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 תשע"ג( כה' אייר) 55.550.50.מיום  54פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 נוכחים:

 אלכס גן טאהא סוואעד אלי בן סימון דודו הלפר יריב בן עזר אייל בצר

 דניאל קורבולי רן יפעה אבנר כרמון חנה פרידמן זיו ורהפטיג מיכאל ראטה

 אבירן עופר חיים חמי יוחנן מעוז עידו דורי אמיר כהן אבנר לוי

  דפנה מאור סלעית יעקובי דוד חדד דוד דרורי גבי בורנשטיין

  יעל לביא אפרת יאיר שלו אמנון שלו זאב גור ורד מרקיאר

      

 

 חסרים, הודיעו:

  משה ציפורי ניר שנער עמי יעקובסון דן קנריק שאול פינקרפלד

      

 

 חסרים, לא הודיעו:

 יוסי גת ירון אוחיון ג'אמל עבד אל חלים חיארמי י מרדכי פורמן סלעית  גדעון

    ירון גרוסמן דני פז משה מרקוביץ

 

  משתתפים:

, אברהם אסי אליהדליה אייל, דובי וינגרטן, מירי שריג, מורן ניר, , עו"ד יעל נורקיןדני עייק, דן תנחומא, 

 ברקן.

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .2

 הצגת התוכנית האסטרטגית  .1

  תיקון התקנון –תת התיירות עמו ..

 תיקון תקנון –עמותת אופק לתעסוקה  .4

 )דברת, שריד, הסוללים( ועדות ביקורת ביישובים .5

 שמות רחובות ומספרי בתים קיבוץ כפר החורש .6

וועד  - 2997החלת חוק עזר היטל סלילה על פי חוק עזר לעמק יזרעאל )סלילת רחובות( התשנ"ז .7

 מקומי תל עדשים

 תב"רים .8

 כויות בנכסי מקרקעין של המועצהרישום ז .9

 ן הרים בי"ס אלרואא מנשיה זבדהופתיחת חשב .25

 שונות .22
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 דיווחים אייל בצר:

 מיתועדיפות לא

 הממשלה פועלת להאריך את תוקף אזורי עדיפות לאומית, קיימת מחלוקת לגבי נפת עמק יזרעאל.

ל, הנושא יובא לדיון מחר המועצה פועלת בנחישות לגרום להארכת תוקף גם לגבי נפת עמק יזרעא

 מאי. .2בועדת הפנים של הכנסת )אייל נוסע לדיון בכנסת( ויובא לדיון בממשלה ביום שני 

 מכתבים לראש הממשלה ולשרים בחתימת ראשי רשויות נוספים. נשלחוראש המועצה ביוזמת 

 ובעלי השפעה.בנוסף התקיימו שיחות אישיות עם שרים 

 

 

 םאישור פרוטוקול קוד 0935

 ..152 מרץ 27אישור פרוטוקול מליאה מיום 

 
 החלטה

 

 0.50 מרץ 51לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 . -נמנע  . -נגד  05 -בעד 

 מאושר 

 

 

 הצגת התוכנית האסטרטגית 0915

 מוזמנים: עמוס ברנדס, מירב גנקין, רן חקלאי, מילה נוימן, יובל בראון, תמי לבנוני.

 כנן עמוס ברנדס והצוות.דוד בריל מציג את הרקע ואת המת

 דו"ח סופי. – לנספח א' מצ"ב –מציג את המצגת עמוס ברנדס 

 הערות חברי המליאה;

ככלל מרוצה מהתוכנית ומאופן עריכתה. מלינה על כך שלא הוזמנה לדיונים.  שמשית: –דפנה מאור 

 עצה.סימון של קריית חינוך בצומת נהלל לא נותן מענה. נדרש בי"ס על יסודי בצפון המו

מרכז למתן שירותים ולא רק בית יש לפעול לחזק את כלל השירותים לאזרחי צפון המועצה באמצעות 

 .צפון המועצה"כי לא יעלה על הדעת להגדיר את צומת נהלל כ, רספ

מבקש לקבל הבהרות לעניין אפשרות פיצול יח"ד בישובים קהילתיים. בצפון  עדי: -בורשטיין גבי

 המועצה חסר מרכז חינוך. צריך לחזק הנושא באזור צומת המוביל.

