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 (ותשע" אב 'זי) 2016 אוגוסט 21מיום  27מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 נוכחים:

 אבנר כרמון זיו ורהפטיג משה לפידות עומר נוביץ עידו דורי אייל בצר

 מיכאל ראטה יוחאי פורת יוסי גת עדנאן עבד אל חלים גלעד דקל יואל בן ברוך

 משה ציפורי ן מורדורו אופיר שדמי אלי בן סימון חנה פרידמן מיקה בכר

 דניאל די קסטרו ישראל ויזל איתי אדמון יריב בן עזר שי יזרעאלי לימור ירון

  טניה בונצ'וק מרדכי הייזלר עופר שלזינגר חיים יזרעאלי גבי בורנשטיין
 

 חסרים, הודיעו:

  שמואל טלאור עמי יעקובסון צפריר ביכלר שאול פינקרפלד שמעון סויסה
 

 :חסרים, לא הודיעו

 דניאל קורבולי יאיר כץ טאהא סוואעד אפי קידרון רן יפעה טלי זייד

     חגית אבנרי טוניה ליפשיץ
 

 

 ו, מורן ניר, ויקי ליטביננקמירי שריגשגיא וייץ, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:
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 :24.07.2016, 26.06.2016וטוקולים קודמים מיום אישור פר .292

 ;2016יוני  26הערותיו לפרוטוקול מליאה מיום להוסיף ברוך מבקש יואל בן 

יש להוסיף לדבריו של דן תנחומא שהנושא יובא לדיון בספטמבר ועבודת  :בנוגע לסל שירותים .א

 . אורבניקס תישלח לכל חברי המליאה שבועיים לפני מועד ישיבת המליאה

משכר מנכ"ל ולא  75%רו ל ההמלצה הייתה להעלות את שכ: בנוגע לעדכון שכר של אלי יהודה .ב

וזו אושרה במליאה וכך יש לרשום את  80%הובאה הצעה נגדית להעלות את שכרו ל . 80%ל 

 .הפרוטוקול בעניין זה

 .2016יוני  26אייל בצר: הערותיו של יואל בן ברוך יתווספו לפרוטוקול מיום 

 

 לטה:הח

כולל ההערות של יואל בן ברוך ואת  26.06.2016מיום  פרוטוקול המליאהלאשר את 

 .2016יולי  24פרוטוקול המליאה מיום 

 0 נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 

 היטל סלילה תל עדשים: .293

 .2016יוני  19דן תנחומא מקריא את החלטת ההנהלה מיום 

הנדסה, הוחלט שזה ההיטל הראוי עפ"י חוק העזר,  אגףאייל בצר: אחרי דיון שהיה עם ההנהלה ו

המשך ההחלטה שהמועצה והוועד המקומי ידאגו למקורות נוספים מכספים עתידיים מעפולה בגין 

קרקעות, אין תשובה מתי זה יקרה. בתל עדשים נסלל קטע מהישוב מכספי מועצה, משרד השבחת 

המועצה וגם הועד המקומי חושבים שצריך  ישוב ותיק, גם -100החקלאות והיישוב. תל עדשים בני 

 .נוספים לסלול כבישים

מימשנו מקסימום כספים מהמדינה )רק ארבעה ישובים קיבלו את כספי המדינה לתשתיות ותיקות ותל 

 עדשים ביניהם(.

אלש"ח, לאחר  25( היתה להיטל בגובה 2013מיכאל ראטה: הבקשה הראשונה של הועד המקומי )

נאמר שזהו התחשיב הנכון. גוייסו כספים מהחטיבה להתיישבות, מועצה, ף הנדסה בדיקה חוזרת של אג

 הרוס לגמרי. 30%מהתשתיות מחודשות ו  40%ועד מקומי ואגודה חקלאית. מהישוב הותיק אולי 

אייל שדה )יו"ר הועד המקומי(: לפני כשנתיים וחצי נכנסתי לתפקיד ונושא הסלילה היה בתכנון. בשנת 

אלש"ח לבית אב על מנת שכל המושב יהיה  35יסתי לתפקיד, אישרה המליאה היטל של כ לפני כנ 2013

