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 (כסלו תשע"ה כב') 2014דצמבר  14מיום  9פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 מעוז בר און שמעון סויסה אבנר כרמון שלומית שיחור עידו דורי אייל בצר

 עומר נוביץ יוחאי פורת לימור ירון דניאל קורבולי חנה פרידמן יואל בן ברוך

 חגית אבנרי רדכי הייזלרמ איתי אדמון טניה בונצ'וק משה לפידות יאיר כץ

 טוניה ליפשיץ גבי בורנשטיין טלי זייד דניאל די קסטרו שי יזרעאלי שאול פינקרפלד

 אפי קידרון זיו ורהפטיג ישראל ויזל עדנאן עבד אל חלים חיים יזרעאלי מיקה בכר

  יריב בן עזר מיכאל ראטה צפריר ביכלר אלי בן סימון עמי יעקובסון

 

 חסרים, הודיעו:

  טאהא סוואעד דורון מור גלעד דקל אופיר שדמי רד מרקיארו

 

 חסרים, לא הודיעו:

   יוסי גת משה ציפורי רן יפעה עמי מירון

 

ויקי ליטבינקו, מירי שריג, דובי וינגרטן, אלי , יעל נורקיןעו"ד  דני עייק, דן תנחומא, משתתפים:

 מורן ניר.ליאת מלכה, יהודה, 

 

 :על סדר היום

 טוקול קודםאישור פרו .1

 )מוזמן רו"ח שמוליק מלמד( הסכם ישיבת תקוות יעקב .2

 הפקעות כביש גישה עדי .3

 )טאבו( רישום זכויות חכירה של המועצה בלשכת רישום המקרקעין .4

 אלש"ח( 500)  ערבות מועצה לועד מקומי תל עדשים .5

 )שריד( שינוי מורשי חתימה חשבון הורים, בי"ס שגיא .6

 לנתב"גמשלים  אישור צוות לבדיקת שדה תעופה .7

 יו"ר, יוסי גת )חדש(, זיו ורהפטיג, שמעון סויסה( –)דניאל קורבולי  ועדת ביטחוןאישור  .8

  2014עדכון תקציב  .9

 2015הצעת תקציב מועצה לשנת  .10

 2015האצלת סמכויות לועדים מקומיים לשנת  .11

  2015תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .12

 ועדת ביקורת ועד מקומי ציפורי .13

 ר מועצהאישור מינוי גזב .14

 תב"רים .15

 שונות .11
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 2014 נובמבר 02אישור פרוטוקול קודם מיום  .55

 

 החלטה:

 2014 נובמבר 02מיום  5לאשר את פרוטוקול מספר 

 0 -נמנע  0 -נגד  35 -בעד 

 מאושר 

 

 

 הסכם ישיבת תקוות יעקב .51

נהל הישיבה: הרב מלאכי קופמן )ראש הישיבה(, רותם חניא )מ רו"ח שמוליק מלמד, נציגימוזמנים: 

 הישיבה(, הרב מימון שטרית )מנהל חטיבת הביניים(, משה בר חיים )סמנכ"ל מרכז יב"ע(.

 ;2014דצמבר  07עידו דורי מקריא את החלטת הנהלת המועצה מישיבתה ביום 

 החלטה:"

הנהלת המועצה ממליצה להביא את ההסכם עם ישיבת תקוות יעקב ובתיאום ימולאו התנאים 

 מלש"ח התחייבות כספית להשקעות הנדסיות. 1.5ות בנקאית ו מלש"ח ערב 1.0הכלכליים 

 ."רו"ח שמוליק מלמד יוזמן לישיבת המליאה הקרובה

רשמיים ובתוכם, ישיבת תקוות  שאינם אייל בצר: משרד החינוך הוביל מהלך להכרה בב"ס מוכרים

