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 ' תשע"ד(ב' אדר כא) 3102 מרץ 33מיום  3פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 צפריר ביכלר מיקה בכר זיו ורהפטיג עידו דורי חנה פרידמן אייל בצר

 מעוז בר און ישראל ויזל יריב בן עזר משה ציפורי יואל בן ברוך טלי זייד

 מיכאל ראטה י פורתיוחא עמי מירון טניה בונצ'וק ורד מרקיאר אלי בן סימון

 עומר נוביץ מרדכי הייזלר גלעד דקל דניאל די קסטרו דניאל קורבולי שאול פינקרפלד

 שמעון סויסה יאיר כץ שלומית שיחור עדנאן עבד אל חלים משה לפידות עמי יעקובסון

 חגית אבנרי טוניה ליפשיץ אפי קידרון לימור ירון חיים יזרעאלי אופיר שדמי

      אבנר כרמון

      

 

 חסרים, הודיעו:

 דורון מור גבי בורנשטיין יוסי גת שי יזרעאלי יאיר שלו איתי אדמון

      

 

 חסרים, לא הודיעו:

     רן יפעה טאהא סוואעד

 

אסי אליה, דליה אייל, ליאת מלכה, לילך , מורן ניר, יעל נורקיןעו"ד  דני עייק, דן תנחומא, משתתפים:

 ברקן, צחי ורמוס, ויקי ליטבינקו, אלי יהודה. , אברהםןדובי וינגרטעמיצור, 
 

 
 

 :על סדר היום

 הרמת כוסית לכבוד פסח תשע"ד .1

 אישור פרוטוקול קודם .2

 2112הצגת תקציב המועצה לשנת  .3

 ותאגידים עירונייםאישור חברים בועדות מועצה  .2

 ועדות ביקורת, ועדים מקומיים  .5

 מינוי רו"ח לועדים מקומיים .6

 שדה יעקב -פרי בתים שמות רחובות ומס .7

 ועד מקומי כפר גדעון – 2112עדכון תקציב לשנת  .8

 ועד מקומי אלוני אבא – 2112עדכון תקציב לשנת  .9

 תב"רים .11

 מינוי ועדת פיטורין .11

 חיבור נהלל למט"ש זרזיר .12

 נסיעת ראש המועצה לחופשה פרטית .13

 שונות .12
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 עידכונים –אייל בצר ראש המועצה, 

 נציג מטעם כפר יהושע במליאת המועצה.החלמה מהירה לשי יזרעאלי , 

  מנכ"ל ו סיור ודיון עם שר החקלאות 2112מרץ  11התקיים ביום  :שר החקלאותביקור

 נושאים רבים ומגוונים הוצגו על ידי המועצה וממשיכים בשיתוף פעולה. ,המשרד

 לדרוש השתתפות מהכנסות ו של אזורי תעשיה תדשובחלוקה מחהמשרד תומך  :הפנים משרד

 המועצה מתנגדת ומטפלת בנושא. של אזורי תעשייה קיימים, הארנונה

 המועצה לשיתופי פעולה עם רשויות שכנות בפיתוח חדש.מדיניות 

 

 

 דלכבוד פסח תשע" ראש המועצהבירכת 

 

 

 3102פברואר  11אישור פרוטוקול קודם מיום  .01

 

 החלטה:

  3102פברואר  11מיום  3לאשר את פרוטוקול מספר 

 1 -נמנע  1 -נגד  33 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ;3102הצגת תקציב מועצה לשנת  .31

ושר על א 2112, מאחר והתקציב לשנת 2112דני עייק מציג את תקציב המועצה לשנת 

ידי המליאה הקודמת, הנהלת המועצה רואה לנכון להציג בפני החברים החדשים את 

( .מצ"ב נספח א'+ב'התקציב  ) 

 

 