 900מלש"ח ו  2.1סלול. עם הזמן בא משרד החקלאות )באמצעות החטיבה להתיישבות( ונתן תקציב של 

אלש"ח מטצ'ינג )אייל בצר מבהיר שהמטצ'ינג היה מכספי חומש מועצה ויישוב(. משרד החקלאות 

עם משרד החקלאות נותרה יתרה ובוצע חלק נוסף כביש יבוצע. בסיום הפרויקט המשותף החליט איזה 

של הכביש וחצי ממרכז המושב, הועד המקומי לקח הלוואה נוספת. אנחנו רצים להגיע למצב שכל 

המקומי אישר וביקש מהמליאה אלש"ח. הועד  22המושב יהיה סלול, במהלך השנים קוצץ ההיטל ל 
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ד המקומי אמור לקבל בעתיד חלף היטל השבחה מעיריית עפולה, עדיין לא ידוע מה לאשר כנדרש. הוע

 יהיה היקף הסכום. הועד היה בישיבת הנהלה של המועצה והציג את הדברים.

אלש"ח והיתרה באמצעות הלוואת גישור מהמועצה לכספים שיגיעו  12.5הנהלת המועצה המליצה על 

בל את הכבישים ללא עלות אך המצב לא ניתן היום. היום יש מעיריית עפולה. הועד המקומי ישמח לק

שתי תביעות נגד הועד המקומי על נפילות בכביש המשובש. לחלק מהציבור יש מדרכות ראויות, אני גר 

לחלק הצפוני ולמרכז היישוב בכדי שיהיה אלש"ח  12.5בהרחבה ושילמתי פיתוח ועדיין מוכן לשלם 

 אשר את המלצת ההנהלה ולתת את בירכת הדרך.לכולם. מליאת המועצה מתבקשת ל

בוצע סקר  2015בשנתיים האחרונות אנחנו בתוך סערה, בשנת פנינה שלזינגר )נציג קבוצת המתנגדים(: 

נחתמה עצומה  2016על ידי הועד המקומי לנושא ההיטל, הסקר מדבר בעד עצמו, הרוב מתנגדים. ביוני 

יטל. שני אזורים נשארו לסלילה, על מרכז היישוב אין והרבה תושבים חתמו עליה שהם מתנגדים לה

 בתי אב "יושבים" על ציר זה. 52ויכוח. יש את הכביש בישוב הותיק שחסום להרחבה, 

השאלה מהי בדרך לביצוע?! התוצאה זה משבר, מלחמה על הבית. עמדת הועד המקומי חסומה בפני. 

מחברי  2י מגלה שהוועד שמייצג אותי כולל ואנ 19.06.2016האם יש אינטרסים, הפרוטוקול מיום ה 

חברי אגודה או קרובים של חברי אגודה. האם בית פרטי שיוצאים ממנו שני רכבים זהה  5ההרחבה, 

 למשק? תודה למועצה על הקטנת ההיטל, אנחנו מבקשים גישור.

המזרחית  הקשת הטוב ולמזלנו הרע נפלנו אחרי בג"צ מיכאל ראטה: תשלום פיתוח לתשתיות, למזלנו

הצגת דברי המתנגדים, דמגוגיה  –חקלאים  10נחלות ו  74שאסר על כספים עבור תשתיות ותיקות. 

לחקלאי לא נשאר  –מלש"ח  3מלש"ח, בית בהרחבה בסביבות  5זולה. משק בתל עדשים שווה בערך 

 מלש"ח. משק היום שווה כמו בית בהרחבה. 3מ יותר 

יישוב הותיק בעל משק חקלאי. לתל עדשים הגיעו אוכלוסייה נעם פרדקין )נציג התומכים(: אני מה

שנהנים ממפעלי האגודה )בית העם, בריכה, צרכניה עוד...( ללא ששילמו עבורם. מצטיירת תמונה 

שכולם בעד שיפור התשתיות, יש חלק שרומס את התשתיות. הסקר נעשה לאחר ששופרו חלק 

הכסף  מועצה לאורך כל הדרך נתנה גיבוי לועד המקומימהתשתיות. בודדים ענו מתוך הבנה שוויונית. ה

 לא גדל העצים. כולם רוצים לשלם מעט ויש לנו מכנה משותף.