 שהמועצה חייבת להיות רשות החינוך. הוא יעקב, התנאי

, בהסתמך על חוות דעת מנכ"ל המועצה והמלצת הצוות שהוצגה להנהלהמונה צוות בדיקה בראשות 

ביצוע עבודות והשקעות במבני בית התחייבות של הישיבה לקבלת הינה:  שניתנה על ידי רו"ח מלמד,

 .להבטחת התחייבויות העמותה בהסכםמלש"ח  1.0מלש"ח וערבות על סך  1.5 הספר בשיעור של

מלש"ח עפ"י הדוחות הכספיים  1.0קדון לטובת המועצה בסך יהמלצתי על פ: רו"ח שמוליק מלמד

 והסכום שהישיבה עתידה לקבל ממשרד החינוך במידה ייחתם ההסכם.

דובי ויינגרטן: ערכנו סקר מבנים עם שלושה יועצים לשלושת המבנים העיקריים, האומדן הראשוני 

 ס בטווח זמן של עד שנתיים.והשאר יכול להפר 2015אלש"ח בשנת  600מלש"ח ומתוכו  1.5הינו כ 

 ? ואם כן, מה התוכניות לשימושים בכסף?6טלי זייד: האם הישיבה צפויה לקבל כספים מכביש 

 .של המקום יושקעו בתשתיות 6הרב מלאכי: הכספים מכביש 

אלש"ח,  500אלי בן סימון: בהנהלה שהתקיימה לפני ישיבה זו נמסר שלישיבה קיים גרעון שוטף של 

 אין גרעון?האם יש או 

 רו"ח שמוליק מלמד: הגרעון היה בעמותה הקודמת, עבר לעמותה הנוכחית ונכנס לתקציב.

משמעות  –תלמידי הם מיישובי המועצה  25%כמה בעיות עם ההסכם הזה, שלומית שיחור: יש לי 

המועצה. ההסכם לא נשלח לחברים לפני הישיבה. כלכלית גבוה למועצה על אחוז ילדים שהם תושבים 

ממה שאני מבינה ההסכם לא חוקי ואני חושבת שלא ראוי שנקבל את ההסכם. רשות חינוך יכולה 

עצה להיות רשות החינוך, המועצה יכולה ללחוץ על ולהיות גם משרד החינוך וכפי שהוא לוחץ על המ

משרד החינוך. זה שבמקומות אחרים זה קורה זה עדיין לא אומר שזה חוקי. המועצה נחשפת לדרישות 

הורים ותלמידים על השקעות בבי"ס, המצב לא מזהיר בבתי הספר הקיימים במועצה ובהסכם זה 

בני עקיבא  אנחנו מוסיפים עוד בי"ס עם תשתיות לקויות. מדובר רק על בנים, הבנות לומדות בטבריה.

נוך ילדים בכיתה. בני עקיבא הוא חי 38נותנים כיתות קטנות יותר, בבתי ספר של המועצה לומדים כ 

 ₪.פרטי בתוך חינוך ציבורי. יש פה סוגיות של בי"ס ממיין, ההורים משלמים אלפי 
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 חנה פרידמן: זה לא בי"ס ממיין.

מושקע במשכורות גבוהות. השר שדחף את הנושא כבר לא המשך שלומית שיחור: הכסף בבני עקיבא 

 מכהן, המליאה חסרה בנתונים ואין סיבה לאשר את ההסכם נכון להיום.

 מה נדרש מהמועצה? –כי הייזלר: ההסכם לא ממש מעניין, בעקבות הבקשה הזו מרד

 מלש"ח בשנה מהמדינה? 1.0דניאל קורבולי: ההסכם הוא בשביל שהישיבה תקבל 

אייל בצר: המדיניות שלי כראש מועצה הינה שכל תלמיד יקבל את מה שהמדינה מקצה עבורו, במקרה 

שהרשות המקומית תהיה רשות החינוך בכדי שהכספים יוכלו המדינה מבקשת  ,של ישיבת תקוות יעקב

  לעבור לישיבה.

