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 (ותשע" סיווןכ' ) 2016 יוני 26מיום  62פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 

 נוכחים:

 אבנר כרמון עומר נוביץ משה לפידות שמעון סויסה עידו דורי אייל בצר

 אופיר שדמי יוחאי פורת עמי יעקובסון זיו ורהפטיג גלעד דקל יואל בן ברוך

 טלי זייד מור דורון חגית אבנרי אלי בן סימון חנה פרידמן מיקה בכר

 דניאל די קסטרו יאיר כץ איתי אדמון שמואל טלאור שי יזרעאלי לימור ירון

 מרדכי הייזלר צפריר ביכלר טאהא סוואעד טוניה ליפשיץ חיים יזרעאלי גבי בורנשטיין

 מיכאל ראטה אפי קידרון דניאל קורבולי יריב בן עזר יוסי גת ישראל ויזל
 

 חסרים, הודיעו:

    משה ציפורי שאול פינקרפלד וקטניה בונצ'
 

 חסרים, לא הודיעו:

    עדנאן עבד אל חלים רן יפעה עופר שלזינגר
 

 

 ו, מורן ניר, ויקי ליטביננקמירי שריגשגיא וייץ, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:
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 :חפירות תל שימרון .277

 מצ"ב נספח א' – לחפירות בתל שימרוןמיר מורן הוזמן להציג את התכנית ע

 

 

 :2016 יוני 05מיום אישור פרוטוקול קודם  .278

 

 החלטה:

 2016 יוני 05מיום  25מספר לאשר את פרוטוקול 

 0נמנע:  0נגד:   30בעד: 

 מאושר 

 

 

 :גשדה תעופה משלים לנתב" .279

ה לשדה תעופה משלים לנתב"ג, הממשלה החליטה הממשלה לקדם בדיק 2014אייל בצר: בשנת 

" GO, לוחות הזמנים לפחות שנה מהיום בכדי להחליט "MITRAמקדמת בדיקה ראשונית מול חברת 

"NOT GO רת"א מובילים את הבדיקה, מנכ"ל רת"א היה במועצה מספר פעמים. את הצד ."

ממשלה להקמת שדה רשות שדות התעופה. לפני כחמש שנים דחינו את בקשת ה המוביל הסטטוטורי

התעופה במינחת מגידו, השר ישראל כץ מינה צוות בין משרדי שהמליץ לממשלה להקים את שדה 

התעופה בנבטים. שר הביטחון התנגד בשל פעילות אווירית. לאחר מבצע צוק איתן, הממשלה החזירה 

בורה, את הבדיקה להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בצפון. בשיחה שלי עם מנכ"ל משרד התח

הודעתי לו שאני מתנגד. מנכ"ל המשרד אמר שהקמת שדה התעופה ברמ"ד זה שונה מההצעה שהיתה 

למינחת מגידו. המועצה הקימה צוות בדיקה שנפגש מספר פעמים והתקיימו סיורים. הצוות ממשיך 

להתקדם בבדיקות והחליט לבדוק את הנושא בשלבים; נושא הרעש, רעש עתידי חזוי ולאחר קבלת 

 יולי. 05וצאות ייבחנו הנושאים הכלכליים והתחבורתיים. הצוות מתכנס שוב ביום הת

יוזמנו רת"א ועוד לדיון ראשוני. המדינה לא ממהרת  2016בישיבת מליאה מיוחדת שתתקיים בסוף יולי 

ולא לקבל החלטה עצמנו מספר בדיקות. זהו תהליך רציני של המועצה לבדוק לבצע בואנחנו חייבים 

צריך , זה לא "מחזיק מים" בועדות לתכנון ובנייה. "מתוך אידיאולוגיה"להתנגד  נכוןקה. לא ללא בדי

לבצע בדיקות רציניות, לקבל על בסיסן החלטות ולהציג עמדה מנומקת ומבוססת של המועצה, תהא 

שאם המועצה השבתי לו ותנגד, ת. מנכ"ל רת"א שאל מה יהיה אם מליאת המועצה העמדה אשר תהא.