אם מחר יהיה סקר לגבי סכום תקציב התרבות, גם לא תהיה הסכמה של כולם ויהיו תומכים ויהיו 

י. בנחלות הישנות איך אפשר לנהל קהילה?! ברגע שייסלל כולם יגידו תודה יומיים אחר –מתנגדים 

יושבים אנשים מאוד מבוגרים וגם ילדים שהניידות שלהם מסוכנת ביותר. בחלק השני בו נסלל כביש 

 ומדרכה, מטיילים בביטחה. אין סיבה שאנשים יחיו בעוצר יציאה מהבית שלהם בגלל מצב הכבישים.

מו היום. הקרע שציינו מי שחושב שהזמן ירפד את הכבישים, כל זמן שידחה יהיה המצב אותו הדבר כ

 תקום סערה חדשה, ככה זה במושבים.... שקיים הוא מלאכותי ביום שזה יעבור

אלש"ח לבית אב. המועצה  22מלש"ח,  7לפי העלות המשוערת מדובר על פרויקט של כמעט  אייל בצר:

נוספים. ולכן הביצוע יהיה בשלבים למען הציבור תוך חיפוש מקורות וכלכלי הבינה שיש קושי חברתי 

בסופו של דבר ההנהלה קיבלה החלטה מתוך מאמץ לקרב בין המחלוקות. אנחנו הצענו ועדיין מציעים 

 מושב תל עדשים.ב)בלי קשר להחלטה( להכנס להליך של גישור 

 , גרוש לא קיבלנו חזרה.2002יפה לב )נציגת המתנגשים(: בגץ הקשת המזרחית התקבל באוגוסט 

 י(: היא לא שילמה עבור תשתיות ותיקות.מיטל פריג' )חבר ועד מקומ
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שחתמו על העצומה נגד ההיטל, יש  –התות, היקים והעולים נעשה ברחובות  השאלון המשך יפה לב:

אלש"ח, נעשה תוכנית בשלבים, בואו נבדוק  35באו עם הצעה של רוב בכל המושב נגד ההיטל.  בהתחלה 

 5מלש"ח, גלית חדד אמרה  1אייל שדה אמר כמה זה, מה הסכום שאמור להתקבל מעיריית עפולה. 

מלש"ח. ברור שצריך היטל שיהיה הגיוני. מהנדס המועצה אמר שכביש משרד החקלאות היתה החלטת 

 הועד המקומי.

 לוי פייגין )חבר הועד המקומי(: שקר וכזב

ניגוד מיטל פריג' )חבר הועד המקומי(: עזבו את עניין הקרע, יש קרע אין קרע... הועד עשה סקר ב

 לישובים אחרים שאינם עושים סקרים.

 מדובר בבעיה בטיחותית. אני תושב ההרחבה, הורי גרים בישוב הישן על כביש משרד החקלאות.

לא ישיבו שהם מעוניינים לשלם. אף אחד לא רוצה לשלם.  40%אלש"ח, באף ישוב  12.5היטל של 

ם להיות חלוצים ולא, נשאר באותו בטיחות זה החלק החשוב. כולם משלמים באותה המידה. צריכי

 שנים. צריכים לקחת החלטה. 5מקום עוד 

 תושבי תל עדשים יוצאים מהישיבה, הדיון ממשיך בהשתתפות חברי המליאה בלבד.

 12.5אלי בן סימון: אני חושש שעלול להשתמע מזה שהמועצה יכולה להעניק פרס לכל תושב בסך 

 ת שיגיעו לתל עדשים יהיו ההשלמה להיטל.אלש"ח, יש לשנות את הניסוח לכך שמקורו

 רק לאחר גישור לצאת לביצוע.

ישראל ויזל: צריך ליצור תהליך גישור שהפך לדיון על כסף. לאור כל מה ששמענו כאן, אני משוכנע 

שהדיון לא צריך להיות על כסף. המליאה נדרשת לחייב את הועד ללכת לגישור, אני מוכן להיות חבר 

 כסף לא יפתור את הבעיה.בצוות הגישור. ה

יריב בן עזר: אני שומע את שני הצדדים, אני לא אצביע בעד או נגד. אני לא יודע מי הרוב לא נכנס לזה. 