עו"ד יעל נורקין: מתייחסת לדבריה של שלומית שיחור; גוף פרטי יכול להיות רשות חינוך אם שר 

בתי ספר בארץ. המהלך הוא לא נקי מספקות, אך אפשר  300החינוך פרסם ברשומות. זה לא קיים בכ 

ינוך אמנם אינו מפרסם ברשומות אך כן חותם על הסכם עם המועצה בעניין זה משרד החלהגן עליו. 

עובדי משרד או , העובדים נשארים עובדי עמותה אחריות התחייבויות מכח ההסכםלמועצה אין בדיוק. 

 המבנים הם של העמותה והיא מתחייבת לתחזק אותם, כך גם הציוד בבית הספר. ., לפי המקרההחינוך

, אך כרשות החינוך יש לה האחריות על מה שיקרה , היא אינה מפעילה בפועלעליות למועצה יש אחר

בהסכם יש סעיפי פיקוח של המועצה על העמותה, ואם העמותה מתנהלת בנגוד להסכם,  .בבית הספר

 המועצה רשאית לסיים את ההסכם.

השקעה בבי"ס. גבי בורנשטיין: ברגע שהמועצה תהפוך לרשות החינוך, יידרשו ההורים מהמועצה 

בנושא הביוב המועצה אמרה שכל מערכת שתעבור לאחריותה, המועצה תקבל רק לאחר יישור קו לפי 

 דרישות המועצה.

 אם כלל התלמידים שהם תושבי המועצה באחריותה. -יאיר כץ: המועצה צריכה להחליט על מדיניות 

 נמנע זאת.בני עקיבא: מוכנים לכל חשיפה, המדינה מוכנה לתת כסף, בואו לא 

שלומית שיחור: צריך למצוא פתרון, לעשות בדיקת חלופה. בי"ס ממלכתי דתי בעמק, מתי? בכמה 

ילדים מדובר? צריך להתקיים דיון עקרוני האם אנחנו רוצים חינוך פרטי ולא חינוך ציבורי. יש פה 

 אנשים שלא מבינים על מה מדובר. 

שנים, הוחלט לנסות  10הבנים לא למדו בעמק, לפני כ בעבר  ביה"ס אינו ממיין תלמידים. חנה פרידמן:

אינה נכונה, ההוצאות  בילהפוך את הישיבה בשדה יעקב שייתן מענה. האמירה של בי"ס פרטי אקסלוסי

שלם. אני מספות. ההורים לא משלמים את מה שמשרד החינוך לא ות הן בשל שעת לימודים נוהוהגב

 שההסכם מכסה. וווידאנלא רוצה שמועצה תיחשף לתביעות, 

יריב בן עזר: התפקיד של המעצה הינו לתת שרות, אנחנו צריכים להבטיח שאנחנו לא חשופים לנזק 

 כלכלי שכל התלמידים בבתי הספר של המועצה מושקעים באופן שווה.

העברנו. לא ניתן לפתוח כיתות חינוך מיוחד  –הרב מלאכי: את כל המידע שנדרשו להציג ולהעביר 

תלמידים בכיתה  34תלמידים, בכיתה ז' יש  27רים ורשמיים. בכיתה הכי קטנה יש כלא מומאחר שאנו 

כיתות חדשות  3לבניית יועד  6מכספי כביש  מליוני שקלים שגודלה הפיזי הוא שני שליש מכיתה תקנית.

אלש"ח לאחר  200עודף של  את שנת תשע"ד סיימנו עם ולבקשת המליאה יופנה הכסף לערבות בנקאית.

שקעות, כל הגבייה מהורים היא בהתאם לחוק. המשכורת שלי היא משכורת תקנית עפ"י חוק כמו כל ה

ברגע שייחתם ההסכם עם המועצה והכסף יתקבל ממשרד החינוך, תשלומי  מנהל בי"ס ואף פחות.