יש לנו שכנים רבים. מבקש לקבל הבהרות לעניין מיקום אזורי תעשיה ומסחר האם  שריד: -ד דרוריוד

לא סבור שהכביש נחוץ! לגבי תיירות מבקש התייחסות עמוקה  72לעניין כביש  בישובים או מחוץ להם?

 יותר. לגבי מבני חינוך התשתית הקיימת לא מתאימה בחלקה מיושנת.

 מבקש לדעת מי מימן את התוכנית. אלונים : -זאב גור 

 פרק השטחים הפתוחים בתוכנית לא השתנה כתוצאה מתהליך שיתוף היוגב: -יעל לביא אפרת 

הציבור. מבקשת העמקה והרחבה. לגבי מנחת מגידו לא מקובל עליה שהתווסף סימבול של  חיזוק אזור 

תעשיה/ תעסוקה. מבקשת למחוק אותו ושישאר סימבול של שירותי תעופה בלבד. מבקשת להוסיף 

 בתסריט נחלים מקומיים  ומעיינות בעמק.
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שים קטנים להורים / ילדים. סבור שאין מבקש לקבל הבהרות לעניין יצירת מגר תמרת: -אלכס גן 

לאשר הרחבות בכל מחיר. יעד האוכלוסייה המוצג בתוכנית צריך לבחון אותו זאת מאחר והמועצה לא 

 יכולה לגדול ללא סוף. המתחם הצפוני במועצה צריך להיות מודגש. צריך לבחון את אופן היישום של 

חיבור מושב היוגב וכפר ברוך. צריך למתג את העמק .ממליץ על 72התוכנית לעתיד. צריך לבטל את דרך 

 מבחינה חקלאית תיירותית .חינוך אוויר טוב ושטחים פתוחים.

מציע לבחון את יישום התוכנית האסטרטגית הקודמת. מבקש להקים ישובים  גבעת אלה: -יאיר שלו 

 טחי המועצה.חדשים או להרחיב משמעותית קיימים לאור הרצון של הרשויות הגובלות לנגוס מש

התוכנית מקיפה ויפה. התשתיות במרכז המועצה קיבלו דגש. בשוליים של  גזית: -ורד מרקיאר 

המועצה אין התייחסות לכך. מבקשת לקבל הרחבה בנושא התיירות המוצעת לרבות בחלק המזרחי של 

 המועצה.

אינה ריאלית וככל  נפש 56,555תחזית גידול האוכלוסייה לשנת היעד בסך של  שמשית: -אבנר כרמון 

הנראה תהיה קטנה יותר. זאת לאור העובדה שבישובים רבים האוכלוסייה מזדקנת. מבקש לבחון 

 בשנית תחזית האוכלוסייה.

 מציע להרחיב ולפרט בנושא השטחים הפתוחים. אלון הגליל: -חיים חימי 

יה זו בתוכנית. לעניין יישום לאור הכוונת של פינוי רמת הגולן מציע לבחון סוג ציפורי: -אלי בן סימון 

 התוכנית, מבקש לקבוע כעת שלושה נושאים ואותם לקדם באחריות המועצה .

 

שנה. אנו יוצאים מתוך נקודת  15המטרה בהכנת התוכנית להסתכל קדימה  ;ראש המועצה –אייל בצר 

 הנחה שעמק יזרעאל זהו מקום טוב לחיות בו.

להתפתח אך לשמור במקביל על השטחים הפתוחים ולתת  םיהתפיסה של התוכנית ברורה. אנו מעוניינ

 רמת חינוך גבוהה ביותר.

קביעת גודל יישוב היא אנכרוניסטית ויש לבטלה. צריך לאפשר לכל יישוב את הבחירה וההחלטה לעניין 

 גודלו תוך מתן אפשרות לאוכלוסייה רב דורית להתגורר בו.

מאושר בתוכנית מתאר ארצית ויש לבחון אותו בהקשר  נושא זה עלה בדיונים נפרדים. הנושא 72כביש 

ומיים/ של בעיות התחבורה הקשות שיש בעמק כיום, ללא מערכת נפרדת ברורה של כבישים מק

 יתקיים דין ציבורי במזומן. –אזוריים ראויים 

 .באזור הצפוני קיים שטח לבי"ס תיכון בשמשית. אנו לא נצא לבניה שלו בטרם יוברר כי יש צורך בו

 באזור הצפוני מוצע מרכז אזרחי תחבורתי וחינוכי .