יש לי חברי משני הצדדים. חצי יכעסו עלי בכל החלטה. חייבים לפתור את בעיית התושבים ולמועצה 

אבל לא במצב שנוצר  לטות של ועד מקומיאין זה נכן לתת לזה יד, אנחנו כמליאה צריכים לגבות הח

בתל עדשים. בכפר יהושע התקבלה החלטה מול מי שידו אינה משגת. אף אחד לא מצליח להבין מה 

רוצה הישוב. נגיע למצב של שבר כזה, זה רע מאוד. מחלקת ישובים צריכה להוביל תהליך לפתרון 

 המצב החברתי.

, אייל שדה במסגרת מרכז הגישור שהוקם במועצה עם חנה פרידמן: אני פניתי ליו"ר הועד המקומי

מגשרת מקצועית לקראת ישיבת המליאה הזו, לא חזרו אליי. יש לנו אחריות כמועצה ולתת התניה 

 שהדברים צריכים ללכת ביחד.

שי יזרעאלי: יש בעיה שאנחנו מדלגים עליה, בכפר יהושע עברנו קרע בן חובות התושבים, התושבים רצו 

עה לאגודה החקלאית והגענו לפשרה. מה שמדבר פה זה פער הגילאים של החדשים והישוב להגיש תבי

", הועד הא כוחני שיוצר את הפילוג. אנחנו עוברים תהליך כזה בישובים עם ביטול sayהותיק שאין לו "

אלש"ח  12.5היישוב הותיק. אנחנו צריכים לשמור על החקלאות, הם יהיו מוכנים לשלם לפי החישוב 

 חמש שנים, הקרע כבר קרה.ב

זיו ורהפטיג: נאמרו פה דברים נכונים מכל האנשים. בעבר נתקלנו בתהליך דומה במרחביה מושב, 

מה שאמר שי בהקשר של הכוחניות, הדבר הנכון אי שלחנו את עומר נוביץ בחזרה לעשות "שלום בית". 

עם מנהיגות ואדם נייטרלי לגישור. אפשר לקבל החלטה, בוא נגבה ונתחיל גישור. צריך קודם כל גישור 
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זו צריכה להיות דרך המלך. קרע בישוב ניתן לגשר. בסכומים אחרים תהיה הסכמה. התחלנו את 

 התהליך עקום, הועד המקומי מיסך אותנו עם מידע לא נכון.

אלש"ח זה  125עברנו משבר במרחביה, קיבלתי מכתבים על הסכמים ששולמו,  2003עומר נוביץ: בשנת 

 קודם?! כמה ולמה?!הפרויקט, מה סוללים פותר את כל  לא

 אייל בצר: ההיגיון הראשון אומר שמרכז הישוב תחילה. 

 המשך עומר נוביץ: נראה שהועד רוצה שנחליט ולכן מסרב לגישור, אני בעד ללכת לגישור ואז להצבעה.

 –החטיבה להתיישבות  סלל הכביש היוימיכאל ראטה: נאמרו דברים לא מדויקים, היחיד שקבע איפה י

אלש"ח והם אישרו להמשיך, הועד המקומי גירד הלוואה בכדי להשלים  230אחרי שהם החליטו נשארו 

 את כל החלק הדרומי. 

ממה ששי יזרעאלי אמר אך לא למסקנה שלו, חייבים ללכת לגישור.  80%חיים יזרעאלי: הסכמתי ל 

. דיברתי עם אנשים משני פגש במכולת וליהנות ביחדישכולם ירדו מהעצים ומעבר לזה שיוכלו לה

הצדדים ויש להם מה לומר. יש דברים שלא נכון שהמועצה תתערב. בגבעת אלה כבר שמונה שנים 

מנסים לאשר מבנה ובכל שנתיים בהחלפת הנהלה משתנה ההחלטה. אין זה נכון ללכת לגישור לאחר 

  שנקבל החלטה.