ההורים יפחתו. ניתן עוד השנה לקבל אישור וזה בידיים של חברי המליאה אם יקבלו החלטה חיובית 

 ם.היו
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 החלטה: 

את הגרעון לשנת תשע"ד, תו של דן תנחומא לבדוק ומטילים על צוות המועצה בראש

ימולאו ובתיאום הסכם עם ישיבת תקוות יעקב אלש"ח ייחתם  50במידה והגרעון עד 

כספית מלש"ח התחייבות  1.5מלש"ח ערבות בנקאית ו  1.0התנאים הכלכליים 

  להשקעות הנדסיות.

 2 -נמנע  4 -נגד  21 -בעד 

 מאושר 

 

  

 ביש גישה עדיכהפקעות  .57
 

 נציגי היישוב – קרושניבסקימוזמנים: עדי גד, שרית 

 נספח א' –והנתונים  מתווה הכביש המיועדאת  יםמציגודובי ויינגרטן עידו דורי 

מגרשים אשר  100הישוב עדי ביצע הרחבה נוספת של כ  כביש הגישה הקיים לעדי איננו סטאטוטורי.

, וגם עקב מסלול כתוצאה מכך .עומס בלתי סביר על כביש הגישה ועל היוצאים והנכנסים לישוב יוצרים

המצב הבטיחותי ירוד ומהווה סכנה למשתמשים בכביש. בכדי לתת מענה לכביש ראוי,  הכביש הקיים,

בכדי לסלול את הכביש   אושרה בזמנו תב"ע לכביש גישה התואם תקנים וסטנדרטיים תחבורתיים.

 ש לבצע הפקעה. נדר

חלק מהאדמות בבעלות פרטית וחלק  .דונם קרקע חקלאית ללא "מחוברים" 10סך שטח ההפקעה כ 

חברי ההנהלה התעניינו בנושא חשיפת המועצה כתוצאה מהפקעה והאם נבחנו חלופות נוספות  מדינה.

הנדס המועצה נמסר כי טרם תכנון הכביש האמור, נבדקו על ידי מתכנני הכבישים ומ לכביש הגישה.

חלופות נוספות, ובכל מקרה, האדמות הנמצאות בטח הן ברובן קרקעות פרטיות, כך שגם אם מסלול 

כספי קרן שיועדה לכך )כ  -הכביש היה עובר באופן שונה, ההפקעות לא היו מתייתרות. המקור הכספי 

 מלש"ח(. 1.3

 

 החלטה:

ה ולפרטי הכביש ביצוע הפקעות כביש גישה בעדי, בהתאם למפה שהוצג לאשר

 המתוכנן.

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 
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 :רישם זכויות חכירה של המועצה בלשכת רישום המקרקעין )טאבו( .55

למועצה זכויות חכירה בשטחי ציבור שונים, מכוח חוזי חכירה שנחתמו בינה לבין רשות מקרקעי 

 ישראל )לשעבר מינהל מקרקעי ישראל(.

טאבו )עד כה  –ת המועצה ברישום זכויות החכירה בלשכת רישום המקרקעין בימים אלה מטפל

 הרישום התנהל רק בספרי המינהל(.

 לצורך הרישום בטאבו נדרשים טפסים ואישורים שונים, ביניהם אישור מליאת המועצה. 

אי לכך, מתבקשת מליאת המועצה לאשר את רישומם בטאבו של זכויות החכירה של המועצה 

 הבאים: במקרקעין

 בשמשית  174חלקה  17857גוש 

 בשמשית  167חלקה  17859גוש 

  יוגבהב 33חלקה  11467גוש 

  בשמשית 114חלקה  17858גוש 

 )בחלק( בשדה יעקב 21 –)בחלק(  20חלקה  10601גוש 

  בכפר יהושע 111חלקה  12713גוש 

  בשמשית 172חלקה  17857גוש 

 # רק רישום, לא קנייה. 

 

 

 החלטה:

 רישום זכויות חכירה בלשכת רישום המקרקעין )טאבו( לפי המפורט לעיל. לאשר

 

 0 -נמנע  0 -נגד  31 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :אלש"ח( 500ערבות מועצה לועד מקומי תל עדשים ) .59

ועד מקומי תל עדשים העביר בקשה למועצה למתן ערבות להלוואה שהועד מבקש לקבל מהבנק בסך 

 .אלש"ח לטובת ביצוע כבישים 500

 מלש"ח ומתכננים לצאת לפרויקט שיקום כבישים. 2.1תל עדשים קיבלו מענק משרד החקלאות בסך 

 נבדק כושר ההחזר של הועד המקומי, מתוך תקציבו השנתי.

 

 החלטה:

אלש"ח ולחתום על מסמך  500ערבות מועצה לועד מקומי תל עדשים בסך  לאשר

 שידרש מהבנק לשם כך.

 0 -נמנע  0 -נגד  33 -בעד 

 מאושר 
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 :שינוי מורשי חתימה חשבון הורים בי"ס שגיא .90

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, מבוקש 

לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 .הפועלים סניף מגדל העמק המנוהל בבנקעבור כספי הורים   648903

  57178584ז .ת מנהלת בי"ס -ענת בוהנה 

 61923876ז .ת מזכירה  - דינה שלום 

 במקום איילת ענתי( 33973157ז .ת -נציגת הורים -שירי רוט( 

 מנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חותמת  בי"ס  הרכב החתימות:

 :תחומי פעילות/ערוצי שירות

וצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה להלן תחומי הפעילות וער

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

   ערוצי שירות :                  תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים     עו"ש מט"י

                     נות בשקליםפיקדו

  מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס        "תיק ממסרים"

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון                                                         

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                 

 
 

 החלטה:

והקשור  לאשר את מורשי החתימה המפורטים לעיל, חשבון הורים בי"ס שגיא

 .בהפעלת החשבון

 0 -נמנע  0 -נגד  31 -בעד 

 מאושר 
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 צוות לבדיקת הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג: .91

עיים, מטרת הצוות הינה עידו דורי מציג את הרשימה המוצעת, הרשימה מורכבת לפי שיקולים מקצו

 ללמוד את היתרונות והחסרונות, להבין את המשמעויות. בשלב זה המועצה מתנגדת;

 חברי הצוות  מס' שם מוצע  קריטריון/תפקיד 
 1 עידו דורי  יו"ר 

הנדסת כבישים 
 ותשתיות 

 1 אריה צוק מהנדס

 1 אסף אליה -יחידה סביבתית עמק יזרעאל  אי"כוס וחקלאות 
 2 צחי עוז  ,גדי עשת נים תעשיי

 2 ישראל קרן ,אבישי כנען  תחום התעופה
)חברי  נציגי הציבור
  מליאה(

 4 גבי בורנשטיין ,עמי מירון, שי יזרעאלי ,אופיר שדמי

 4  , לימור רגב, יובל גולדשטייןמיכל נדלר, אלכס גן תושבים 
אדריכלות 

 וסטאטוטוריקה 
 1 חנן עפרון 

 1 אורית הראל - ת התיירותעמותמנכ"ל  תיירות 
 

 .לצרף מישהו נוסף מתחום איכות הסביבהיוחאי פורת: מבקש 

 ת דוד.בוץ רמיטוניה: מבקשת לצרף נציג מק

 .חגית אבנרי: אולי כדאי לקחת חברה חיצונית ומקצועית לבדיקה

 לצוות הבדיקה ליועצים וכד'. 2015אלש"ח מתקציב המועצה לשנת  75אייל בצר: הוקצו 

 ר ביכלר: מה לוח הזמנים?צפרי

אייל בצר: תלוי מי יהיה שר התחבורה הבא, לא ניתן לדעת מה לוח הזמנים של המדינה. המועצה 

 צריכה תוך מספר חודשים לחזור עם תשובה למליאה.

