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 (ותשע" ב' אלולכ) 2016 ספטמבר 25מיום  28מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 נוכחים:

 אבנר כרמון יאיר כץ משה לפידות דניאל קורבולי עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת יוסי גת חיים יזרעאלי גלעד דקל יואל בן ברוך

 משה ציפורי ונצ'וקטניה ב אופיר שדמי אלי בן סימון שמעון סויסה מיקה בכר

 דניאל די קסטרו ישראל ויזל מרדכי הייזלר יריב בן עזר שי יזרעאלי טאהא סוואעד

 שאול פינקרפלד דורון מור זיו ורהפטיג עופר שלזינגר אפי קידרון גבי בורנשטיין

  לימור ירון איתי אדמון עדנאן עבד אל חלים חנה פרידמן טוניה ליפשיץ
 

 חסרים, הודיעו:

   עמי יעקובסון צפריר ביכלר טלי זייד אבנריחגית 
 

 חסרים, לא הודיעו:

    עומר נוביץ רן יפעה מיכאל ראטה
 

 

 ו, מורן ניר, ויקי ליטביננקמירי שריגשגיא וייץ, ליאת מלכה, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 

 

 

 

 :על סדר היום

 05.09.2016, 21.08.2016 מיםקוד יםאישור פרוטוקול .1

 )עו"ד אילנה מירז(יו"ר חלופי לוועדת ערר  .2

 עדכון תקציב ועד מקומי מנשיה זבדה .3

 שמות רחובות ומספרי בתים, קיבוץ יפעת .4

  2017 מועצה לשנת תבחינים לתמיכות .5

 סל שירותים  .6

 שחרור יתרת הערבות בישיבת תקוות יעקב .7

 תב"רים .8

 )יואל בן ברוך, מיקה בכר(שאילתות  .9

 שונות .10
 

 

ר רכבת העמק בסיום סיור לחברי המליאה וליו"ר ועדים מקומייםהישיבה מתקיימת באת
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 :2016ספטמבר  05אוגוסט ומיום  21אישור פרוטוקולים קודמים מיום  .309

יוני לא תוקן ומבקש לבדוק האם בפרוטוקול  26יואל בן ברוך מלין על כך שפרוטוקול מליאה מיום 

לא הובא  2015ה שהמאזן המבוקר לשנת אמר לגבי העובדתנחומא דן  2016ספטמבר  05מליאה מיום 

 .התקציב במסגרת הדוח החצי שנתי" "שזה יובא לוועדת  לוועדת התקציב

 

 החלטה:

 05.09.2016ומיום  21.08.2016לאשר את פרוטוקולים מישיבת המליאה מיום 

 0 נמנע:  0נגד:   פה אחדבעד: 

 מאושר 

 

 :יו"ר ועדת ערר חלופי .310

ועדת הערר, עו"ד מנחם גידרון הינו תושב הושעיה ומשכך, ביקש שלא עו"ד מנחם גידרון משמש כיו"ר 

 לדון בעררים הקשורים לתושבי הושעיה.

את עו"ד אילנה מירז, תושבת כפר  למנות כיו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה, בנוסף לעו"ד גדרון,מוצע 

עיה ובמקרים בהם , אשר תמלא את מקומו של עו"ד גדרון בעררים שיוגשו על ידי תושבי הושיהושע

 .יתעורר חשש כי עו"ד גדרון נמצא במצב של ניגוד עניינים

  ,תושב מועצה, מצוי בדיני כשיר להתמנות כשופט בית משפט שלוםתנאי כשירות: עו"ד ,

 השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי. 

 

 החלטה:

 .גדרון לענייני ארנונה בנוסף לעו"ד את עו"ד אילנה מירז כיו"ר  ועדת ערר מנותל

תמלא את מקומו של עו"ד גדרון בעררים שיוגשו על ידי תושבי הושעיה עו"ד מירז 

 ובמקרים בהם יתעורר חשש כי עו"ד גדרון נמצא במצב של ניגוד עניינים.

 0 נמנע:  0נגד:   28בעד: 

 מאושר 

 

 

 ועד מקומי מנשיה זבדה: 2016עדכון תקציב  .311

 מצ"ב נספח א' –₪   737,768תקציב בסך אלש"ח ל 671, מסך 2016עדכון התקציב לשנת 

 בעקבות סקר הנכסים, התקציב גדל. 