המתנגדים מ חלק בתל עדשים באו₪.  10,000ראשונה היתה דן תנחומא: בכפר יהושע ההחלטה ה

 יהיה מצוין.₪  15,000ואמרו ש 

אלי בן סימון: זהו תקציב ויש לנהוג בזהירות, למנוע גלישה והתערבות שלנו בישובים. הגישור הוא 

מקבל תנאי. ה"מיליטנטיות" של אחד הצדדים שבטוח בהחלטת המליאה. אם לא ילכו ברצינות לגישור 

ההמלצה לקבל מגשר בעל שיעור קומה. שמענו את פנינה והיא אמרה שהיא רוצה לדבר, המסר  את

 כל בית אב ולאחר מכן לשלבים הבאים.₪  5,000שלנו שאפשר לעשות במספר שלבים 

גבי בורנשטיין: יש בעיה שאנחנו דנים פה על פרויקט שאין אנו יודעים מה תהיה העלות שלו, התחיל ב 

 ש"ח. 12,500ד ל ש"ח ויר 25,000

אייל בצר ודובי וינגרטן: ניתנו אומדנים ונמסרו ליישוב, האומדנים על בסיס תכנון. ההצעה הראשונה 

היתה סכום גבוה, דובי התבקש לבדוק שוב את התכנון וחזר ואמר שאין אפשרות  להוזיל. נבצע 

 בשלבים ונשלם בשלבים.

א הגיע לדיון פה אחרי שהועד המקומי אירגן אסיפה יוחאי פורת: אני לא מבין, מבחינת הדרך למה זה ל

 עם הצבעה לבעלי זכות הצבעה בתור גיבוי במקום להתווכח.

 אייל בצר: סקר זה כלי, הועד המקומי הוא גוף חוקי שקיבל החלטה.

 דונם? 30יואל בן ברוך: מה התקדים להיטל? האם ניתן להעביר לעפולה עוד 

ה להיטל, האגודה בכפר יהושע קיבלה כסף מהרכבת והאגודה וגבאייל בצר: בכפר יהושע הסכום היה 

 ולהוריד את היקף ההיטל.החליטה להשקיע בכבישי היישוב 

 האגודה.יואל בן ברוך מציע שבגישור יהיו נציגי 

הכביש זו הבעיה הקטנה. היטל יפתור אולי  –קטנה  1גדולה,  1אופיר שדמי: לתל עדשים יש שתי בעיות 

ללכת לגישור שבתוך פרק הזמן שיוגדר, המגשר ייתן  שיחויבוו לסכסוך הבא או את הבעיה ויעבר

 הערכת מצב עפ"י תוצאות הגישור.

 מיכאל ראטה: בין מי יתנהל הגישור? ועד מקומי שלא יקבל גיבוי במליאה, בעייתי המשך פעילותו. 
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חלקת הישובים תציג מוטי הייזלר: אולי אני לא בקיא בכל החומר ויצאתי מבולבל. מציע שמנהלת מ

 נתונים מדויקים של הישוב.

 שלושה. –חלקי ולקיים גישור עד חודשיים לקבל החלטה על היטל מציע עידו דורי: 

 חיים יזרעאלי: יש הרבה שבעד גישור וזה הצעד הנכון.

מההיטל. צריכים לקבל החלטה  50%אייל בצר: ממרכז היישוב כולם נהנים, ביצוע של מרכז היישוב, 

( ובתהליך 2016חצית ההיטל וכל השאר יהיה לאחר תהליך הגישור שיסתיים בסוף שנה זו )של מ

 הגישור יהיו גם חברי האגודה.

 איתי אדמון: היישוב צריך להגיע להסכמה.

 תקיעה של ההחלטה להרבה שנים קדימה. –דני דה קסטרו: המתנה להסכמה של כל היישוב 

שצפו, הצעתי עד סוף השנה לסיים את הגישור הקהילתי, ישראל ויזל: מדברים על הדברים הקטנים 

 אלש"ח היטל. 12.5אם לא יסתיים תהליך הגישור אנחנו )המליאה( נבוא עם הצעה של 

 של ביצוע בפועל. 30%ובסיום את ה  70%דן תנחומא: בהיטלים גובים בהתחלה רק 

צורה שמקובלת על רוב חנה פרידמן: מהות הגישור אינה זכות החיוב אלא דרך קבלת ההחלטות ב

 הציבור.

