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 בודה1הכרות עם המועצה ונהלי ע 01

( 2113דצמבר  24כא טבת תשע"ד ) בבחירות אזוריות ביוםנבחרו חברי מליאת המועצה אייל בצר: 

 למליאת המועצה.

 :יועצת משפטית של המועצה –יעל נורקין, עו"ד 

"חבר אנשים שנבחרו או נתמנו להיוועד, להתייעץ  מהווהמליאת המועצה,  .א

 ולהחליט בעניינים הנתונים לסמכותם". 

גוף דמוקרטי, היא מעין "בית נבחרים" מקומי, המוסד העליון של  יאההמליאה  .ב

המועצה האזורית. זהו הגוף המוסמך לקבוע את תנאי החיים בתחומי הרשות, 

 להשפיע על איכותם, על הכתבת הסדר הציבורי ועל אכיפתו. 

המועצה פועלת מכוח פקודת המועצות המקומיות, שעל פיה פרסם שר הפנים את  .ג

, תשי"ח צו המועצו   . 1558 -ת המקומיות )מועצות אזוריות(

 

דו וועד  -רובדית -שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה  מועצה אזורית 

מקומי. הישוב הבודד, שלו ועד מקומי נבחר, מהווה את "הרובד התחתון" של 

המועצה האזורית, ומליאת המועצה, שהיא "הרובד העליון", מורכבת מנציגים 

  ל ידי כל ישוב בנפרד וראש המועצה. הנבחרים ע

 

, כלומר  -הרשויות המקומיות בישראל כפופות כפיפות מרובה לשלטון המרכזי

לממשלה. השר הממונה עליהן הוא שר הפנים, וחלק מן ההחלטות המתקבלות 

אצלן טעונות אישורו. החוק בישראל מגדיר את התחומים, העניינים והתפקידים 

בות או רשאיות לעסוק בהם. מליאת המועצה מוסמכת שהרשויות המקומיות חיי

ו  להחליט אך ורק בגדר הסמכויות שהחוק קבע עבורה. החלטה בעניין שאינ

 .או ניתנת לביטול בטלה –בסמכותה 

  אופן עבודת המליאה: .ד

מדיניות המועצה נקבעת בישיבות המליאה. במועצה אזורית, לפחות אחת לשישה 

 אה מן המניין. שבועות, מתקיימות ישיבות מלי

 השתתפות סדירה בישיבות: 1ה

  של כל חבר במועצה.  וחובה עיקריתהזכות להשתתף בישיבות היא זכות בסיסית

לכל חבר במועצה הזכות לקבל לפני כל ישיבה הזמנה רשמית בכתב. על ההזמנה 

שעות  36שעות קודם לישיבה, או שעליה להישלח בדואר  24להימסר לכל חבר 

 שעות טרם מועד הישיבה(. 48 –מנה למליאה ראשונה )הז עובר לישיבה.

  ד לצו המועצות האזוריות קובע כי חבר מועצה, שנעדר מישיבות 37סעיף

המועצה שלושה חודשים רצופים או שנעדר משלוש ישיבות מועצה רצופות )אם 

, וסיבת היעדרותו אינה בשל מחלה,  היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות(

ו שליחות ציבורית, והוא לא קיבל רשות מראש להיעדר, יחדל שירות בצה"ל א

להיות חבר המועצה, אם ראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה על 

כך. הרציונל העומד מאחורי זה הינו, שעל ידי כך שחבר המועצה נעדר מישיבות 
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ק הוא אינו לוקח חל -המליאה הוא אינו מממש את הפונקציה שלשמה הוא נבחר

 פעיל באופן קבלת ההחלטות. 

  אין ישיבות הועד המקומי ועליהם להשתתף בהןלחברי מליאה מוזמנים .

.  לחברי המליאה זכות הצבעה בישיבות הללו

 המניין החוקי לישיבות המליאה: 1ו

  ישיבות המועצה יתקיימו רק כאשר ישנו מניין חוקי בתחילת הישיבה. המניין

 ברי המליאה.החוקי של ישיבת המועצה הוא רוב ח

  זומנה אם אין מניין חוקי בתחילת הישיבה, בחלוף שעה מהמועד שאליו 

הישיבה, יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי. אם לא נכחו שליש מחברי 

יום ובאותה השעה ובמועד  המועצה בתום השעה, תדחה הישיבה בשבוע באותו 

שנכלל בסדר היום של רק לכל עניין  -זה יהוו שליש מחברי המועצה מניין חוקי

 הישיבה שנדחתה. 