  יוקמו צוותים לקידום הנושאים. צריך להתקדם תוך ניצול הזדמנויות.

 לצוות התכנון5 ומודהמבקש לאמץ את עקרונות התוכנית האסטרטגית שהוצגה 

 
 

 עדכון תקנון –עמותת התיירות  0935

 ברות בה מ.א. עמק יזרעאל ומ.א. מגידו.עמותת התיירות בעמקים הינה עמותה עירונית, אשר ח

תקנון עמותת התיירות בעמקים ערוך על פי הכללים שהיו נהוגים במשרד הפנים ערב הקמת העמותה 

(. מאז, הונהגו במשרד הפנים כללים חדשים וניתנו הנחיות לתיקון התקנון בהתאם להנחיות 2988)שנת 

 . החדשות

לדרישות משרד הפנים בהתאם לנוהל אסדרת  המועצה מבקשת להתאים את תקנון העמותה

 שפרסם משרד הפנים וכן להתאים את הוראות התקנון לפעילות העמותה היום. עמותה עירונית

 בפני המליאה הוצגה חוות דעת היועץ המשפטי.
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 החלטה

 

 כנספח ב'לאשר את תיקון תקנון עמותת התיירות בעמקים על פי הנוסח המצ"ב 

 לפרוטוקול5

 0 -נמנע  . -נגד  53 -בעד 

 מאושר 

 

 

 עדכון תקנון –עמותת אופק לתעסוקה  0995

משרד הפנים העלה דרישה נוספת לתיקון תקנון עמותת אופק לתעסוקה מעברים בעמק 

 . לצורך הפיכתה לעמותה עירונית

העמותה לא תקבל אשראי ולא תערוב לחיובו של אחר אלא על פי חוק ; 4.21.סעיף הוספת 

 .2985 -תשמ"ה יסודות התקציב, ה

 

 
 החלטה

 

בדבר הפיכת עמותת אופק  5515510.50בהמשך להחלטת המליאה מיום 

בה חברות שלוש רשויות לתעסוקה מעברים בעמק כעמותה עירונית 

מקומיות: מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית מגידו ומועצה אזורית 

יף נוסף לתקנון ולנוכח דרישת משרד הפנים, אנו מאשרים להוסיף סע זבולון

 של העמותה בנוסח שלהלן:

העמותה לא תקבל אשראי ולא תערוב לחיובו של אחר אלא על 5 04550"סעיף 

 5"5935 -פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 

 

 . -נמנע  . -נגד  00 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ועדות ביקורת )דברת, שריד, הסוללים( 5..4

  חן מורד דברת;מועמד לועדת ביקורת לועד מקומי 

  איריס שניידר הסוללים;מועמדת לועדת ביקורת לועד מקומי 

  ארנון פרסאי, מרסל כהן, סיון יתום שריד;מועמדים לועדת ביקורת לועד מקומי 

 0.505יוני  04מיום  0.5כל המועמדים עומדים בקריטריונים שקבעה המליאה בסעיף 

 

 החלטה:

 את המועמדים המפורטים לעיל לועדות הביקורת:לאשר 

 חן מורד )מצטרף לאיילה גביש, פיטר קוקס, דורין קופלוביץ( ;דברת 

 ;איריס שניידר )מצטרפת לדודו פישר, גלינה מלשקו( הסוללים 

 ;ארנון פרסאי, מרסל כהן, סיון יתום  שריד 
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 . -נמנע  . -נגד  .0 -בעד 

 מאושר 

 

 

 כפר החורש –שמות רחובות ומספרי בתים  4.55

 )מצ"ב נספח ג'(5 דן תנחומא מציג את שמות הרחובות

שנעשה בכפר  בחירת השמות לרחובות מסביר את תהליך רן יפעה )נציג מטעם כפר החורש במליאה(

 החורש.

 מפת היישוב הכוללת את שמות הרחובות ומספרי הבתים נבדקה ואושרה.