 אישור חברים בועדות המועצה .30

 ;2112דן תנחומא מציג את שמות המועמדים בועדות חובה לשנת 

שאושרו בישיבת  צפריר ביכלר )אחוזת ברק(, מעוז בראון )נהלל( מצטרפים לחברים ועדת תקציב:

 .26.11.2112המליאה מיום 

 יאיר כץ )הושעיה(, דורון מור )ק. מרחביה(, גלעד דקל )יפעת(, חיים יזרעאלי )גבעת אלה(. ועדת ביקורת:

שלומית שיחור )תמרת(, דניאל קורבולי )חנתון(, אפי קידרון )אלוני אבא(, זיו ורהפטיג  ועדת ביטחון:

 ה יעקב(.)אחוזת ברק(, שמעון סויסה )שד

אייל בצר )ראש המועצה(, משה ציפורי )בית שערים(, יוחאי פורת )היוגב(, משה בן שחר  ועדה חקלאית:

 )הסוללים(.

עידו דורי )ס.ר המועצה(, אבנר כרמון )שמשית(, משה ציפורי )בית שערים(, אלי בן סימון  ועדת גבולות:

 )ציפורי(.
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אופיר שדמי )שמשית(, שי יזרעאלי )כפר יהושע(, עמי מירון צפריר ביכלר )אחוזת ברק(,  ועדת איכו"ס:

יהודה פינסקר )נציג ציבור מטעם עמותת עמקים )דברת(, אסי אליה )מנהל היחידה הסביבתית(, 

 ה של אסי מול הארגונים הסביבתיים.בבדיק –)תמרת(  שרון שילהומרחבים(   ,

יאר )גזית(, חגית אבנרי )שריד(, איתי אדמון עידו דורי )ס.ר. המועצה(, ורד מרק ועדת שימור אתרים:

 )אלונים(, עפרי דגני )מהנדסת הועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים"(.

 פורום חינוך )לא ועדת חובה(:

 ראש המועצה אייל בצר

 ס. ראש המועצה חנה פרידמן

 חברת מליאה )תמרת( מיקה בכר 

 חבר מליאה )ק. מרחביה( דורון מור

 ליאה )שמשית(חבר מ אבנר כרמון

 חבר מליאה )גבעת אלה( חיים יזרעאלי

 חבר מליאה )אלון הגליל( דני דה קסטרו

 מנהלת בי"ס רעים שמשית חדוה אילת

 מנהל בי"ס עמקים תבור דודו גורן

 מנהלת בי"ס נתיב הושעיה רחל שמיר

 מנהלת בי"ס קישון רמ"ד עדנה דנגור

 משרד החינוךמפקחת כוללת מחוז צפון,  יעלי ארמה אורן

 מפקח כולל, המינהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך רונן דורי

 מנהלת אגף חינוך, מועצה רחל שחורי

 מנהלת השירות הפסיכולוגי, מועצה חיה רביב

 מנהלת מחלקת גנ"י, מועצה עינת בארי

 מנהלת מחלקת הגיל הרך, מועצה מרים שלו

 תמר בן אלחנן
נהלת בי"ס שקד, שדה אליהו, פעילה נציגת ציבור )הושעיה(, מ

 בערי חינוך
 נציגת ציבור )שמשית( דפנה מאור

 נציג ציבור )בית לחם הגלילית, נשיא אלביט לשעבר יוסי אקרמן

 

 הבקשה להקמת ועדת חינוך היתה לועדה קטנה, לא גדולה כפי שהוצגה. מיקה בכר : 

צוותי עבודה לפי נושאים, יוחלט על  אייל בצר וחנה פרידמן: לאחר הישיבה הראשונה בה יוקמו

 תדירות המפגשים של הצוותים ושל הפורום הרחב.

 

 החלטה:

 את החברים בועדות ובפורום חינוך המפורטים לעיל.לאשר 

 1 -נמנע  1 -נגד  33 -בעד 

 מאושר 
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 ;אישור חברי מליאה בתאגידים עירוניים .33

, 2111אגידים העירוניים )יובלי העמק, שגיא דן תנחומא מציג את אופן אישור חברי הדירקטוריון בת

 יזרעאל עפולה, עמותת התיירות, אופק לתעסוקה, החברה הכלכלית(.