 

 החלטה:

 ועד מקומי מנשיה זבדה כפי שמפורט בנספח א'. 2016לאשר את עדכון תקציב 

 0 נמנע:  1נגד:   29בעד: 

 מאושר 
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 שמות רחובות ומספרי בתים, קיבוץ יפעת: .312

לפקודה ולפיו  1א'  24נכנס לתוקף, הוסף סעיף לפקודת המועצות המקומיות ש 56על פי תיקון מס' 

הוטלה על מועצה מקומית חובה לקרוא שמות "לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות", 

 לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במספרים. 

  -הסמכות למתן שמות לרחובות הואצלה לועדים המקומיים  10.7.2011בהתאם להחלטת מליאה מיום 

 הוועדים המקומיים נדרשים להעביר לאישרור המליאה.

 מפה כולל פירוט שמות הרחובות וסימון מספרי הבתים בהתאם לנדרש.  והגישקיבוץ יפעת 

 מצ"ב נספח ב'. – דן תנחומא מקריא את שמות הרחובות

 החוק מחייב מתן שמות לכיכרות.חיים יזרעאלי: 

 לציין שמות כיכרות.אינו דורש מאיתנו דן תנחומא: משרד הפנים 

 

 החלטה:

 לאשר את שמות הרחובות ומספרי הבתים בקיבוץ יפעת כמפורט בנספח ב'.

 0 נמנע:  0נגד:   פה אחדבעד: 

 מאושר 

 

 

 :2017תבחינים לתמיכות מועצה לשנת  .313

 – 11.09.2016דן תנחומא מציג את התבחינים כפי שנשלחו לחברי המליאה לאחר ישיבת ההנהלה מיום 

 ג'. מצ"ב נספח

 למה אין קריטריונים לבריאות ואיכו"ס?חיים יזרעאלי: 

 דן תנחומא: לא תוקצב בעבר ולכן לא נרשם קריטריון.

 חיים יזרעאלי: למה רק קבוצות ספורט?

נקבעה החלטה בעניין האיחוד, זה על מנת לאפשר להן להתמודד בליגות הבכירות. לדוגמא דן תנחומא: 

 בוצת כדורסל בליגה לאומית תמיכה מהמועצה. בא לתת מענה שאפשר יהיה לתת לק

. בענפים אלה כל קבוצה שתקום תוכל מייד להשתלב בליגה יואל בן ברוך: מה הקשר לכדורעף וכדור יד

 ?השניה

 עו"ד עודד דונג:  מציע להשאיר כדורסל וכדורגל

 , צריך לעשות דירוג יותר עדיןילא פרופורציונאל 5.1חיים יזרעאלי: סעיף 

 מא: ההיגיון היה תיקצוב של עמותותדן תנחו

 אלש"ח והגדול יוכל להגדיל תמיכה. 20דני דה קסטרו: אין פה פרופורציה, הקטן מקבל 

"פר ראש" מעמותה קטנה, מכשיר בסעיף זה אי  10יואל בן ברוך: אתה נותן לעמותה גדולה פי 

 שיויוניות גדולה.

 סכומים, לא תוקצבו.דן תנחומא: מוצג כאן התבחינים בלבד, לא מדובר על 
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אלש"ח.   20משתתפים לא יקבלו יותר מ  150עו"ד עודד דונג: סכום ראשוני לליגה ראשונה ושנייה, עד 

 תקבע בהמשך. ציאציהלאישור בהצעת הסכומים, הדיפרנ תובאבאמצע  ההדיפרנציאצי

 סעיף מקפח."לראש". זהו ₪  1,000ל"ראש" ועמותות גדולות כ ₪  170יואל בן ברוך: עמותה קטנה 

 50מה משלמים. דוגמא: בכפר יהושע יש ל דן תנחומא: זה לא אומר שאם יש עמותה, צריך לבדוק ע

אין להשוות   .עמותת הספורט הופכת לעמותה עירונית רוכבי אופניים, מישהו צריך לתמוך בהם?!

 סל.-לחוג קטן של קטעמותה הפועלת בכל המועצה 

 כה "פר ראש" מקסימאלי? האם יש מגבלה בלי שם עמותה?יואל בן ברוך: האם יש אפשרות לתמי

 דן תנחומא: עמותת הספורט פתוחה לכולם, לא מדובר בכסף. אין כרגע מגבלה, לא הובאו סכומים.

 סף.ואיתי אדמון: יש צדק, מציע שההנהלה תקיים דיון נ

 באה.לשנת הכספים הף חודש ספטמבר ואייל בצר: המליאה נדרשת לאשר את התמיכות עד לס

 היסטוריה והנצחה; אם רוצים שנה, שנתיים לתת דחיפה למוזיאון חדש? 6חיים יזרעאלי: סעיף 

 גבי בורנשטיין: גם ככה תמיכה ניתנת רק לאחר שנתיים פעילות של עמותה.