  .לא יקום שדה תעופה ואנו נאבק בכל האמצעים שעומדים לרשותנו תתנגד

 עידו דורי: סטטוס של שני דברים, אנחנו בקשר שבועי עם רת"א, היינו שם לפני כשבועיים;

בדיקה של הקמת שדה התעופה ברמ"ד. יש דו"ח מאוד ראשוני,  לשנמצאים בעיצומה  MITRAחברת 

ף פעולה, אזרחי ותישקיים סתכלות קדימה שכנראה ניתן למציג הולא מחייב שנותן כיוון מחשבה 

הקמת שדה התעופה לבחון וצבאי ברמת דוד.  רש"ת נמצאים בשלב פרסום מכרז למתכננים שתפקידם  

נתונים עד סוף שנת  אמר שיימסרובעמק יזרעאל. באפריל פורסם המכרז לבחינת החלופות. יעקב גנות 

 דרכי פעולה; 2צוות ההיגוי  עמדו בפני ונים, המועצה בחודשיים האחרמבחינת . 2016
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 לעסוק בכל הנושא .א

 לעסוק בחלופה מצומצמת, להתמקד ולבחון את נושא הרעש .ב

התקבלה החלטה דמוקרטית, להתמקד בנושא הרעש, בחרנו בחברה של רן חקלאי שמנהל עבורנו את 

 ישיבה בה תוצג מפת הרעש החזויה.תהיה נושא הרעש. בשבוע הבא  

ו, גם רת"א מקבלים מפת רעש, הם עובדים עם מישהו בינלאומי נתוצג לצוות ההיגוי לבקשתמפת רעש 

 שיוצגו יקבע ההמשך.הנחות הייסוד זהות. בהתאם לתוצאות  –

 שמעון סויסה: אתה )אייל בצר( מתנגד? אמירה חד משמעית

במליאת  טהעכשיו אנחנו בודקים ועפ"י תוצאות הבדיקה נקבל את ההחל! אני מתנגדאייל בצר: 

 המועצה.

 זיו ורהפטיג: עידו, אתה יכול להסביר איך רן חקלאי נבחר?

אם אתה מתכוון לנושא  .לבחור בחברה זו התקבלה החלטהופנייה למספר חברות נעשתה עידו דורי: 

 המכרזי, ההתקשרות לא חייבה מכרז.

 מרדכי הייזלר: מי הגוף שביקש ללכת לתכנון? 

קש מרש"ת שהוא האחראי עליו. רש"ת לא אמורים להפעיל את השדה, אייל בצר: משרד התחבורה בי

 הם אמורים לנהל את התכנון.

 צפריר ביכלר: עידו הציג שהנחות היסוד זהות, מה הן?

טייסות  2מיליון נוסעים שדה תעופה אזרחי, אנחנו ביקשנו מודל דינמי בהנחה ששתי  3עידו דורי: עד 

ו לנו הכי הרבה אפשרויות. לגבי הסוגיה הביטחונית, אין ולא יהיה שיוצג –יורדות / טייסת אחת יורדת 

 מענה ממשרד הביטחון. 

 את הגישה שלך )אייל בצר( אני מבין, אך לפי הדיווח שלך רש"ת הם צעד אחד קדימה.יוחאי פורת: 

 אייל בצר: אין זוכה במרכז, בשלב זה הוא רק פורסם.

 ף שבודק, האם זה בעיה כלל מרחבית?האם באותן הנחיות לאותו גואלי בן סימון: 

. במסגרת הסיורים והביקורים, הם מחויבים ןעידו דורי: בודקים האם יש בעיות רעש, אם כן איפה ה

 לעבוד לפי תקינה של המשרד להגנת הסביבה.

 אלי בן סימון: המצב היום נחשב תקני?

טי.  בישיבה שתתקיים בסוף אייל בצר: יש מפת רעש, יש כללים, כל היתר בנייה חדש מחייב לאקוס

 יולי, תהיה לכם הזדמנות בצורה מסודרת לשאול את כל השאלות.