, צריך BOTזיו ורהפטיג: מדובר על כך שזה יהיה שדה תעופה שני במדינת ישראל שיוקם בשיטת 

 הסכומים של הארנונה?לבדוק איפה הכסף ומה 

אלי בן סימון: חשוב שנציג התושבים והמועצה ילמדו את הדברים, מבקש שהישיבות יהיו פתוחות 

 לציבור.

מבקש שהישיבות יהיו  יריב בן עזר: צריך לתמוך באנשים מהעמק ולהמנע מחברות פרטיות ומטרותיהן.

 פתוחות לציבור.

ל האוויר ישאר ברמת דוד ומה יתפתח מבחינת היקף ישראל ויזל: אנחנו לא יודעים מה יקרה אם חי

הטיסות וסוגי המטוסים. הצוות שהוצג מורכב מנציגות טובה מקצועית. מבקש לבדוק איך השילוב עם 

 .2030התוכנית האסטרטגית 

 שלומית שיחור: מבקשת לאפשר צירוף תושבות נוספות ובכלל לקבוע סטנדרט קבוע להרכב צוותים.

לזכור שהצוות צריך להתנהל ולעבוד, ישיבות פתוחות לציבור לא יאפשרו עבודה של עידו דורי: צריך 

הצוות. הצוות יחליט על מס' ישיבות שיהיו פתוחות לציבור. הגדלת הצוות לא נחוצה, צריך לעבוד 

 במספר של צוות.

 

 החלטה:

 את הרשימה שהוצגה על ידי עידו דורי לאשר

 מקיבוץ שריד.נציג מת דוד ומסמיכים את עידו לצרף נציג מקיבוץ ר

 0 -נמנע  0 -נגד  31 -בעד 

 מאושר 
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 ועדת ביטחון: .92

 שני חברים פרשו מהועדה: אפי קידרון ושלומית שיחור

יו"ר, זיו ורהפטיג, שמעון  –מוצע לאשר את יוסי גת ולצרף אותו לחברים הקיימים, דניאל קורבולי 

 סויסה.

 

 החלטה:

 מועצה ואת דניאל קורבולי כיו"ר הועדה.של הן את יוסי גת כחבר ועדת ביטחו לאשר

 0 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :2014עדכון תקציב  .93

 .'(ב)מצ"ב נספח  2014תקציב המועצה לשנת  2עדכון דני עייק מציג את 

 אלש"ח. 700כ  2014תחזית גירעון לסוף שנת 

 

 החלטה:

  2014תקציב  2את עדכון לאשר 

 0 -ע נמנ 0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 

 

 

 : 2015הצעת תקציב מועצה לשנת  .94

 .'(ב)מצ"ב נספח אלש"ח  281,555בסך  2015דני עייק מציג את הצעת תקציב המועצה לשנת 

 , יבוצע עדכון תקציב.2015במהלך הרבעון הראשן של שנת 

 

 החלטה:

 . 2015לאשר את הצעת התקציב לשנת 

 0 -נמנע  0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 
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 : 2015צלת סמכויות לועדים המקומיים לשנת הא .95

 ;)מצב" נספח ג'( נדרש אישור המליאה להאצלת הסמכויות לועדים המקומיים

 : בית זייד, סוואעד חמירה.1מודל תפעול 

: אלוני אבא, אלונים, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, דברת, 2מודל תפעול 

יפעת, כפר ברוך, כפר יהושע, מזרע, מרחביה קיבוץ, מרחביה מושב, נהלל,  הושעיה, הרדוף, חנתון,

 סוועאד חמירה, עין דור, ציפורי, רמת דוד, תל עדשים, תמרת.