 .בחינת כשירות דירקטוריםתעשה בדיקה אם נדרש לאשר את כל חברי הדירקטוריון בועדה ל

 יובלי העמק: אייל בצר, עידו דורי, ורד מרקיאר 

  ית אבנרי: אייל בצר, עידו דורי, חג2111שגיא 

 אייל בצר, חנה פרידמןאופק לתעסוקה : 

 עמותת התיירות: אייל בצר 

 יזרעאל עפולה: אייל בצר, מרדכי הייזלר 

 החברה הכלכלית: אייל בצר, חנה פרידמן, ישראל ויזל 

 החלטה:

 ;תאגידים העירונייםדירקטוריונים / ועד ההנהלה של חברי המליאה ב לאשר את

  דורי, ורד מרקיאריובלי העמק: אייל בצר, עידו 

  אייל בצר, עידו דורי, חגית אבנרי3111שגיא : 

 אופק לתעסוקה: אייל בצר, חנה פרידמן 

 עמותת התיירות: אייל בצר 

 יזרעאל עפולה: אייל בצר, מרדכי הייזלר 

 החברה הכלכלית: אייל בצר, חנה פרידמן, ישראל ויזל 

 

 1 -נמנע  1 -נגד  33 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 ;ים מקומייםועדת ביקורת ועד .33

 נשלח מכתב של דן תנחומא למזכירי היישובים לתפוצה לכלל התושבים;

לשמירה על מנהל תקין בהתנהלותו ופעולותיו של הועד המקומי, חייב המחוקק בצו המועצות 

 מינוי ועדת ביקורת בישובים., 1958 –המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

 לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה. עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב

 הפנימית. כת הביקורתאועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מל

ועדת ביקורת לועד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר  תמנההמועצה האזורית 

 )ו( לצו המועצות(. –א)א( 031יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 3 – 3ת הביקורת תכלול בין ועד

 

 :אשר נקבעו במועצה  תנאי הסף 

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .א
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המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה  .ב

 של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

( לפקודת העיריות ]נוסח 11)121בשל ארנונה לועד המקומי כהגדרתו בס'  למועמד אין חוב סופי .ד

חדש[. )חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך תקופה 

חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי  –העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה  –רעור או תובענה אחרת העניין, ואם הוגשו ע

 ניתנת לערעור עוד(.

 לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.  .ה

 

  ת ביקורת לועדים המקומייםומועמדים לחברות בועדמליאה ההוצגו בפני חברי 

 סופי(, ורישום במרשם התושבים ביישוב.המועצה בדקה את תנאי הסף: ד' )בעניין חוב 

 החברים המוצעים יידרשו לחתום על הצהרה שהם עומדים בתנאי הסף: א', ב', ג', ה'.

 .ועד מקומי שלא יהיה לו ועדת ביקורת, המועצה תמנה מבקר חיצוני על חשבון תקציב הועד 
 

 

 

 החלטה

 את ה"ה: , ועדים מקומייםלועדות ביקורת לאשר מינוי

ת.ז.  יוסי יעקובי, 2134234113ורת לועד מקומי אלון הגליל: נועם חסון ת.ז. ועדת ביק

 138834814ת.ז.  ניר שגב, 133408233

, רחל דוידוביץ 101313202לועד מקומי אלוני אבא: בני שרף ת.ז. ועדת ביקורת 

 110428338, משה הנדל ת.ז. 103338113ריקנטי ת.ז. 