 רות שקולניק )תמרת(: האם למועצה יש חזון מסודר לגבי העמק הזה?

 .2030 עד לשנת המועצה עשתה בתהליך שיתוף ציבור תכנית אסטרטגית ,אייל בצר: יש

מאחר את הרכבת שיצאה. השר ישראל כץ ממשיך  יוסי גת: התהליך שהמועצה עשתה הוא בסדר אבל

יהיה ברמ"ד. אני מתבייש לראות את המודעה שפורסמה להפגנה ביום  2בכל מקום להציג שנתב"ג 

יוני שמגידו מזמינים אותנו להפגנה בנהלל על אדמות עמק יזרעאל. המליאה צריכה לקבל  24שישי 

 ך להפעיל את החכמים ולעצור את ההתקדמות.החלטה. הפגנות אין להם ערך, יש שיטות אחרות. צרי

 ולא כולם מהמועצה.... 400גבי בורנשטיין: כמה היו בהפגנה בנהלל? אולי 

 יוסי גת: המליאה צריכה להתאחד ובהפגנות לא נצליח. צריך עורכי דין וללכת לבג"צ.
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את זה.  יואל בן ברוך: יש החלטה לקדם את שדה התעופה בצפון, בעמק יזרעאל ועכשיו מקדמים

במליאה של דצמבר רשמת )אייל( שאתה מתנגד, אתה כל הזמן אומר את זה, המועצה זה המליאה. לא 

אתה. ברמת ישי ובטבעון החליטו המועצות )המליאות( להתנגד, זה יותר הצהרתי. אני חושב שאם אתה 

שר כץ ויראו כל הזמן אומר שאתה נגד והמליאה צריכה לגבות אותך ואם בעתיד יבוא רת"א, רש"ת וה

לנו שהשדה הוא פנטסטי לנו ובעתיד נוכל להתנגד. מבקש להעלות את הנושא להצבעה. הצוות ברשותו 

של עידו דורי צריך לראות איך עושים את הפעילות התקשורתית יותר פרקטית. אנחנו צריכים לבצע 

 רעש כלפי חברי כנסת.

סיק למשוך את הזמן. הציבור נגד. איפה מירה )גבת(: באתי לדרוש מחברי המליאה לקבל החלטה ולהפ

מסתדר ציביון כפרי עם שדה תעופה. כולם מתנגדים בכח והמועצה יושבת על הגדר. קודם כל תתנגדו 

ואחר כך תבדקו. כץ הוא בולדוזר. אין תמיכה של המועצה להתנגדות. הזמן אוזל ואתם צריכים לצאת 

 נגד. 

שלושה נקבל המלצה. התהליך של אייל בפעמים  –ים שי יזרעאלי: ראש המועצה מתנגד. עוד שבועי

 קודמות עבד טוב.

זיו ורהפטיג: כידוע אני חלק ממטה המאבק, המטה הקים גם עמותה, פנינו למשרד התחבורה ומיני 

ון משרד החקלאות. חלק מהתשובות שקיבלנו ממשרד התחבורה על המנוף הכלכלי גגופים נוספים כ

תגובות. זה סיפור  0שלח חבר ממטה המאבק )יהודה פינסקר( קיבלנו שאלות ש 17שאין להם תשובות. 

מדהים, היתה החלטה על נבטים והעבירו לרמ"ד מבלי לשאול. המאבק הוא על זה שהדברים לא יגיעו 

תנהלות נכונה אייל בצר יודע לעשות זאת. כשאין החלטת מליאה אין אפשרות להתקדם. הלתכנון. ב

ים, אבל אם שר התחבורה עומד בכנסת ואומר מיליון ואחד דברים לא אפשר למכור לציבור מה שרוצ

 נבדקים כמו זיהום. טיסות בלילה, נאמר על ידי יואל פלדשו שיהיו טיסות בלילה.

