק2612מאי  18-27רועים יתקיימו בין התאריכים יון אומג

 ללא תשלום, הציבור מוזמן.

 

 "ועדה מרחבית "יזרעאלים 

 (.1א' ) 19מתחילה הועדה לפעול על פי סעיף  2612מאי  15יום החל מ

מתבקשים להגיע לישיבה )נבחרים מליאת מוא"ז עמק יזרעאל( חברי מליאת ועדת "יזרעאלים" 

 הראשונה בהרכב מלא.

 

  77כביש 

על בסיס הכביש הקיים  77בכביש המועצה  תמיכתאת הביע ה הופיע מול הועדה וראש המועצ

לגרוע את הכביש מתוואי נחל בית לחם הועדה לתחבורה יבשתית החליטה להמליץ לות"ל  .(722)

 .722ולהעבירו על בסיס כביש 

 

 הידוע כ"גז בישול –גז פחמימני מעובה  - גפ"מ" 

הגפ"מ באזור הצפון. המועצה הארצית לתכנון  שק/ד היא תכנית מתאר ארצית למ32תמ"א 

/ד' במטרה לאתר ולייעד שטח לאתר 32עריכת תמ"א  הורתה על ,16.5.65ולבנייה, בישיבתה מיום 

אתר מתכנני התוכנית בודקים אפשרות להעברת והצפון.  אחסון גפ"מ לטווח ארוך באזור חיפה

 כפר ברוך(. –דים קריית אתא לאזור מועצה אזורית עמק יזרעאל )מכון פס

גב' רונית מזור הינה:  –עמדת המועצה שנשלחה למנהלת האגף לתכנון נושאי במשרד הפנים 

המועצה תיקבע רק לאחר הצגת סקר סיכונים  ה הסופית שלתוכנית, עמדתל מתנגדתהמועצה 

 ועריכת דיון ציבורי פתוח בהשתתפות התושבים.)איכו"ס וכו'( 

 

 

 אישור פרוטוקול קודם 1925

 61.64.2612קול מליאה מיום פרוטו

 
 החלטה

 51.31..35.לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 . -נמנע  . -נגד  .1 -בעד 

 מאושר 
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 בית האמנויות – עמותה לקידום המחול, המוסיקה והאמנויות בעמק יזרעאל 1975

 מצ"ב נספח א' )מצגת( + נספח ב' )הנתונים –מציגה את הפעילות  מנהלת העמותה –חוה בקל 

 הכספיים(.

 מלש"ח. 1.6תמיכה בסך  2612מליאת המועצה אישרה לעמותה לשנת 

תקציב התמיכות המוענקות לעמותה על ידי המועצה, חברי המליאה מציעים להקים צוות בדיקת 

 לעניין התפעול השוטף. והמשמשות

  באחריות דן תנחומא להביא לאישור בישיבת המליאה הבאה את הרכב הצוות.

 

 

 ע מט"ש רנ"י הסולליםאישור תב" 1925

הכנת תוכניות מתאר למט"שים ובהקשר זה למט"ש רנ"י הסוללים הינה חלק מחובותיה הסטטוטוריות 

של המועצה. העדרה עלול לחשוף את המועצה לטענות/תביעות שונות. הועדה המחוזית דורשת 

ו בעל הזכויות קיבוץ הסוללים שהינלאחרונה אישור מליאה על היות המועצה בין יוזמי התוכנית. 

  יאשר את תמיכתו בתוכנית. והמועצה פנתה אליו על מנת שבשטחים וצד להסכמים, 

 

 החלטה:

לאשר את היות המועצה בין יוזמי התוכנית המפורטת מט"ש רנ"י הסוללים, יחד עם שותפיה 

מי נע חברת המים והביוב של נצרת עילית, תאגיד הרי נצרת, ותאגיד כפרי גליל  –למט"ש זה 

 חתון5ת

 . -נמנע  . -נגד  .1 -בעד 

 מאושר 

 

 

 מינוי ועדת ערר )ארנונה(: 1995

על פי נהלים חדשים מאת משרד הפנים, המועצה נדרשת להחליף את חברי ועדת הערר המכהנים )עקב 

איסור כהונה רצופה מעל חמש שנים( וכן המועצה נדרשת למנות לכהונת יו"ר ועדת ערר עו"ד 

  כש שופט בימ"ש השלום.  במקצועות בעל תנאי כשירות

 הם ה"ה: לחברות בועדת ערר, במקום חברי ועדת הערר המכהנים כעת המועמדים המוצעים

 לתפקיד יו"ר ועד הערר: עו"ד חגי מרום )תושב יפעת(;