, צור שומן ת.ז. 33000188טובה שביט ת.ז.  :לועד מקומי בית שעריםועדת ביקורת 

 134334130, אמנון רקובר ת.ז. 131313301

ת.ז.  יהודית ארד, 133011311ת.ז.  מור כנרי: גבתועדת ביקורת לועד מקומי 

 יש להשלים חבר נוסף למינימום – 113433413

ת.ז.  סיגל אייזנברג, 33232382ת.ז.  יפה ארנון: גניגרועדת ביקורת לועד מקומי 

 313330332, דב בוריס דובר ת.ז. 32133421ת.ז.  טל גרשון, 33014133

 פחטר ג'ימס קוקס, 138314144ת.ז.  אילה גביש: דברתועדת ביקורת לועד מקומי 

 133233323ת.ז.  עמיחי אריה גל אור, 130411314ת.ז. 

ת.ז. רוכמל אמיר ק, 120128334ת.ז.  נירית גוטמן גל: היוגבועדת ביקורת לועד מקומי 

 133433441, נגה קמבר איל 121110338ת.ז.  אורי דמרי, 131131383

מצטרף ליוחנן מעוז,  33383333לועד מקומי הסוללים: גלעד מאיר ת.ז. ועדת ביקורת 

 .3102 פברואר 11חנן פישר, גבי לינהרט, עופר אביטל שאושרו במליאה מיום 

ת.ז.  הרלד פינקביינר, 133184332ז. ת. גיא שעשוע: הרדוףועדת ביקורת לועד מקומי 

 133384132ת.ז.  אבי אור, 108123333

, סטיבן גריי ת.ז. 133134833יואל גיגי ת.ז. : לועד מקומי חנתון ועדת ביקורת

 133838131, יובל ואקנין ת.ז. 108331424

 ניר שנער ,2133833313ת.ז.  חגית בנבנישתי: כפר יהושעועדת ביקורת לועד מקומי 

 133301433ת.ז.  ענבל מועלם הס, 131832433 ת.ז.
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מצטרפת למיכל להב,  11324134ת.ז. צופיה קייזר  : לועד מקומי מזרעועדת ביקורת 

 .3102 פברואר 11צבי הראל, ארז שץ, יורם ארצי שאושרו במליאה מיום 

דורון ואקנין , 131348422ת.ז.  יאיר מורן: קיבוץ מרחביהועדת ביקורת לועד מקומי 

 184013831ת.ז.  עמרם בוטבול, 133800023.ז. ת

ת.ז.  גל בן דוד, 113834104ת.ז.  נפתלי קורן: עדיועדת ביקורת לועד מקומי 

 יש להשלים חבר נוסף למינימום - 1138843300

ת.ז. טל בומץ , 132313130ת.ז.  גיא רובינשטיין: עין דורועדת ביקורת לועד מקומי 

, מרים סמו ת.ז. 133148333, עמיר שרון ת.ז. 333323341ת.ז.  ולדי מורג, 131183031

123333034 

ת.ז. אורה פלד נקש , 131314138ת.ז.  סמדר רבן: רמת דודועדת ביקורת לועד מקומי 

 133021383ת.ז.  חגית שני, 130323233

, דניאל קליגלר 138400010ועדת ביקורת לועד מקומי ציפורי: אורנה לזימי לב ת.ז. 

, רועי עקביה 133133130, נתן אריה ת.ז. 138302321, נדב אזולאי ת.ז. 083100233ת.ז. 

 133013312ת.ז. 

, שלומית ברנס ת.ז. 131338222ועדת ביקורת לועד מקומי שדה יעקב: אלי חדד ת.ז. 