יום מהיום, ברגע שתהיה החלטת מליאה, ניתן יהיה  60דיון נוסף חייב להתקיים תוך  דני דה קסטרו:

 לראות איך מתקדמים.

 אנחנו נהיה מוכנים. 2016יולי  05 עידו דורי: ביום

יריב בן עזר: כולנו מתנגדים וחסרים לנו הרבה פרטים, אפילו מידע להתנגד אין לנו. דבר ראשון שצריך 

: רעש בעיקר וזיהום םלהתקבל במליאה שאנחנו שמים כסף לבדיקת מומחים, יש דברים מאוד אקוטיי

האינפורמציה צריכה להתקבל ולהציג אותה בפני אוויר. במשך שנה אין לנו תשובה לרעש. בדיון כל 

המליאה, זה חסר לנו בדיון. השר כץ מסמן מטרה ומתחיל ללכת לכיוונה. יש הרבה אפשרויות להתנגד 

 אבל חייבים לקבל את כל האינפורמציה.

גבי בורנשטיין: צריך לשים את כל הדמגוגיה בצד. מבדיקות אמיתיות ונתונים ניתן להתנגד, למועצה 

 נו יש קבלנו על התנגדות, יש הצלחות. מה שאפשר לעשות "מתחת לשולחן" זה יותר מאלף הפגנות.של

אייל בצר: התהליך חייב להיות נקי. בסיום הדיון שהיה על מינחת מגידו אמר הרצל בודינגר שהדיון 

ן ובנייה ובג"צ נשאל מדוע אנחנו מתנגדים היה ברמה גבוהה. גם בעמידה מול הועדה הארצית לתכנו

יתקיים דיון  2016ורק שתהיה לנו האינפורמציה המלאה, נוכל להציג התנגדות אחראית. בחודש יולי 

 עם המשתתפים החיצוניים, המלצה שלי לא לקבל החלטה היום, רק בישיבה ביולי.לאחר שיתואם 

 לכבוד הראמדן. הערב אני נפגש עם השרה גילה גמליאל והשר ישראל כץ
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דני דה קסטרו: אתמול הסתיימה תחרות עולמית של גלגלי ענק בארה"ב. הקבוצה חזרה עם הישגים 

 גדולים למדינת ישראל ולאזור שלנו.

 

 :קבוצת כדורסל בוגרים, איחוד עם מגדל העמק .280

 מצ"ב נספח ב' –ארז ביטמן מציג את הדברים 

קטנות, הלחץ לעלות ליגה בא מלמטה, בא מהשטח. אייל בצר: בעמק יזרעאל יש כדורסל מהשכבות ה

התקיים דיון עם אנשי ספורט והוחלט לתת אופק. המועצה בשותפות עם מגדל העמק בתכנית של 

נצרת עילית(, זהו  –מגדל העמק  –ביחד גליל מרכזי )עמק יזרעאל  2000הסוכנות היהודית: שותפות 

 מסר חשוב לשתף פעולה עם רשויות שכנות.

 אלש"ח, מה המסגרת התקציבית כוללת? 350סימון: עד היום משקיעים אלי בן 

 צפריר ביכלר: היה ניסיון בעבר שלא הצליח.

 ארז ביטמן: היה איחוד עם טבעון שנכשל פרסונאלית, לומדים מטעויות.

 שנים לא יעלו שחקנים מעמק יזרעאל. 4המאמן קובע מי ההרכב. לא ייתכן שבמשך אלי בן סימון: 

 א: לא ניתן להכתיב למאמן מי ישחק!דן תנחומ

 אלי בן סימון: האם בסגל, ניתן לקבוע כמה יהיו מעמק יזרעאל?

 דן תנחומא: לעונה הקרובה אנחנו באיחור, חלק מהשחקנים כבר חתומים בקבוצות.

 שחקנים מעמק יזרעאל שמתפרנסים. 6ארז ביטמן: קבענו שיהיו 

 אלי בן סימון: מה המסגרת התקציבית?