 

 החלטה

 את שמות הרחובות ומספרי הבתים בכפר החורש5לאשר 
 

 

 5 -נמנע  5 -נגד  .0 -בעד 

 מאושר 

 

 

וועד מקומי  - 5991על פי חוק עזר לעמק יזרעאל )סלילת רחובות( התשנ"זהחלת חוק עזר היטל סלילה  4.05

 תל עדשים

 מזכיר היישוב. –מוזמנת נציגת היישוב, גלית חדד 

 'דמצ"ב נספח  – לסלול רחובות בתחום המושב ועד מקומי תל עדשים פנייתדן תנחומא מציג את 

מדובר על כבישי היישוב הותיק. הועד המקומי  מצ"ב נספח ה', –ישים דובי וינגרטן מציג את מפת הכב

מבקש מהמליאה לאשר את בקשתו להחלת חוק העזר לצורך מקורות מימון. הביצוע יהיה בהתאם 

 התקציביים של היישוב.למקורות 

 וביקש כי הסכום שיוטל על כל בית אייל בצר: הועד המקומי אישר את החלת חוק העזר היטל סלילה

 . ספח ד'(כמפורט בנ)בכפוף להוצאות בפועל  ₪  15,555 עדאב הינו 

 יריב בן עזר: האם התכנית עברה תהליך שיתוף הציבור ביישוב?

גלית חדד: הועד המקומי מבקש את אישור המליאה, ועד מקומי תל עדשים עתיד לקבל את אישור 

 כספי שיקום תשתיות ותיקות. –משרד החקלאות 

ש לאפשר לו את החלת חוק העזר היטל סלילה לטובת הצגת היכולת הכללית הועד המקומי מבק

 הנדרשת עפ"י תנאי משרד החקלאות.

 יבוצע בהמשך. - לא בוצעהעדיין תהליך חברתי, הצגת התכנית לתושבים 

 דפנה מאור: למה לא להתחיל תהליך שיתוף ציבור ביישוב?

ו דבר שנעשה "כלאחר יד", התהליך שמוצג כאן יריב בן עזר: החלת חוק עזר והטלת מס על התושב אינ

 הינו חדשני ולא ראוי.

 גבי בורשטיין: הועד המקומי מבקש להשתמש במליאת המועצה כגוף לוחץ על התושבים.

ם את נושא שיקום הכבישים שמצבם בלתי שנים לקד 25דני עייק: תל עדשים מנסים כבר למעלה מ 

 תוך תכנון מפורט. מלש"ח 24נסבל. הפרויקט ברוטו מוערך בכ 
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תל עדשים עתידים לקבל כספים ממשרד החקלאות לביצוע בשנה זו. המועצה והועד המקומי פנו 

 לחברה למשק וכלכלה לקבלת הצעה נוספת.

יריב בן עזר: המליאה צריכה לקבל החלטה כלל מועצתית במטרה להשוות בין כלל היישובים 

 .והתושבים, שהסכום המוטל על התושב יהיה סביר

 

 

 החלטה:

רעאל )סלילת רחובות( התשנ"ז חוק עזר לעמק יז סלילת רחובות בתל עדשים על פילאשר 

 5 ואושרה על ידי מהנדס המועצה , בהתאם לרחובות המסומנים במפה אשר הוצגה5991

 בהתאם לכללים הבאים: החלת חוק העזר יהיה

  ב , מהיטלי ממקורות כספיים אשר מקורם בהשתתפות הישוהביצוע יהיה אך ורק

עזר וכספים המתקבלים משרדי ממשלה, כל זאת באישור תב"רים בהתאם חוק ה

 והפעלה בהתאם5

  מימון נוסף ו1או קידום מימון,  –הוצאה על חשבון המועצה שר ואתבשום מקרה לא

 שאינו נובע מהכנסות היטל הסלילה5

 רק לאחר  סלילת הרחובות תהיה בשלבים ולפי אבני דרך אשר יבטיחו תחילת ביצוע

 המועצה על כך שקיימת יתרת כספים להשלמת הביצוע5  גזבראישור 

 

 ,הנהלת ומליאת המועצה לאישור יובא  כמו כן, ההיטל הפעלת חוק העזר, הלכה למעשה

 לפני ביצוע כתב"רים5

  תושבים5ה ה בה יוזמנו כללאסיפעל ידי ועד היישוב צוות המועצה יוזמן 

 