 13022333, שרה שנקר ת.ז. 33211338, דוד חדד ת.ז. 30838031

ת.ז. גלית ליאור , 111380300ז. ת. ארנון פרסאי: שרידועדת ביקורת לועד מקומי 

 132110314ת.ז.  רביב לויטה, 133830244

משה , 131342230ת.ז.  צביקה אפשטיין: תל עדשיםועדת ביקורת לועד מקומי 

 131103333ת.ז.  סוזאן קובה, 133111312ת.ז. ויינברגר 

 ת.ז.יעל רסיס טל , 33238310ת.ז.  אריאל קורן: תמרתועדת ביקורת לועד מקומי 

 33813233ת.ז.  אורי קירי, 1213138

  

 1 -נמנע  1 -נגד  32 -בעד 

 מאושר 

 

 

 מינוי רו"ח ועדים מקומיים; .32

ולאור  כנדרש ו"ח במליאת המועצהשלא אישרו את רמקומיים לאור העובדה שקיימים מספר ועדים 

 .המקומיים ציה חדשה, זה הזמן ליישור קו בכל הועדיםנאנחנו בתחילתה של קדהעובדה ש

 ;1958 –ו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח ג לצ132סעיף 

על דוח  והוא יגיש למועצה יבוקרו בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה"חשבונות הועד המקומי 

הועד המקומי יישא בעלות  פעולותיו של הועד המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה.

 ."וןשכרו של רואה החשב

 מינוי רו"ח לועד המקומי חייב באישור מליאה.
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 החלטה

 רו"ח בועדים המקומיים;לאשר את  מינוי 

 משרד רו"ח   הישוב
 ניר נחמני  אחוזת ברק

 ארנון כרם  אלון הגליל

 ניר נחמני  אלוני אבא

 ברית פיקוח   אלונים

 בועז מקלר ושות' בית לחם הגלילית

 טלי לאודון  בית שערים

 בועז מקלר ושות'  בלפוריה

 ברית פיקוח  גבעת אלה

 ליאון סמית מטעם ברית פיקוח   גבת

 ברית פיקוח   גזית

 ברית פיקוח   גניגר

 ברית פיקוח   דברת

 ניר נחמני   הושעיה

 עומר מחאז'נה   היוגב

 ניר נחמני  הסוללים

 ברית פיקוח, רו"ח עוזי רטנר   הרדוף

 זיו האפט BDOמשרד רו"ח    יפעת

 הורביץ רו"ח, אבי מג'ר  וךכפר בר

 ברית פיקוח  כפר החורש

 ניר נחמני  כפר יהושע

 ברית פיקוח   מזרע

 23.13.2112מחליטים בישיבה   מרחביה מ.

 הרשקו פרקש ושות'   מרחביה ק.

 ברית פיקוח   נהלל

 איריס דרנג, רו"ח   עדי

 ליאון סמית מטעם ברית פיקוח   עין דור

 בא לאישור מליאה במאיבתהליך בחירה, יו   ציפורי

 ברית פיקוח, רו"ח עוזי רטנר  רמת דוד

 ניר נחמני  שדה יעקב

 איציק סלמה   שמשית

 רוזנבלום הולצמן, רו"ח חיה דגן   שריד

 בועז מקלר ושות'  תל עדשים

 דוד סוסנוביץ ממשרד ברית פיקוח   תמרת

 

 1 -נמנע  1 -נגד  32 -בעד 

 מאושר 
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 מספרי בתיםשמות רחובות ו –שדה יעקב  .33

לפקודה ולפיו  1א'  22הוסף סעיף מיות שנכנס לתוקף, לפקודת המועצות המקו 56על פי תיקון מס' 

, לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות""לקרוא שמות  חובה לה על מועצה מקומיתטהו

 . ון הבניינים במספריםמילסלקביעתם במקומות בולטים ו

  -הסמכות למתן שמות לרחובות הואצלה לועדים המקומיים  11.7.2111בהתאם להחלטת מליאה מיום 

 ים נדרשים להעביר לאישרור המליאה.הוועדים המקומי

היישוב שדה יעקב הגיש מפה כולל פירוט שמות הרחובות וסימון מספרי הבתים בהתאם לנדרש. לאחר 

 מוצג לחברי המליאה שמות הרחובות. –בדיקת היועצת המשפטית 

 

 

 החלטה

, על פי פירוט השמות וסימון בשדה יעקבשמות הרחובות ומספרי הבתים  לאשר

 '.גנספח מצ"ב שדה יעקב, מספרי הבתים שביקשו ועד מקומי 

 