נדרש מעל  ,אלש"ח לקבוצה הבוגרת 300מלש"ח,  2.7ומא: ההקצבה לעמותת כחול לבן הינה דן תנח

 אלש"ח לקבוצה המאוחדת. 200תוספת של כ 

חלק גדול . כולל בוגרים וליגות קיץ ילדים וילדות, נערים ונערות 1,000ארז ביטמן: היום משחקים כ 

ובגליל עליון ₪  500ק יזרעאל בנוער עולה בסוד הולך לסיבסוד המחיר שילד שמשלם, לדוגמא בעמימהס

בקבוצת הנוער הבחירה והמטרה השנייה לתמיכה, היא להסעות בכדי לאפשר לילדים ₪  650בסביבות 

 רחוקים להגיע ושלא יהיה חסם בשל המרחקים.

 זיו ורהפטיג: במידה וזה לא יצליח?

 ארז מציג את הדף האחרון במצגת עם התשובה.

 מועצתי בארץ שעובד טוב? –רוני יאיר כץ: יש מודל עי

 מגידו. –באר טוביה, טבעון  –ארז ביטמן: יש! אשדוד 

 מוטי הייזלר: התקציב כולל שיפוץ אולם גבת?

 ארז ביטמן: השיפוץ מקרנות אחרות.

יריב בן עזר: האם שותפות, חברות, ידידות זה מאוד חשוב וזה אבן מרכזית לעניין וזה לא מופיע 

ות לאופציה שפעם בשנה נאשרר, אם יהיו "הצקות" מהרשות השכנה בנושאים בהסכם. אם יש אפשר

 שאינם ספורט?

לא. נותן דוגמאות  9ו שחקנים  6משחקים. ארז אמר ש  12עד  8 -יואל בן ברוך: כל קבוצה מורכבת מ

משחקים, הסיבות לאי הצלחה עם טבעון היתה בגלל שחקנים ושלא היה לקבוצות באזור שבוגרים לא 
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אלש"ח והסיבה היתה שלא היו מספיק  300לפני שנתיים הצעתי שת"פ של יזרעאל ומגידו ב  קהל.

 שחקנים.

 ארז ביטמן: דברייך לא נכונים!

 אלש"ח. 500יואל בן ברוך: כל שחקן ברמה יכול למצוא קבוצה ולא צריך לבזבז 

 אלש"ח. 200אלי בן סימון: זה לא נכון, מדובר על 

אלש"ח..... יש דברים שהם מעבר לכמה מגיעים  300הקבוצה ונחסוך  ישראל ויזל: בואו נחסל את

. יש הרבה שיקולים לאיחוד. צריכים להתעלות מעל האינטרסים האישיים. אם המשמעות למשחק

 מציע להצביע בעד האיחוד.אלש"ח, יש פה ערכים נוספים ושיתוף.  200שאפשר להביא 

 עומר נוביץ: זה כסף קטן

     

 החלטה:

 איחוד קבוצת הכדורסל עמק יזרעאל בוגרים עם מגדל העמק לאשר את

 אלש"ח שנתי לכל רשות. 550ליגה שנייה, תקציב של 

 1 נמנע:  1נגד:   25בעד: 

 מאושר 

 

 

 :הקטנת ערבות בנקאית תקוות יעקב .281

 דן תנחומא מציג את הנושא.

מחייבת  בות, ער של הכל הקטנ ,תקוות יעקב מבקשים להקטין את הערבות, עפ"י החלטת המליאה

 .אישור של המליאה

להקטין היא המלצתו עפ"י העבודות שבוצעו והמצב בשטח, דובי וינגרטן ערך סיור לבדיקת הליקויים ו

 ח.אלש" 100את הערבות ל 

 

 החלטה:

 אלש"ח עפ"י המלצת מהנדס המועצה. 100לאשר את הקטנת הערבות לסכום 

 0 נמנע:  0נגד:   29בעד: 

 מאושר 

 

 

 :ועדים מקומייםצווי מיסים  .282

 מצ"ב נספח ג' –שגיא וייץ מציג את צווי המיסים 

 חברי המליאה ביקשו הסברים על תוספות חריגות והבדלי הסכומים.