 ;1 אייל בצר: להלן ההצעה

המליאה מאשרת את החלטת ההנהלה, מטילים על היישוב להכנס להליך גישור. המועצה לא תתחיל 

 אלש"ח יהיו מכספי הועד המקומי. 12.5ביצוע לפני סיום תהליך הגישור. מקורות נוספים להיטל 

 

 ;2אלי בן סימון: הצעה 

 ד עד סוף שנה בסוף השנה יוחלט על גובה ההיטל.מציע גישור בלב

 

 הצבעה:

(, ביצוע ההחלטה 2016המליאה מקבלת את החלטת ההנהלה תוך כניסה לגישור וסיומו עד סוף שנה זו )

 בסיום הגישור. כל ההשקעות יהיו ממקורות של הועד המקומי.

 

 המלצת ההנהלה:

 ₪. 12,500ממליצים למליאה לאשר היטל סלילה בתל עדשים על סך 

לגיוס מקורות נוספים לצורך יפעלו ביצוע של כל הפרויקט,  המועצה והוועד המקומי 

 השלמת הפרויקט במלואו כפי שהוצג.

 

 החלטה:

כנס להליך גישור יעד המקומי להוול ממליצההמליאה שמעה את המלצת ההנהלה ו

 (.2016לסיימו עד סוף שנה זו )ו

 0 נמנע:  2נגד:   26בעד: 

 מאושר 

 

 



 

 ( ותשע" אב' זי) 21.08.2016מיום  27מס' וקול ישיבת מליאה פרוט

 - 7 - 

 תנהלות המליאה:ה .294

צו המועצות האזוריות שונה מצו העיריות והמועצות המקומיות, בצו המועצות האזוריות יש מרחב רחב 

 חברי המליאה ביקשו להכנס לנישה ולהציע. –

ת תיומפלגרשימות בעיריות ובמועצות מקומיות זה לעומתן  ,הן אזוריות האייל בצר: בחירות במועצ

 .אחרת וזה מכתיב התנהגות פוליטית

מועצות מקומיות על המועצות צו העיריות /  הוראות פקודת את כל להחיל עו"ד עודד דונג: אי אפשר  

 .שונההאזוריות, המבנה 

 יש דברים שכדאי להחיל ויש שלא בכדי למנוע בעיות.

נושאים לאישור נביא עוד הנהלת המועצה המוצעת לאישור חברי המליאה, בהמשך של  היש המלצ

 .ובצידת הצורך ניתן לבצע שינויים ותיקונים ,חלטות שיתקבלוההמועצה. 

 ופה הם נדחים לסוף. יש מקום בתחילת הישיבה. 2שאילתות זה סעיף מספר  ,חיים יזרעאלי: בעיריות

, של מועצת העירייההפוליטי  המבנהו התנהלותןאופן בשל כנראה זה אכן כך, עו"ד עודד דונג: בעיריות 

 מכל כלל את תהיה מרוצה ולא מכל כלל אני אהיה מרוצה. לאזאת הצעתה ההנהלה. 

 עו"ד עודד מקריא את המלצות ההנהלה;

 :היום סדר על נושא העלאת .א

 שההצעה ובלבד יןיהמנ מן ישיבה של היום לסדר ותהצעעד שתי  להגיש רשאי מועצה חבר (א)

 .הישיבה מועד לפני ימים 21 הוגשה

 במליאת לדיון ההצעה את להעלות האם תחליט והיא ההנהלה וועדת בפני לדיון תובא ההצעה (ב)

 .המועצה

, המועצה להכרעת ההצעה תובא, המועצה מחברי 1/3 -מ למעלה של חתימות להצעה צורפו (ג)

 אחד מתנגד ודברי המציע דברי יישמעו, ההצעה להעלאת התנגדות היתה. הישיבה בפתח

 המועצה רשאית תההתנגדו בתום. אחד לכל דקות חמש על עולה שאינו זמן במשך להצעה

 :מאלה אחד להחליט

 ;היום בסדר הנושא את לכלול שלא  (1)

 ;ישיבה באותה דיון ולקיים היום לסדר נושא להוסיף  (2)