 0 -נמנע  0 -נגד  54 -בעד 

 אושרמ 

 

 

 תב"רים 4.05

 מצ"ב נספח ו'5 –דני עייק מציג את רשימת התב"רים השוטפים 

 

 החלטה:

"עיר ללא  5545לא כולל תב"ר מס'  – 'ובנספח התב"רים המפורטים לאשר את 

 אלימות"5

"עיר ללא אלימות" יובא לאישור במליאה הבאה לאחר שליחת  5545תב"ר מס' 

, יש להזמין 0.50אפריל  05ישיבה מיום הנהלה בפירוט הוצאות כפי שביקשו חברי ה

 את מנהלת עיר ללא אלימות מיכל ניר ארבץ5

 

 . -נמנע  . -נגד  53 -בעד 

 מאושר 
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 רישום זכויות בנכסי מקרקעין של המועצה 4.45

 המועצה מחזיקה בנכסי מקרקעין במסגרת הסכמי חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל )"המינהל"(.

נכסים בתחום יישובי המועצה, המשמשים למטרות חינוך, ואשר בין כלל הנכסים, קיימים מספר 

 זכויות המועצה בהם טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין.

 לבקשת המינהל, על המועצה לפעול לרישום זכויותיה בנכסים, בלשכת רישום המקרקעין.

החלטת מליאת , לשם ביצוע הרישום, נדרשת 1522 –על פי תקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב 

 המועצה לאישור הרישום של כל אחד ואחד מהנכסים.

להלן רשימת הנכסים אשר לגביהם קיימים חוזי חכירה עם המינהל ואשר נדרש להסדיר את רישומם 

 בלשכת רישום המקרקעין:

 שימוש מיקום חלקה גוש

 מועדון יום בית שערים 61 22149

 מעון יום אלוני אבא 219 21825

 מועדון נוער פר גדעוןכ 2. 26775

 מעון יום שמשית 2.6 27856

 גן ילדים שמשית 2.7 27856

 בית ספר יסודי שמשית 271 27847

 מעון יום שמשית 268 27859

 

 החלטה:

את רישום הזכויות, על שם המועצה, במשרדי רשם המקרקעין של כלל הנכסים לאשר 

 הרשומים מעלה5

 

 . -נמנע  . -נגד  55 -בעד 

 רמאוש 

 

 

 

 ומינוי מורשי חתימה כספי הורים בי"ס אלרואא )מנשיה זבדה( פתיחת חשבון 4.55

, ולהתחייב כאמור בסניף מגדל העמק הבנק(-בבנק הפועלים בע"מ )להלן כספי הורים ן-לפתוח חנדרש 

 .ולמנות מורשי חתימה ללים לניהול חשבון המקובלים בבנקבבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכ

 
 

 החלטה

בבנק הפועלים  פתיחת חשבון כספי הורים בי"ס אלרואא )מנשיה זבדה( לאשר את

, להתחייב כאמור בבקשה לפתיחת חשבון בסניף מגדל העמק הבנק(-בע"מ )להלן

להסמיך בזה את האנשים וכן  והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים בבנק

כים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת חשבון, לחתום על כל המסמ

י הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ל ידשידרשו ע

 , עבור כספי הורים5ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון
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 שם החשבון : בית הספר אלרואא

 559549477 -מנהל  ת.ז. -פריד גריפאת  .א

 557..5147  -מזכירת בי"ס ת.ז. -אימאן עבאס  .ב

 514715749  -ג הורים ת.ז. נצי-פאטמי עבאדה  .ג

 

פריד גריפאת  יחד עם מורשה חתימה נוסף בצרוף חותמת   -חתימותיהם של מנהל בית הספרהחתימה: 

 בית הספר "אלרואא". 

 

 תחומי פעילות1ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

 לעיל: 1ף הנזכרים בסעי

 ערוצי שירות:    תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו( )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט    מט"יעו"ש 

     פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס      

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים        

 "תיק ממסרים"     

 מענה קולי/פקס/טלפקס    

 

 . -נמנע  . -נגד  53 -בעד 

 מאושר 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

___________ 

 

___________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