 שגרת הישיבה: 1ז

  ,ראש המועצה יושב בראש ישיבות המועצה. ראש המועצה פותח את הישיבה

ונועל את הישיבה.   מנהל את הדיונים, 

 .סדר היום נקבע על ידי ראש המועצה באישור ועדת ההנהלה 

  סכימו מחברי המליאה וה 2/3אין להעלות נושא לסדר היום, אלא אם נכחו

 מחברי המליאה. 2/3לכך לפחות 

  יש לדון על כך בפתיחה של  –אם יש הערות לנוסח פרוטוקול ישיבה קודמת

 הישיבה. כך גם אם יש הצעות לשינוי סדר היום והדיון. 

  ,ישיבות המועצה הן פומביות, אלא אם הוחלט בישיבה שתהא, כולה או חלקה

 בדלתיים סגורות.

 ן לשלוח מיופה כח להצביע במקום חבר מליאה, ההצבעה היא אישית. לא נית

יו"ר הישיבה.  או להפקיד מראש פתק הצבעה בעניין מסויים, אצל 

  לפחות מחברי המועצה,  1/3ההצבעה היא בהרמת ידיים, אך לפי דרישת

 תתנהל הצבעה חשאית.

 .מניין קולות שקול משמעו דחיית ההצעה 

 סמכויות ותפקידי מליאת המועצה: 1ח

ליאת המועצה, תביא הנהלת המועצה, בין היתר, את הנושאים לאישורה של מ

 הבאים:

 1מנוי סגני ראש המועצה וחברי הוועדות השונות 

 חבר מועצה או םישל ראש המועצה לסגנ -האצלת סמכויות ותפקידים ,

 עובד המועצה, לועדים המקומיים.

 במעמד זה  -קבלה לעבודה או פיטורין של עובדים סטאטוטוריים אישור

לים, למשל, מנכ"ל, המזכיר, הגזבר, מהנדס ומבקר המועצה, רופא נכל

 ווטרינר. 
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 הגדרות  -מדיניות המועצה, תוכניות העבודה שלה ותקציביה עקרונות

אלו מקיפות כמעט את כל העניינים בתפקודה של המועצה, הכרוכים 

התקציב השנתי של המועצה, מסי  -בהוצאות או בהכנסות כספיות כגון

ביעת שיעוריהם על נכסים שונים, גבייתם במועדים שונים, ק -הארנונה

 הנחות ופטורים למיניהם, אגרות ותשלומים אחרים. 

 עסקאות של מכירה, השכרה, משכון והחלפה של  -ניהול מקרקעי המועצה

 מקרקעי המועצה.

 מליאת המועצה צריכה לאשר את נציגיה בגוף  -תאגידים עירוניים הקמת

יא מקימה. המליאה תדון גם עפ"י דרישת חבר המנהל של התאגידים שה

מועצה בכל תאגיד, שבו משתתפת המועצה, וזאת על סמך דוח שנתי על מצב 

 התאגיד שיימסר לכל חברי המועצה.

 חוקי עזר חקיקת .  

  ראש המועצה ימסור למועצה, אחת  –מליאת המועצה כמכשיר לביקורת

ויפרט בו את על מצבה הכספי של המועצלשלושה חודשים, דוח על  ה, 

הוצאותיה והכנסותיה. המועצה תקיים דיון בדוחות אלו ותפרסם אותם, 

  בהתאם להוראות החוק. 

ובהערותיהם של ראש  אחת לשנה תדון המועצה בדוח מבקר המועצהבנוסף, 

המועצה והוועדה לענייני ביקורת. המועצה תדון גם בדוח מבקר המדינה, 

  הנוגע למועצה. 
 

  מועצה:נאמנות חברי ה 1ט

 נבחרו אמנם מטעם  חברי המליאה -חבר המליאה משרת הציבור כולו

הישוב בו הם מתגוררים, אך בתפקידם כחברי מליאה, עליהם לפעול למען 

 הציבור כולו בתחום המועצה האזורית, ולא רק ציבור בוחריהם.

  יש  –כאשר אדם נבחר על ידי גוף אחד אך חב חובת נאמנות לגוף אחר

מצד אחד, על ידי  –הרואים בכך בעיה של חובת נאמנות. חבר מליאה נבחר 

הוא חייב לפעול לטובת המועצה  –תושבי הישוב בו הוא מתגורר, ומאידך 

 האזורית בכללותה.