דן תנחומא: מועצה אזורית פועלת בשלטון דו רובדי, יש ועדים מקומיים שגובים בנוסף מיסי קהילה. 

 הקטין את הסכום בעבר. בכפר החורש יש עדכון בשל טעות סופר של משרד הפנים ש
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 החלטה:

 לאשר את צווי המיסים של הועדים המקומיים כפי שמפורטים בנספח ג'.

 1 נמנע:  1נגד:   21בעד: 

 מאושר 

 

 

 צו מיסים מועצה: .283

 מצ"ב נספח ד'. –שגיא וייץ מציג את צו המיסים של המועצה 

 אין שינוי בצו מלבד "הטייס האוטומטי" והתעריף למערכות סולאריות.

זו השנה השנייה שאני מבקש להמנע מהעלאה אוטומטית והשנה הסיבה גדולה, המועצה יואל בן ברוך: 

מלש"ח, ההכנסה ברובה לא באה מבנייה לא חוקית אלא  6ביצעה סקר נכסים שהכניס מהתושבים 

 משינוי כללים, אותו בית משלם יותר כסף עכשיו.

 לים.שגיא וייץ: דברייך לא נכונים! זה לא שינוי כל

 יואל בן ברוך: המחיר מהגבוהים בארץ, לדעתי צריכים שנה אחת לומר לציבור ויתרנו.

גבי בורנשטיין: אני מסכים עם יואל. דיברתי על כך בהנהלה. במסגרת הזו אני מבקש שבמידה והולכים 

 על הטייס האוטומטי, ללכת רק על תעשייה ושירותים ולא על מגורים.

 חייבים? יוסי גת: בעניין הסולארי,

 דן תנחומא: כן, זו הטלה ראשונה.

 יוחאי פורת: לגבי הסולארי, האם זו הוראה של משרד הפנים?

. הטלה ראשונה היא קריטית להמשך. אני אייל בצר: כן, משרד הפנים קובע טווח מינימום ומקסימום

 לא השתתפתי בהחלטה כי בבעלותי מערכת סולארית.

 אלש"ח. 70 שגיא וייץ: הכנסה שנתית מסולארי,

אלש"ח, כגזבר המועצה אני מעדכן אתכם  700-900, המשמעות 1.77%דן תנחומא: במידה ולא יאושר 

 שייגרם חוסר.

 

 

 החלטה:

 לאשר את צו המיסים של המועצה כפי שמפורט בנספח ד'.

 2 נמנע:  5נגד:   18בעד: 

 מאושר 

 



 

 ( ותשע" כ' סיוון) 26.06.2016מיום  26פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 - 8 - 

 תב"רים: .284

 מצ"ב נספח ה' –דן תנחומא מציג את רשימת התב"רים 

 ;הקמת תשתית מים והתקנת מדי מים סוועאד חמירה 1900חברים שאלו שאלות בעניין תב"ר ה

 יואל בן ברוך: האם המערכת החדשה היא תת קרקעית? 

 צחי ורמוס: כן

 יואל בן ברוך: בעתיד, את ההוצאה נגבה מהיטלים כאלו ואחרים? ומה הלו"ז?

 צחי ורמוס: לו"ז לביצוע מיידי, חודשיים מהיום.

 שלושה חודשים לאחר תום העבודות שידווח למליאה מה הפחת.בן ברוך:  יואל

 יריב בן עזר: ההשבחות בין המועצה ליישוב, שירשם שמורידים את המים.

 היא קידום מימון.עידו דורי: ההשקעה 

 דן תנחומא: ייתכן ונקבל תקציבים מתוכניות לקידום הבדואים.

 ?אבנר כרמון: מה קורה עם הפחת באחוזת ברק

 , זהו פחת סביר.8%ל  14-15%צחי ורמוס: הפחת ירד מ 

 

 החלטה:

 לאשר את התב"רים כפי שמפורטים בנספח ה'.