תמיכות  –אייל בצר: יש פעילויות שהמועצה תומכת לאורך שנים; בית האמנויות, סב יום וספורט 

ל השאר הם סכומים קטנים. המועצה לכאורה יכולה לסגור את בית האמנויות בסכומים גדולים, כ

  .והסב יום. ברגע שעברים לעמותות עירוניות זה חלק מתקציב המועצה. מציע לאשר את התבחינים

 חיים יזרעאלי: הוצאות שכר, איפה?

 הוצאות הנהלה וכלליות מהתקציב העמותה לא זכאית. 22%דן תנחומא: מעל 

 ?2/3למה  15האם לא כדאי להוריד? בסעיף  –יוני ו, בעבר זה היה לא שיו13עאלי: סעיף חיים יזר

לפי  כחול לבן, בית האמנויותדן תנחומא: זו הצעת ההנהלה, היחידים שנותנים הנחות אלו הן העמותות 

 מי.ומצב סוציואקונ

צריך לקבוע י חיזוק. ; כדורסל אין שום אמות מידה, תושב העמק זה לא שחקנ4יואל בן ברוך: סעיף 

 דקות. 75ששחקנים מקומיים שלנו יקבלו בממוצע שנתי תנאי 

 דן תנחומא: אין אפשרות להכתיב למאמן דרישה כזו.

ר שחקנים, אין אפשרות פאייל בצר: זה אמות מידה, בהסכם המתגבש עם מגדל העמק יש סעיף למס

 .לתת דקות משחק לשחקן זה או אחר מאמןלחייב 

ג', כל יישובי המועצה, בכדורסל אתם שמים כסף ופרוסים על כל המועצה וההוקי  5סעיף  :יואל בן ברוך

 לא יכולים בתקציב קטן להיות פרוסים. לפי חוק המועצה לא יכולה לסבסד בתמיכה תושבי חוץ.

 עו"ד עודד דונג: הפעילויות לתושבי המועצה.

ד בסכומים גבוהים תושבי חוץ. השחקנים יואל בן ברוך: כדורסל בקבוצות הבכירות, אתה תומך, מסבס

בשנה. האם יש הגבלה ויותר שקלים  6,000ב על ידי המועצה נתמכים  70-80בקבוצות האלו הם סביב 

 בתמיכה "פר ראש"?

 דן תנחומא: עד לא נקבע, מדובר בתבחינים.

 דה קסטרו: לפני מספר חודשים הדיון עלה בתורה כללית, זה נראה "מכור" על הרגע האחרון. דני

 אייל בצר: זה עבר ועדה מורחבת והנהלה.

 

 החלטה:

 .למחוק את הכדור יד והכדורעף – 4סעיף לעדכן 
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 .(4תיקון סעיף  לאחר) בנספח ג'חינים כפי שמפורטים בלאשר את הת

 0 נמנע:  7נגד:   21בעד: 

 ושרמא 

 

 הצבעה לשלושת ההסתייגויות של יואל בן ברוך:

 דקות משחק 75מהקבוצה שחקנים מקומיים ויקבלו  1/2כדורסל:  .א

 0 נמנע:  12נגד:   3בעד: 

 5.2לבטל את סעיף  .ב

 1 נמנע:  13נגד:   1בעד: 

 5.1לבטל את סעיף  .ג

 0 נמנע:  20נגד:   3בעד: 

 

חודש יוני בכל שנה לשנת המועצה עד לחברי המליאה מבקשים להביא את התבחינים לאישור 

 הכספים שלאחר מכן.

 

 

 סל השירותים:  .314

לאור  ראש המועצה: עקב בקשה של יו"ר ועדים מקומיים ומזכירי הוועדים לעדכן את סל השירותים

לא נפגע לעומת הכולל התקציב היישובי  ,, תחושת המועצה שישובים שגדלוגידול האוכלוסייה בישובים

. נבחרה יותר הוצאות גדלות מאחר והן פר תושב ולא כמו ביישוב שהתקציב הוא כלליה ,מועצהב המצב

 עקרונות; 4חברת אורבניקס לבדיקת סל השירותים, בהנהלה הגענו להחלטה בה 

 הסל לא פוגעים בתקציב .א

 2017ינואר  01מצמידים למדד המחירים לצרכן / ארנונה מיום  .ב

 בהרכב הסל םהקמת ועדה שתחליט במידת הנדרש על שינויי .ג

 התייחסות לוועדים קטנים .ד

 , כאלו שהיו מזכירים / יו"ר ועדים.עדים המקומייםונבחרו חברי מליאה עם רקע קודם בתחום הו

בעקבות ההחלטה קיבלנו מכתב מיו"ר ועדים מקומיים לצרף נציג מטעמם. יש בעיה לצרף חברים 

מקומיים כמשקיפים. לכאורה, לא יו"ר ועדים שההחלטה היא לגביהם, הוצאנו מכתב שניתן לצרף 

יחד עם זאת, נוכח פניית הועדים, אנו נראה בעייתי לצרף כי בסופו של דבר, המליאה היא זו שמחליטה.  