 איציק שקד )תושב תמרת(; -חבר ועדה 

 טובה שביט )תושבת בית שערים(; –חברת ועדה 

 ממלא מקום;נח אפרת )תושב גניגר(  –חבר ועדה 

 ממלא מקום; –מיכה רינת )תושב מזרע(  –חבר ועדה 

 ממלא מקום; –אילן הרן )תושב מזרע(  –חבר ועדה 

 ממלא מקום5  –דורון מור )תושב מרחביה(  –חבר ועדה 
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רואים מקום  אין, העל סמך הנתונים שהוצגו בפניכי  עו"ד יעל נורקין, –של היוע"מ דעת החוות נמסרה 

ם עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, בין תפקידו כחבר ועדת לחשש כי מי ה

 הערר לבין עניין אחר שלו.

המועמדים ובני  היועצת המשפטית, אישרה היועצת המשפטית כי כמו כן, על פי הנתונים שהוצגו בפני 

המשפחה הסמוכים על שולחנם, אינם בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם המועצה האזורית עמק 

יזרעאל, למעט עו"ד חגי מרום, המכהן כיו"ר דירקטוריון חברת פלגי מים בע"מ, בה מחזיקה המועצה 

יים בשבועות מניות. מאחר ופורסם מכרז למכירת מניות המועצה בחברת פלגי מים, הליך שצפוי להסת

רואים מניעה לכהונתו כאמור, בועדת הערר, כהונה שתחל לאחר מכירת מניות המועצה  ןהקרובים, אי

 בחברה.    

 

 החלטה: 

 למנות את המועמדים המוצעים לחברים בועדת הערר במקום חברי ועדת הערר הנוכחיים5

 3 -נמנע  . -נגד  13 –בעד 

 מאושר 

 

 

 מעבר לאכיפה סביבתית 5..3

ומעבר לאכיפה סביבתית על פי חיקוקי הסביבה הארציים ביחס  21.6.69חלטת המועצה מיום תיקון ה

 לאותם חיקוקים שפקחי המועצה מוסמכים לאכוף. 

)להלן :"החוק"(  2668-סמכויות פקחים( התשס"ח-חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית .1

ים, לאכוף את חיקוקי תושב 26,666מחייב את המועצה בהיותה רשות מקומית המונה מעל 

הסביבה המנויים בתוספת לו, באופן המתואר בו ולא באמצעות חוקי העזר שלה, ביחס 

 לעבירות שיסודותיהן דומים.

למרות האמור לעיל, החוק מאפשר למועצה, להחליט להחיל את חוקי העזר שלה, ביחס  .2

 ה ברשומות.לעבירות שיסודותיהם דומים, ולאכוף אותם בפועל רק לאחר פרסום החלטת

 סמכויות הפקחים לאכיפה על פי החוק מותנית בין היתר בקבלת הכשרה מתאימה.   .3

בזמנו, מאחר שהחוק נכנס לתוקפו עוד בטרם נבנתה תוכנית הכשרה לפקחים, הוחלט ע"י  .4

המועצה להמשיך ולאכוף את חוקי העזר שלה ביחס לעבירות שיסודותיהן דומים לעבירות 

 "החלטת המועצה"( וההחלטה פורסמה ברשומות. חיקוקי הסביבה, )להלן: 

מחד, לאור החוק החדש, ללא  -מכאן ומכאן "קרחת"הדבר נעשה ע"מ שהמועצה לא תישאר  .5

אפשרות אכיפה של חוקי העזר, ומאידך בהעדר תוכנית להכשרת פקחים,  ללא אפשרויות 

 אכיפה של החיקוקים בהתאם לחוק החדש.  

פקחים ביחס לחלק מחיקוקי הסביבה, ופקחי המועצה בינתיים נבנתה תוכנית הכשרה ל .6

 השתתפו בה ועמדו בה בהצלחה.  

