
 

 

 תשע"ט(כב' אלול ) 2019 ספטמבר 22 מיום 9רוטוקול ישיבת מליאה מספר פ

 נוכחים:

 אייל ליבוביץ שי יזרעאלי אבי סמוביץ דליה אייל אייל בצר

 רפאל פלט אלי בראל גבריאל קנץ רחל בן חורין יריב בן עזר

 שמוליק דודאי טאהא סוועאד ארז יפלח ישראל ויזל יוחאי פורת

 אורי קירי דורית סלע שמר ויניק בר ניב-פרסאי שיר רז קרני

 עומר סעאידה ארז בלסקי צליל אבני יוסי גת אברהם כץ

 אפי קדרון מירה גלס יורם רז גל בריל יאיר כץ

    איתי אדמון זיו ורהפטיג

 :התנצלו

 נועם הולנדר ערן בררבי גרומןאיריס  רמי יחיא

 חסרים, לא הודיעו:

  יעקב איציק תמי נתיב אילן סופר אלי בן סימון

 

ניר שנער, מירי שריג, לילך עמיצור, ליאת מלכה, שחר אורן, , רינת זונשיין, שגיא וויץ, דובי וינגרטן משתתפים:

 ועו"ד עודד דונג.רחלי אבידב 
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 אבידב, מנהלת מח' תרבות.ע"י רחלי תרבות,  מחלקתפעילות הצגת  .7

 מינוי רחל בן חורין כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה .8
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  לפני ישיבת המליאה התקיים סיור בבית הספר העמק המערבי בהדרכת אילנית ערן, מנהלת בית הספר וצוותה

 התקיים סיור במוזיאון העמק ביפעת. הישיבה החגיגית התקיימה במבנה בית הכנסת במוזיאון. –ובהמשך 

 

  ברכות והרמת כוסית לקראת ראש השנה

 , תושב נהלל,מזמין את אמיר אורן יו"ר עמותת המוזיאוןאני  .מתארחים במוזיאון העמק ביפעת: אנו יילא

. יש תכנית להתקין מערכת סולארית יין כי המוזיאון מנוהל ע"י עמותהמצ .להציג בפני החברים את הפעילות

שקדמו להקמת השנים  40. חשוב לספר את הסיפור של המוזיאון על גג המוזיאון, דבר שיוסיף להכנסות

 המדינה, תודות לאמיר ולצוות המוזיאון.



 

 

 מציג את פעילות המוזיאון ומברך על שתוף הפעולה המצוין עם המועצה. :אמיר

מאחל  –: שנה חדשה, ממשלה חדשה, כמו בשיר "בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות" אייל

לכולנו שהציפורים הנודדות ימשיכו לחלוף בעמק והמטוסים לא יפריעו להן. מאחל שנמשיך לעמוד ביעדים, 

 שנה טובה ומוצלחת לכל החברים ולבני המשפחות.

 

 :הענקת תעודות הוקרה לשחיינים מצטיינים

)מגדל העמק(, טל אשכנזי )רמת דוד(, יואב פרבר  יובל ספרא )תמרת(, יונתן רוסיןייל מזמין את השחיינים: א

)אלון הגליל( ועדן פלורס פרטין )יפעת(. ניר שנער, מ"מ מנהל עמותת ספורט "כחול לבן" ואנדריי טוט, מאמן 

השחייה מציג את השחיינים ואת הישגיהם המרשימים ומודה למועצה על תמיכתה בענף. מודים גם לטל לבנה 

 . השחיינים מקבלים תעודות הוקרה.סגל מרכזת הענף במועצה

 

 :דיווחי ראש המועצה

הצלחנו "לחשוף את הקרחון שעד עתה ראינו רק את קצהו". מצפים מהממשלה החדשה  – שדה התעופה .א

ולקבל החלטה להקים את שדה התעופה המשלים  ,שתקום לקיים את ההבטחות שניתנו לפני הבחירות

נגד ההסכם של עיריית חיפה וחב'  הגשנו עתירה בשבוע שעבר,  –לנתב"ג בנבטים. בקשר לחלופת חיפה 

בחיפה. דרישתנו היא לעצור את העבודות בנמל ולבחון תעופה גדול לא לקדם שדה שעניינו  –נתיבי ישראל 

העתירה הוגשה  .טובים.את הארכת המסלול לתוך הים. להערכתנו פעלו בחוסר סמכות והסיכויים להצליח 

 מגידו ומ.מ. רמת ישי. בשיתוף עם המוא"ז

. יתקיים מפגש שיתוף ציבור בנושא התכנית הכוללנית למועצה 23.9.19מחר, יום שני  – תכנית כוללנית .ב

, המתכננים, כל השותפים, נציגי הישובים ותושבים. זאת נציגים ממינהל התכנון בהשתתפות המפגש יהיה

ועדת היגוי שהתקיימה במועצה. הזדמנות ישיבה של לאחר מפגשים וסיורים שהתקיימו בכל הישובים ו

 לשמוע, להשמיע ולהיות שותפים לתהליך החשוב.