 ;אחרת מועצה ישיבות של היום בסדר הנושא את לכלול  (3)

 .המועצה מועדות בוועדה לדיון ההצעה את להעביר  (4)

 ניתן המועצה מחברי ממחצית למעלה ידי על תםשתח היום לסדר הצעה, לעיל האמור אף על (ד)

 ויחולו הישיבה בפתח לדיון תועלה ההצעה. הישיבה לפני שעות 72 -מ יאוחר לא עד להגיש יהיה

 .לעיל( ג) סעיף הוראות עליה

 :מועצה לחברי דיבור זכות .ב

 תא להציג יבחר המועצה שראש מי ידי על או/ו המועצה ראש ידי על יוצג היום סדר שעל נושא (א)

 .הנושא

 הפונים סדר פי על בישיבה למשתתפים הדיבור זכות את המועצה ראש ייתן הנושא הצגת לאחר (ב)

 .ההנהלה בוועדת חברים שאינם מועצה חברי יישמעו שקודם ובלבד, אליו
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 יהיה חריגים במקרים. דקות 5 מעל בדיבור יאריך לא, הדיבור זכות את שקיבל מועצה חבר (ג)

 .דקות 5 -ל מעבר להאריך מועצה רלחב להתיר רשאי המועצה ראש

 :ישיבות הקלטת .ג

 ל"מנכ בידי יישמרו ההקלטות כי מוצע. המועצה ישיבות את להקליט יש 54 לסעיף בהתאם .א

 .המועצה

 .המועצה ל"מנכ עם מראש התיאום זאת לעשות יוכל ההקלטה את לשמוע שיבקש מועצה חבר .ב

 הרלבנטי שהקטע לבקש מועצה רחב כל יוכל, הפרוטוקול אישור בענין מחלוקת תתעורר אם .ג

 .הפרוטוקול אישור לפני המועצה חברי בפני יושמע ההקלטה של

 

 :המועצה החלטות אחר מעקב .ד

 ל"מנכ ייתן, דצמבר בחודש שתתקיים ובישיבה יוני חודש שתתקיים בישיבה, שנה בכל פעמיים

  .המועצה החלטות ביצוע בדבר דיווח המועצה למליאת המועצה

 

למה אנחנו לא מקבלים מספיק זמן מראש לעיין בחומר? ביקשתי שהחומר יגיע שבוע זיו ורהפטיג: 

 לפני.

מחייבת את ראש המועצה בישיבה שלא  1/3יואל בן ברוך: השאלה שלי האם הסעיף בחוק, חתימה מעל 

 מן המניין?

 עו"ד עודד דונג: אנחנו לא רשאים לשנות את צו המועצות, הוא גובר על כל החלטה.

 

 החלטה:

 א', ב', ג', ד' המפורט לעיל. 294לאשר את סעיף 

 0 נמנע:  2נגד:   26בעד: 

 מאושר 

 

 

  הצבעה על הסתייגות יואל בן ברוך למעקב אחר החלטות, מבקש לקבל דו"ח מעקב אחר

 החלטות כל רבעון.

 0 נמנע:  12נגד:    6בעד: 

 

 

 תב"רים: .295

 'אמצ"ב נספח  – דן תנחומא מציג את התב"רים

 1916 2015-2016ב בתי ספר מיחשו 

 1917 הקמת מערכת ביוב ציבורית בהרחבת נהלל 

 1919  2016הלוואת פיתוח 
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 החלטה:

 .'אבנספח כפי שמפורטים ( 1919, 1917, 1916)לאשר את התב"רים 

 0 נמנע:  0נגד:   18בעד: 

 מאושר 

 
 

 ביטוח ספורטאים תשע"ז: .296

 שגיא וייץ מציג את הנושא;

ביטוח ספורטאים לשנת תשע"ז, פירסמה המועצה מכרז זוטא כנדרש,  לאחר שקיבלנו חוות דעת בעניין

 לא התקבלו הצעות במכרז ולכן נדרשת החלטת מליאה לניהול משא ומתן.

 זיו ורהפטיג: פורסם שיש חוק שלא צריך כפל ביטוח אלא אם ההורים החליטו.