 להנהלה ולהזמין את נציגי הוועדים המקומיים לדיון פתוח. את הנושא להחזיר  מציעים 

של אורבניקס שום תובנות, גיבוב של  יואל בן ברוך: אני בעד ההצעה ורוצה לבוא ולומר שאין בעבודה

 דברים. ציפיתי שנקבל סל.

 אייל בצר: כל מה שאתה אומר היה בהנהלה.

וכו' ואחרי זה להשליך את זה יואל בן ברוך: אחרי סל כמותי צריך לתרגם לכסף, שכר מזכיר, יום גזם 

 ליישובים.

 אייל בצר: יתקיים דיון נוסף בהנהלה.
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בודה של אורבניקס, אני לא מבין למה לעשות סקר שניתן לבחון את כל זיו ורהפטיג: קראתי את הע

היישובים?! העבודה פוגעת ביישובים ולא מיטיבה איתם בכלל. לא הבנתי את הנוסחאות והמקדמים, 

אנחנו רוצים  -₪  30 ולאחדש"ח,  20יישוב אחד לפי מטר מרובע מציעים ליוצא שהישובים נפגעים. גינון 

תו הדבר. צריך להחליט מה הסל ולראות שאנחנו מגדילים את התקציב ואת המרווח להקציב לכולם או

 ליישובים.

 אייל בצר: ההנהלה לא מקשיחה, ההנהלה מגמישה. המצגת מציגה מצב ולא אושרה על ידי ההנהלה.

 לפי ועדת מנש, הסל נשחק עם השנים. 2004יואל בן ברוך: הסל שירותים משנת 

 ציב היישוב ולא הסל.תקדיברתי על אייל בצר: 

סל השירותים וההיגיון אומר להשאיר כמו שהיה, שנה לא מעלים את  12ש חיים יזרעאלי: מה ההיגיון 

 השכר הממוצע עלה, החשמל עלה והסל נשאר אותו הדבר.

אייל בצר: קח את תקציב הוועד של גבעת אלה מהשנה שנקבת בה לשנה זו ותראה איך התקציב גדל, 

המועצה משקיעה יותר התושב מאשר  –לגבעת אלה מקבל פח אשפה, מקום בגן וכד' כל תושב שמגיע 

 הוועד משקיע פר תושב. אין אף מועצה שמשאירה )מהארנונה( כל כך מעט במועצה.

 חיים יזרעאלי: ההשקעה לאורך השנים פוחתת עם הזמן, זה לא כל התמונה.

 אייל בצר: התפקיד שלך כחבר מועצה לראות את הכלל.

 

 לטה:הח

 מחזירים את הדיון להנהלה ומזמינים את נציגי הוועדים המקומיים

 0 נמנע:  0נגד:   33בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 שחרור יתרת הערבות, ישיבת תקוות יעקב: .315

מלש"ח  1בהסכם שנחתם במעמד העברת רשות החינוך למועצה, נדרשה הישיבה בערבות על סך 

 ה שלכל הקטנלחות במוסד, כמו כן המליאה קבעה שליקויי הבטילהשלמת התיקון של כל למועצה עד   

 מליאה.של הערבות נדרש אישור ה

דיווח מהנדס המועצה כי המוסד השלים את כל מחוייבותיו כולל אישור  2016ספטמבר  12נכון ליום 

 נה בטיחות המאשר את תקינות המוסד ולפיכך ניתן לשחרר את יתרת הערבות.וממ

 

 החלטה:

 ת הערבות, ישיבת תקוות יעקבמאשרים את שחרור יתר

 0 נמנע:  0נגד:    26 בעד:

 מאושר 
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 :תב"רים .316

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

 

 החלטה:

 מאשרים את התב"רים המפורטים בנספח ד'.