 0 נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 מועדון נוער שמשית: –חוזה חכירת משנה  .285

אלף  200תרמה היהודית מדובר במועדון נוער, הממוקם בתוך מבנה רב תכליתי בשמשית, שהמגבית 

להקמתו ובמסגרת זו נחתם הסכם בקשר עם הקמת המועדון והשימוש בתרומה. הסכם זה כולל ר דול

 גם את התחייבות המועצה להחכרת המועדון בחכירת משנה למגבית. 

 שנה. 49ל  סכם להחכרת המועדון בחכירת משנהההסכם הנדון הינו ה

 מצ"ב: 

  נספח ו' – 2004ההסכם עם המגבית, משנת 

 נספח ז' –מוצב המבנה )מסומן בעיגול(  תשריט השטח עליו 

  .נספח ח' –תשריט המבנה / הנכס המוחכר 

 חתם לאחר אישור מליאת המועצה והוא מותנה באישור משרד הפנים ובאישור רמ"י. יההסכם י

 

 החלטה:

 נספח ו'. –לאשר חתימה על ההסכם עם המגבית 

 0 נמנע:  0נגד:   18בעד: 

 מאושר 
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 :סל שירותים .286

 מדווח על התקדמות הבדיקה לנושא סל השירותים;דן תנחומא 

ישובים  9עבדה מול שכרנו את חברת אורבניקס לבדיקת הסל שלא עודכן מספר שנים, חברת אורבניקס 

שנבחרו למדגם וניתחה את הנתונים. כרגע יש הצעה למודל. אנחנו בשלב של הרצת הנתונים על 

. בחודש ספטמבר הנושא יובא לדיון עומק הנוסחאות לאחר מכן נפגש שוב עם מזכירי הישובים

 במליאה.

 מיקה בכר: יינתנו השוואות למועצות אחרות? מבקשת לקבל את החומר לפני הישיבה, זמן מראש.

, מוסיפים ארנונה והסל קפא, ההתנהלות של אייל ודן לפחות 2004יואל בן ברוך: הסל לא עודכן משנת 

ן והחלטה בלי תירוצים והמועצה תשלח כשבועיים לפני לא ראויה. בספטמבר זה בא לדיו 2016לשנת 

 הישיבה. 

הנושא יובא לדיון בחודש ספטמבר ועבודת אורבניקס תישלח לכל חברי המליאה שבועיים דן תנחומא: 

 לפני מועד ישיבת המליאה.

 

 

 עדכון שכר: .287

 ;2016יוני  19דן תנחומא מציג את המלצת הועדה שהוקמה לנושא והמלצת הנהלה המועצה מיום 

 רחלי אבידב )דברת המועצה(: .א

 משכר בכירים. 25%שכר כיום, 

  שכר בכירים. 40%-30%תקן 

 2016החל מחודש מאי  30%לאשר  המלצה
 

 החלטה:

 משכר בכירים. 30%לאשר עדכון שכר לרחלי אבידב, 

 0 נמנע:  0נגד:   19בעד: 

 מאושר 

 

 

 אלי יהודה )מבקר המועצה(: .ב

 ל."משכר מנכ 75%לצת ההנהלה להעלות את שכרו ל , הממשכר בכירים 70%כיום, שכר 

  שכר בכירים. 90%-80%תקן 

 ל."משכר מנכ 80%המליאה מציעים להעלות את שכרו לפי המינימום בתקן, ברי ח

 .2016החל מאוגוסט  80% אישורעל  הצבעה

 

 החלטה:

 .2016אוגוסט שכר החל מ משכר בכירים 80%ר עדכון שכר לאלי יהודה, לאש

 2 נמנע:  3נגד:   14בעד: 

 מאושר 
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 שאילתות: .288

 )מצ"ב נספחים ט' + י'(. השאילתות של חיים יזרעאלי ויואל בן ברוך מצורפות לפרוטוקול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

__________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  עצהמנכ"ל וגזבר המו