עדיפות ישנה , םאשר הפקחים הוכשרו לגביה יםהארצירובם המכריע של חיקוקי הסביבה ב .7

על חוקי העזר, הדבר בולט במיוחד בעניין שמירת לחקיקה הארצית מבחינת גובה הקנסות 

 חוזרים ולמקומות המוגדרים כרגישים .לעבריינים  ,דיםביחס לתאגיהניקיון ומפגעי רעש 

בנסיבות אלו ניתן לתקן את החלטת המועצה, ולעבור לאכיפה של החוקים הארציים, ביחס  .8

 לחיקוקים לגביהם הוכשרו הפקחים.  
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)פקודת בריאות העם,  ,נבנתה מערכת הכשרה לגביהם עדין לאסביבה אשר  וקיקיבאשר לח .9

 שאיר בתוקףלהם מים, חוק החומרים המסוכנים, חוק אויר נקי ( חשוב חוק המים בעניין זיהו

בצע פעולות כדי שניתן יהיה ל להם,החלת חוקי העזר הרלוונטיים החלטת המועצה ביחס ל את

 על פיהם.אכיפה 

המועצה, לפי המלצת ראש המועצה ובהסכמת היועץ המשפטי שלה,  מליאתלפיכך מובאת ל .16

קורית של המועצה, ומצמצמת את החלת חוקי העזר ביחס החלטה המתקנת את החלטתה המ

לעבירות שיסודותיהן דומים, רק  לאותן עבירות  אשר הפקחים אינם מוסמכים לאכוף על פי 

 החקיקה הארצית .  

 

 

 החלטה  

)ב( לחוק הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית  33בתוקף סמכותה של המועצה לפי סעיף לאשר 

, המועצה מתקנת את החלטתה להמשיך ולאכוף את הוראות 2..1-"ח)סמכויות פקחים( התשס

רה על חיקוק סביבה חוקי העזר שלה במידה ומדובר בעבירה שיסודותיה דומים ליסודות עבי

 ומצמצמת החלטה זאת כך שתחול ביחס לחוקי העזר הבאים:    כמשמעותו בחוק

  5 .399-אלחוק עזר לעמק יזרעאל )אגרת ביוב( התשנ" 2-)א( ו7סעיפים 

  39915-לחוק עזר לעמק יזרעאל )היטל ביוב ( התשנ"ב 2סעיף 

  5   3999 -לחוק עזר לעמק יזרעאל )אספקת מים( התשנ"ט .1סעיף 

 399-ו' לחוק עזר לעמק יזרעאל )שמירת איכות הסביבה( התשנ"ד-פרקים ב', ה' ו. 

 לעניין זיהום מים וזיהום אוויר5 

  המקומיות )הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב( לחוק עזר לדוגמה לרשויות  1סעיף

 שאימצה המועצה האזורית עמק יזרעאל5  3923-התשמ"ב

 

 1 -נמנע  3 -נגד  .1 -בעד 

 מאושר 

 

 היוגבמושב ועד מקומי  -ועדת ביקורת  3.35

 לאישור מליאת המועצה; המוצעים  לועד מקומי היוגב, שמות חברי ועדת ביקורת

 אורי בן ארי .א

 ישראל ולך .ב

 יאלמנשה יח .ג

 

 החלטה

 אורי בן ארי, ישראל ולך, מנשה יחיאל: ועד מקומי מושב היוגב לאשר את ועדת הביקורת

 . -נמנע  . -נגד  .1 -בעד 

 מאושר 

 

  באחריות דן תנחומא5 –בישיבת המליאה הבאה יתקיים דיון על ועדות הביקורת ביישובים 
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 בחירת נציגים: –מליאת "יזרעאלים"  3.15

להלן אש המועצה על הסרתו מחברות במליאה המרחבית  "יזרעאלים", עקב הודעת חיים חמי לר

 השינויים המוצעים;

 .זאב גור מחליף את חיים חמי בועדת המשנה 

 .גבי בורנשטיין ממלא מקום של סלעית יעקובי בועדת המשנה 

 .משה מרקוביץ ממלא מקום של גבי בורנשטיין במליאת הועדה 

 

 

 המוצעת:)החדשה( הרשימה  להלן

 ים למליאת ועדה מקומית מרחבית "יזרעאלים":נציג
 

 :ממלא מקום נציג:
  אייל בצר
  עידו דורי

  סלעית יעקובי
     שטייןנגבי בור

 משה מרקוביץ         יאיר שלו
  סי גתוי

  זאב גור
  יריב בן עזר

  מיכאל ראטה
  דוד דרורי

 
 

 נציגים לועדת המשנה:
 :מלא מקוםמ נציג:

 אייל בצר עידו דורי
 יאיר שלו גור בזא

 יוסי גת יריב בן עזר
 שטייןנגבי בור סלעית יעקובי

 
 

 החלטה

 לאשר את הרשימה המוצעת5

 . -נמנע  . -נגד  13 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

__________  ______________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 מנכ"ל  המועצה
 

 

 ראש    המועצה 