 1ניגוד עניינים  על חבר המליאה להיזהר ולהימנע ממצב של 

 חבר מועצה אשר יש לו עניין בחוזה שהמועצה צד לו: 1י

 לפי חבר מוע( צה, שיש לו בעקיפין או במישרין, בעצמו או על ידי קרובו 

זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, בן צאצא ובני  –חוק מס שבח מקרקעין  בן 

, סוכנו, שותפו או  זוגם, איגוד בשליטתו( ובני  זוגם של כל אלו, אח, אחות 

קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, 

נה או בשמה, או בכל עניין העומד לדיון במועצה או בוועדה למע

 מוועדותיה, פרט לשירותים רגילים שהמועצה מספקת לתושביה, חייב ל:

  להודיע על כך בכתב או בעל פה למועצה, והודעה בעניין תירשם

 בפרוטוקול הדיון;

 ;לא ישתתף בדיון על העניין ולא יצביע 
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 ין ומקרה מחייבות הוראות החוק המלאות1ובכל עני האמור הינו תקציר בלבד

 

 

 ;סגני ראש המועצה 01

 בחירת סגנים; 1א

אייל בצר מציג את עידו דורי וחנה פרידמן שכיהנו במליאה הקודמת כסגניו ומציע לאשר 

סגן ראש המועצה ואת חנה ממלא מקום ראש המועצה וכלקדנציה זו את עידו דורי כ

 פרידמן כסגנית ראש המועצה.

 

 החלטה:

חנה את ו וכממלא מקום ראש המועצה את עידו דורי כסגן ראש המועצה לאשר

 פרידמן כסגנית ראש המועצה1

 1 -נמנע  1 -נגד  53 -בעד 

 מאושר 

 

 גני ראש המועצה;האצלת סמכויות לס 1ב

עידו דורי: סמכויות בתחום ההנדסה והוועדה לתכנון ובנייה יזרעאלים, ממלא מקום ראש 

 המועצה.

 ות בתחום הקהילה, הרווחה והחינוך.חנה פרידמן: סמכוי

 

 החלטה:

ומ"מ ראש  לאשר האצלת סמכויות לעידו דורי, בתפקידו כסגן ראש המועצה

 , סמכויות בתחום ההנדסה והוועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים"1המועצה

לאשר האצלת סמכויות לחנה פרידמן, בתפקידה כסגנית ראש המועצה, סמכויות 

 והחינוך1בתחום הקהילה, הרווחה 

 1 -נמנע  1 -נגד  53 -בעד 

 מאושר 

 

  

 אישור מורשי חתימה מועצה; 51

כל מסמך המחייב את המועצה, הוסבר לחברי המליאה כי על החוק, ראש המועצה נדרש לחתום על 

וגזבר המועצה נדרש לחתום על כל מסך בעל משמעות כספית. בהתאם לכך הוצאה הרשאת חתימה 

 מטעם המועצה.

 

 החלטה:

, המועצה האזורית עמק יזרעאלאת מורשי החתימה מטעם ר לאש

 -בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח

)נוסח חדש(, הם ה"ה: 0531  והוראות פקודת המועצות המקומיות 
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גזבר המועצה, דן עייק ת1ז1 , 131153510ראש המועצה, אייל בצר ת1ז1 

1155335011 

צה ביחד עם חתימתו של גזבר המועצה, בצירוף חתימתו של ראש המוע

ועניין1   חותמת המועצה, תחייב את המועצה לכל דבר 

בהיעדרו של ראש המועצה ו/או כאשר נבצר ממנו למלא את תפקידו, 

, ומ"מ ראש המועצה יהיה מורשה חתימה במקומו סגן ראש המועצה

 1  3-101311531עידו דורי ת1ז

ראש המועצה, תהיה מורשית החתימה  בהעדרו של עידו דורי ביחד עם

סגנית ראש המועצה, חנה פרידמן ת1ז1  -במקום ראש המועצה 

3-130311351 

בהעדרו של גזבר המועצה או כאשר נבצר ממנו למלא את תפקידו, יהיה 

מנכ"ל המועצה, דן תנחומא ת1ז1  -מורשה החתימה במקומו 

3-133315111 

 1 -נמנע  1 -נגד  53 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ועדות חובה; 11

 דן תנחומא מציג את רשימת ועדות החובה שהמליאה נדרשת למנות ולאשר.

 והן; בימים הקרובים, דן מבקש לאשר את הועדות שנדרשות להתחיל פעילות

 הנהלה, מכרזים, תקציב )כספים(, יזרעאלים )מליאה וועדת משנה(, הנחות לארנונה, תמיכות.

 

 החלטה: 

ידו דורי )עין דור(, חנה פרידמן )הושעיה(, ישראל ויזל אייל בצר )נהלל(, ע: הנהלה

)הסוללים(, שאול פינקרפלד )הרדוף(, שי יזרעאלי )כפר יהושע(, אלי בן סימון 

אופיר )ציפורי(, גבי בורנשטיין )עדי(, יריב בן עזר )בלפוריה(, אבנר כרמון )שמשית(, 

 שדמי )שמשית(, חגית אבנרי )שריד(, שלומית שיחור )תמרת(1
 

 נושא  לבקשת חברי המליאה, ראש המועצה וצוותו מתבקשים לבדוק את

ולהביא לדיון בישיבת המליאה  בהנהלה שני חברים מיישוב אחד כהונת

 הבאה1

 

 0 -נמנע  1 -נגד  55 -בעד 

 מאושר 

 