 0 נמנע:  0נגד:    28 בעד:

 מאושר 

 

 

 

 שאילתות )יואל בן ברוך, מיקה בכר(: .317

 ם:יואל בן ברוך, מימון פחים כתומי

 שלום
 1מאחר ולא השבתם אז קבלו שאילתה מספר 

מהפחים הכתומים והמועצה מסרבת כי היא  73%אסי מסר בישיבת המליאה האחרונה כי תמיר מוכנים לממן 
 90%חושבת שתוכל לקבל בסוף 

 האם המידע שמסר אסי בעניין זה נכון ומדויק
 תודה
 יואל

 
 התייחסות המועצה:

, בהסירהמועצה בעל פה, ות.מ.י.ר  זו הייתה הצעתאיכו"ס במועצה, מבדיקה שערכתי עם מנהל אגף 

 כך גם כל המועצות האזוריות.

 

 :קנסות ת.מ.י.ריואל בן ברוך, 

 שלום
 למליאה הקרובה 2להלן שאילתה מספר 

מה שיעור הקנס )באחוזים( מתוך עלות פינוי הכתומים שתאגיד תמיר קונס את המועצה בגין פסולת שאינה 
 2016ח הכתום בכול חודש לחודשים ינואר עד יולי אריזות בפ

 תודה
 יואל

 
 התייחסות המועצה:

 טרם התקבל תשלום מת.מ.י.ר לפיכך אין למועצה פרטים באם "נקנסנו". 2016בגין 

 

, 100%כשעושים דגימות יש חומר שאינו אריזות ולכן ככל הנראה ת.מ.י.ר לא ישלמו דן תנחומא: 

 .כשיהיו הנתונים נוכל להציג

 כלים חד"פ בפח כתום זה לא אריזה, זה המוצר עצמו.

עם אנשים שהגיעו לבתים, יש היענות מאוד גדול מצד התושבים, נעשתה עבודה יפה דני דה קסטרו: 

 חשוב להטמיע ולחדד את ההנחית.

 חיים יזרעאלי: האם מקבלים את הפירוט?
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 דן תנחומא: כן, מי שירצה אני אעביר את הדגימות.

 

 :קרן תל"י מיקה בכר,

 
 . בכמה גני ילדים בעמק יזרעאל פועלת קרן תל"י )השנה ובשנים שעברו(.1
. האם פעילותה בגנים נעשתה בשיתוף מראש ובהסכמה של הישובים? כיצד תואמת פעילות זו את אופיים 2

 החילוני של רוב ישובי העמק?
 
 

 התייחסות המועצה:

 גנים 15 .א

רמים ודעות אחרות, נהפוך הוא, התכנית מעודדת תכנית תל"י אינה דתית ואינה סותרת ז .ב

גישה פלורליסטית ומכילה. לא מדובר בגני תל"י אלא בחלקים מסוימים מהתכנית.  המועצה 

נוהגת לבקש את אישור היישובים למגוון התכניות המתקיימות בגנים אלא משתפים את לא 

 פתיחת שנת הלימודים.הורי הילדים בגן ומידע זה מוצג בפני ההורים באסיפת ההורים ב

 

 מיקה בכר:

בשבוע שעבר בגן אלון בתמרת הגיע הגננת באסיפת הורים ואמרה להורים שהשנה הם גן תל"י, לא 

נעשה שום דיון עם היישוב על הכנסת התכנית. ועדת החינוך של היישוב נחשפה ומתנגדת. הגננת נכנסה 

 לתהליך של הכנה.

 לדון בנושא במסגרת ישיבת ההנהלה. אייל בצר: מיקה היא חברת הנהלה ויכלה

דניאל קורבולי: דקות לפני הישיבה היום התקבל דוא"ל מהרן תושב תמרת, לא נכון שאת מעלה את 

 הנושא. זהו דיון להנהלה.

 גנים במועצה, צריך ועדת חינוך במועצה. 14מיקה בכר: בתמרת התוכנית הוקפאה, יש עוד 

, זה גן שיש בו תכנית תל"י ולא רים מעידים על חוסר בקיאותהדבעלייך מיקה, אייל בצר: אני מתפלא 

שכרגע אין טעם בהעלאת הדברים בישיבה זו ללא  , כךגן תל"י. זומנה פגישה עם הורי תמרת השבוע

  דיון.

ועדת חינוך הוקמה! החברים זומנו לישיבות ובחרו לא להגיע, המועצה לא תשב ותחכה לישיבת ועדת 

 חינוך בכדי לפעול.

 אי פורת: האם ישובים שמתקיימת בהם התוכנית יודעים?יוח

 אייל בצר: הפורמט הוא כזה; משרד החינוך מציע הרבה תכניות, הגננות "חטפו" את כל המכסה.

 

 

 

 שמה: מורן נירר

__________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