 1 -נמנע  1 -נגד  30 -בעד 

 מאושר 

 

 

  3102עדכון תקציב ועד מקומי כפר גדעון לשנת  .33

, מבקש להעמיד את התקציב על של ועד מקומי כפר גדעון 2112עייק מציג עדכון )הקטנה( תקציב דני 

 ₪(. 376,552)קודם מ  ₪ 356,552סכום של 

 

 החלטה

 ₪  333,332לסכום של  3102את עדכון תקציב ועד מקומי כפר גדעון לשנת לאשר 

 1 -נמנע  3 -נגד  34 -בעד 

 מאושר 

 

 

  3102עדכון תקציב ועד מקומי אלוני אבא לשנת  .38

של ועד מקומי אלוני אבא, מבקשים להעמיד את התקציב על  2112עייק מציג עדכון )הגדלה( תקציב דני 

 ₪(. 1,372,222)קודם ₪ 1,391,215סכום של 

 

 החלטה

₪ 0,311,303לסכום של  3102לשנת  אלוני אבאאת עדכון תקציב ועד מקומי לאשר 

 ₪(. 0,383,332)קודם 

 1 -נמנע  3 -נגד  34 -בעד 

 מאושר 
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 ;תב"רים .34

 .לפרוטוקול 'דמצ"ב נספח  – התב"ריםאת רשימת דני עייק מציג 

 החלטה:

  'דלאשר את התב"רים המפורטים בנספח 

 1 -נמנע  1 -נגד  31 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ;מינוי ועדת פיטורין .31

)ה( לצו המועצות האזוריות קובע כי ראש המועצה רשאי לפטר עובד מועצה )שאיננו מנכ"ל,  61סעיף 

 את המועצה או ועדה שהמועצה מינתה לשם כך.גזבר, מהנדס או יועץ משפטי( באישור מלי

על פי הפסיקה, בכל מקרה של כוונה לפטר עובד יש לקיים "שימוע" לעובד. בשימוע יש למסור לעובד על 

 הכוונה לפטרו ואת הנימוקים לכך ולשמוע את תגובתו ועמדתו בנתון.

 שתמונה תהא מוסמכת לאשר פיטורים לאחר קיום שימוע.הועדה 

מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, יוע"מ ונציגי  ;שחבריה יהיו פיטוריןועצה תמנה ועדת מוצע כי המ

 המליאה. 

 להתנדב לועדת פיטורין. ומבקש דן תנחומא פונה לחברי המליאה, 

 מתנדבים: דניאל קורבולי, אבנר כרמון, לימור ירון.

 

 החלטה:

אל קורבולי, אבנר דני מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, יוע"מ,ועדת פיטורין;  למנות

 כרמון, לימור ירון.

 1 -נמנע  1 -נגד  31 -בעד 

 מאושר 

 

 

 חיבור נהלל למט"ש זרזיר .31

 מועצה שאינו מחובר למט"ש ונדרש לכך.בדני עייק מציג את הנושא, נהלל בין הישובים האחרונים 

 יובא תב"ר לאישור. השיפוטים / אישוריםהתקצוב הוא מההיטלים של נהלל בלבד, בסוף 

 

 החלטה:

קיימות ועתידיות( למט"ש האזורי  –חיבור הישוב נהלל )ישוב ותיק והרחבות לאשר 

זרזיר ובכלל זה חיבור לקו מאסף והתקנת חלקים מקו מאסף ומתקנים נלווים, 

 בהתאם לתכנון.

 3 -נמנע  1 -נגד  31 -בעד 

 מאושר 
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 חופשה פרטית –הודעת ראש המועצה  .30

 2112אפריל  12-11ו לחופשה פרטית בין התאריכים אייל בצר מדווח על יציאת

 מלא את מקומו.יראש המועצה  מ"ומ סגן ,עידו דורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