 

 החלטה:

 את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים: לאשר

 : בית זייד, סוואעד חמירה.1מודל תפעול 

אלונים, בית אלוני אבא,  :'(ג כנספח )האצלת סמכויות על פי הרשימה המצ"ב 2מודל תפעול 

לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, דברת, הושעיה, הרדוף, חנתון, יפעת, 

כפר ברוך, כפר יהושע, מזרע, מרחביה קיבוץ, מרחביה מושב, נהלל, סוועאד חמירה, עין דור, 

 ציפורי, רמת דוד, תל עדשים, תמרת.

 

 

 0 - נמנע 0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :2015תקציבי הועדים המקומיים לשנת  .91

מצ"ב חשבת ועדים מקומיים ) –מוצגים תקציבי הוועדים המקומיים לאחר בדיקת ליאת מלכה, רו"ח 

 (.'דנספח 

 

 החלטה:

 : שהוצגו בפני המליאה תקציבי הוועדים המקומיים לאשר

, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, אלונים, בית זייד, בית לחם הגלילית, בית שעריםאלוני אבא, 

דברת, הושעיה, הרדוף, חנתון, יפעת, כפר ברוך, כפר יהושע, מזרע, מרחביה קיבוץ, מרחביה 

 מושב, נהלל, סוועאד חמירה, עין דור, ציפורי, רמת דוד, תל עדשים, תמרת.
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 ועדת ביקורת ועד מקומי ציפורי: .97

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

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

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

 ת.הפנימי 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( 130יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 3 – 5ועדת הביקורת תכלול בין 

 :אשר נקבעו במועצה  תנאי הסף 

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .א

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

 של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

( לפקודת העיריות ]נוסח 10)120למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לועד המקומי כהגדרתו בס'  .ד

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

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  –העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 ניתנת לערעור עוד(.

 ינותה של עבודת הביקורת. לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתק .ה
 

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

 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

 לאשר מינוי לועדת ביקורת, ועדים מקומי ציפורי את ה"ה:

, 055775754, יעקובי עידו ת.ז. 009459554, טל אמציה ת.ז. 047092549אתר צבי ת.ז. 

 025412732תמיר נועם ת.ז. 

 

 

 0 -נמנע  0 -נגד  21 -בעד 

 מאושר 
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 תב"רים: .95

 'הנספח את רשימת התב"רים,  דני עייק מציג

 

 חלטה:ה

 'ההמפורטים בנספח לאשר את התב"רים 

 0 -נמנע  0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 

 

 

 אישור מינוי גזבר המועצה: .99

 אייל בצר: דני עייק הגיע לגיל פרישה והמועצה יצאה עפ"י כללי משרד הפנים למכרז פנימי.

הפנים לניהול שנה קבלת פרס משרד  15מודים לדני עייק על השנים הרבות והטובות כגזבר המועצה, 

 כספי תקין.

ינואר  01, דן ישלב בין התפקידים מנכ"ל וגזבר החל מיום ועדת הבחינה שהתקיימה בחרה בדן תנחומא

2015. 

תפקיד מרכזי כמו גזבר המועצה ראוי שיהיה מכרז פומבי ולא מכרז פנימי. מציע לקיים : זיו ורהפטיג

 מכרז פומבי.

שהוא הקובע הבלעדי בעניין התנהלות מכרזי כ"א, כל  המועצה פועלת בהתאם לכללי משרד הפנים

משרה פנויה מתפרסמת קודם כל במכרז פנימי )לעובדי הרשות בלבד( ורק במידה ואין מועמדים ו/או 

 המועמדים אינם מתאימים, תצא הרשות לפרסום המשרה הפנויה במכרז פומבי. 

ם, התייתר למעשה הצורך לקיים מכרז מאחר ובמכרז הפנימי נבחר מועמד אשר ענה על כל הקריטריוני

 פומבי.

 
 

 החלטה:

 01החלטת ועדת הבחינה למינוי דן תנחומא כגזבר המועצה החל מיום לאשר את 

  2015ינואר 

 0 -נמנע  2 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