לעומת ביטוח כיסוי הולם הכיסוי לביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינו מספק שגיא וייץ: 

 .תלמידיםביטוח  –השוואת, תאונות אישיות לספורטאים טבלת  – נספח ב'ב "לספורטאים, מצ

 אין קורולציה בין שני החוקים למחוקק.

 דן תנחומא: הבקשה לאישור המליאה להתקשר ללא מכרז.

 

 החלטה:

 לנהל מו"מ להתקשרות ללא מכרז.לגזבר וסגן גזבר המועצה לאשר 

 .ייבדק נושא כפל ביטוח בגין החוק החדש 

 1 נמנע:  1נגד:   17בעד: 

 מאושר 

 

 

 שאילתות: .297

 חוק השילוב : –זרעאלי חיים י

 דן ואייל שלום,

מבקש לדעת האם חוק השילוב מיושם במועצה האזורית שלנו ומה הקפו ]מספר העובדים  .א
 ומספר המשרות שהם אוחזים[?

 כמה רחוקים אנחנו ממילוי דרישות החוק היום ובעתיד ]הוגדרו מדרגות[. .ב
 

 התייחסות המועצה:

 המועצה לא הכירה את הצו הנ"ל.

 לא פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים המודיע כיצד ליישם את הנושא.כמו כן 

 המועצה תבחן כיצד ליישם את הצו.

 אין למועצה מידע על כמות העובדים עם מוגבלויות העובדים במועצה.

 חיים יזרעאלי: כלומר, שנתיים המועצה לא מקיימת את החוק?

 עובדים במועצה.דן תנחומא: אנחנו לא יודעים כמה עובדים עם מוגבלויות 

 המועצה עובדת לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים כנדרש
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 אריזות פח כתום: –יואל בן ברוך 

של חלקות משקל  מפרסומים של אגף איכו"ס נמסר שהאגף מקבל מתאגיד תמיר פירוט חודשי
 האריזות בפח הכתום על פי סוגיהן.

לפי סוגיהן לרבות כאלה שאינן מאי לכול חודש את משקל האריזות  -לחודשים ינואר מבקש לקבל
 מוגדרות כאריזות ולציין את סוגם.

 
 

 התייחסות המועצה:

המדגם של מידע היש רק את המועצה פרסמה ליישובים מסוימים את המדגם של ת.מ.י.ר, למועצה 

 המפנות מיישובי המועצה.אחת לכמה שבועות על משאיות בחלק מיישובי המועצה שנעשה 

מדגם על משאיות  –ל הרכב האריזות בכל יישובי המועצה, אלא כפי שצורף עדיין אין לנו מידע ע

 מסוימות מישובים מסוימים.

בעוד מספר חודשים נראה שנצליח להרכיב תמונה של כלל הרכב האריזות ומשקלן שמייצג את כלל 

 המועצה.

 יש לציין שאת הדגימות והשקילות מבצע תמיר בהתאם לסדרי העדיפויות שלו.

 מפנה כמה יישובים ומגיעה לאתר שמרכז את האריזות מכל הצפון. משאיתכל 

 
 

 עלות רכישת פחים כתומים(: –יואל בן ברוך 

ליטר במימון תאגיד תמיר וכתוצאה מכך מה %  360  מה יחס ההצבה פר יחידת דיור של פח כתום
תומים עם למועצה ברכישת פחים כ  הפחים הכתומים שנרכשים ע"י המועצה ומה הערכת סך העלות

 סיום הפרויקט.
 יואל

 
 התייחסות המועצה:

 מ"ר, כפי שהחליט ראש המועצה. 50המועצה רוכשת פח כתום לכל שני בתי אב מגודל  .א

  .שח לפני מעמ 218ליטר  360 עלות פח כתום .ב

 המימון כרגע כולו על חשבון המועצה. .ג

בות( ביחס של פח )ללא ההרח ר נרכשו פחים כתומים בכל הקיבוצים.י.מ.על ידי ובמימון ת .ד

 בתי אב. 8לכל  1100

 

 , עדיין לא ידוע מה תהיה עלות הכוללת.2/3דן תנחומא: יש עדיין מו"מ עם ת.מ.י.ר שמוכנים לממן 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

__________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