)הושעיה(, עמי יעקובסון )כפר ברוך(, יאיר שלו )גבעת יו"ר  –חנה פרידמן  :מכרזים

 )מזרע(, טניה בונצ'וק )גניגר(אלה(, משה לפידות 
 

 1 -נמנע  1 -נגד  51 -בעד 

 מאושר 
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יו"ר )עין דור(, עומר נוביץ )מושב מרחביה(, יואל בן ברוך )בית  –עידו דורי : תקציב

 ן )עדי(ירולחם הגלילית(, יאיר כץ )הושעיה(, לימור 
 

 0 -נמנע  1 -נגד  53 -בעד 

 מאושר 

 

 

ת טוניה ליפשיץ )קיבוץ רמיו"ר )אלון הגליל(,  – דני דה קסטרו: ארנונהמהנחות 

 , דני עייק )גזבר המועצה(, יועץ משפטי, אתי גפן )מנהלת מחלקת רווחה((דוד

 

 1 -נמנע  1 -נגד  51 -בעד 

 מאושר 

 

 

יו"ר )מנכ"ל המועצה(, דני עייק )גזבר המועצה(, , יועץ  –דן תנחומא : תמיכות

 משפטי
 

 1 -נמנע  1 -נגד  53 -בעד 

 מאושר 

 

יו"ר, עידו דורי, יוחאי פורת )היוגב(, משה ציפורי  –אייל בצר : "זרעאליםמליאה "י

רן יפעה )בית שערים(, יאיר שלו )גבעת אלה(, יוסי גת )גבת(, עמי מירון )דברת(, 

 , צפריר ביכלר )אחוזת ברק(1)כפר החורש(, מיקה בכר )תמרת(

שנשלח לבדיקתם )עד לאישור  בכפוף לאישור משרד הפנים לאחר מילוי שאלון

 המועמדים החדשים, מכהנים החברים הנוכחים(1

 0 -נמנע  0 -נגד  51 -בעד 

 מאושר 

 

 יו"ר, משה ציפורי, יאיר שלו, יוסי גת1 –ועדת המשנה "יזרעאלים": עידו דורי 

 1 -נמנע  0 -נגד  53 -בעד 

 מאושר 
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ן להצטרף, המעניינים יפנו אל משרד מנכ"ל דן תנחומא מציג את הועדות חובה הנוספות אליהם נית

 המועצה.

 להלן רשימת הועדות;

 ביקורת 

 ביטחון 

 ספורט 

 חינוך 

 גבולות 

 חקלאית 

 איכו"ס 

 תרבות 

 שימור אתרים 

 מאבק בנגע הסמים המסוכנים ומיגור אלימות 

 )ערר לענייני ארנונה )ועדה ללא חברי מליאה 

 )מל"ח )ועדה מקצועית 

 )רכש ובלאי )ועדה מקצועית 

 

  ( להן נדרשת המליאה לשבץ דירקטורים מטעמה;תאגידים עירונייםעמותות / להלן רשימת הגופים )

  עפולה  –יזרעאל 

  2111שגיא  

 חברה כלכלית 

 יובלי העמק 

 אופק לתעסוקה 

 עמותת התיירות 

 

 ;תב"רים 31

 מצ"ב נספח א'. –את רשימת התב"רים ועונה לשאלות חברי המליאה דני עייק מציג 

  2114 -הלואה לתקציב חומש קטן   - 1745תב"ר 

  הפרדה במקור  -איכות הסביבה  – 1752תב"ר מספר 

  רכישת פחי אשפה כתומים - 1753תב"ר מספר  

 יובאו לדיון בישיבת המליאה הבאה.

 החלטה:

תב"ר מספר , 0330לתב"ר מספר  פרט לאשר את התב"רים המפורטים בנספח א'

 שיבת המליאה הבאה1שיובאו לדיון בי 0315ותב"ר מספר  0335

 1 -נמנע  1 -נגד  53 -בעד 

 מאושר 
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י)חשבון חוזר  מסגרת חח"ד .6 יטוֹרִּ   ;מסגרות אשראי –( ֶדבִּ

 בבנקים, על פי הנסחים שהובאו על ידי הבנקים; 2114מבקשים לאשר מסגרות אשראי לשנת 

  :511,111בנק הפועלים ₪ 

  611,111לאומי לישראל )ב.ל.ל(: בנק ₪ 

  :1,411,111בנק דקסיה ₪ 

 

 החלטה

 ;0101לאשר את מסגרות חח"ד לשנת 

  :311,111בנק הפועלים ₪ 

  :)311,111בנק לאומי לישראל )ב1ל1ל ₪ 

  :0,111,111בנק דקסיה ₪ 

 

 1 -נמנע  1 -נגד  51 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 המועצהראש     מנכ"ל המועצה