 

 8/19אישור פרוטוקול  .120

 : החלטה

 8/19לאשר את פרוטוקול 

 .אושר פה אחד 

 

  :רינת, מנכ"ל המועצה, מבקשת להוסיף לסדר היום שני נושאים 

 .מינוי רחל בן חורין כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה .1

אך התבקשנו  )אושרו בעבר ע"י המליאהבשכר בכירים, עפ"י דרישת משרד הפנים  עובדות העסקתאישור  .2

  (.על ידי משרד הפנים להמציא אישור שמי

  החלטה:

 לאשר את תוספת שני הסעיפים לסדר היום.

 .אושר פה אחד 

 



 

 

  :אשרור נוסח החלטת הנהלה/מליאה, תחנת כח לייצור חשמל מונעת בגז .121

של  החשובה הצהר .הנושא אושר בעבר .מציג נוסח מוצע לאישור המליאהשחר אורן, מנכ"ל החכ"ל: 

 מתבקש אישור החברים על מנת שיתקבל משנה תוקף.  בדבר עמדתה. המליאה

 :להלן  הנוסח המוצע שהוצג

 יזמים י"ע טבעי בגז חשמל מונעות ליצור כוח תחנות הקמת השתכלית 2592 ממשלה החלטת רקע כללי:"

 הוועדה הסדורים, קרי התכנון בערוצי ל,  ולא"הות דרך ישירות מהיר באפיק תכנוני פרטיים המקודמות

 .'וכיוב מחוזית המקומית,

 רשות החשמל, נציגי, חשמל חברת נציגי נכחו בו רחב מקצועי דיון ואף  בנושא דיונים מספר קיימה המועצה

 .מהמועצה רבים ונציגים הסביבה להגנת המשרד

 :זה לנושא עמדתה ביחס הנושא מליאת המועצה קובעת את  לימוד ולאחר הדיונים בתום

 

 החלטת המליאה:

 בגז מונעות חשמל ליצור כוח תחנות הקמת למנוע ותפעל מתנגדת יזרעאל עמק האזורית המועצה

מן  וזאת ציבור, שיתוף הליך וכן המחוזית המקומית, הוועדה את הכולל הסדור התכנוני בהליך שלא

 :הבאים הנימוקים

 .כולו ובאזור ישוב באותו התושבים כלל של החיים תחומי כל על לכת מרחיקות השלכות כוח לתחנות

 ההיבטים, וזאת במסגרת כל שקילת ותוך מקצועית בצורה להיעשות לכן חייב משמעותי כה נושא קידום

 הוועדה דרך.  רק באמצעות וקיצורי ללא "דילוגים" התכנון מוסדות כל את הכולל ויסודי סדור תכנון הליך

 עוקף מסלול כל האזור.על  ולהשפעה השיקולים לכלל מתייחסים שאכן להבטיח נוכל והמחוזית המקומית

 .לטובת הציבור ובניגוד ויישוביה המועצה דעת על שלא שייתכן פעילויות לעמק מכניס

היא  כי ליישובים ומבהירה זה בעניין הליך בשום להתקדם שלא ליישובים פונה המועצה אלה כל לאור

 .זה מסמך ברוח שאינם מהלכים לסכל לרשותה העומדות בכל הדרכים תפעל

כוח  תחנות להקמת ולסרב השונים היזמים מול אחת וחזית אחידה עמדה לגבש ליישובים קוראים אנו

בין  מיותרת נעימות אי למנוע בכדי וזאת ,ישובים מספר כבר עשו שאכן כפי בתחומיהם, בגז מונעות

 .ליישוב יישוב ובין ויישוביה המועצה

 ".נקי עמק לשמירת בהמשך פעולה מחובתנו לשתף

ח באזור חבר )מוא"ז ו: מעדכן על דיון שהתקיים בוועדה המחוזית בשבוע שעבר בנושא הקמת תחנת כאייל

הגלבוע(. הוועדה החליטה להשהות את ההחלטה. ידוע לנו כי המדינה מעוניינת להקים תחנה כזאת בלב העמק, 

לדרוש מכל יזם לקבל את אישורנו לפני כל יוזמה כזאת. האזור שלנו  –האמירה שלנו צריכה להיות מדודה 

ת לחתום על המסמך והמליאה מתבקשת לתת משנה ים, לכן הבאנו את בעלי התפקידים באגודות החקלאיומאו

 תוקף ציבורי.

: מציעים נוסח שונה, ברוח חיובית. דורית גורסת שאנו לא יכולים להתנגד להליך הקמת אורי קירי ודורית סלע

 התחנות.

 : החלטה

 לאשרר את ההחלטה כפי שהוצגה ע"י שחר אורן – 1הצעה 

 לנסח נוסח "חיובי" )הצעת דורית ואורי( – 2הצעה 

 2 -נמנעים                1 –נגד            28 –בעד לאשרר את ההחלטה 

  אושר 



 

 

 :תרבות לקתפעילות מחהצגת  .122

את הרגע הזה בתיאטרון, כשהאור באולם כבר כבה והאור על המסך עוד לא נדלק, והקהל יושב בחושך "

ומחכה בדומיה, כל הציפיות, כל החלומות של אלף איש מרוכזים בנקודה אחת באפלה שממול: יש לי 

וחיים  הרגשה שכל חיי אני חיה ברגע הזה, מחכה בחושך, ותיכף ייפתח המסך, הבמה תוצף באור מסנוור

ססגוניים יתחילו לזרום מול פני. כן, תיכף יתחילו לזרוח כאן חיים ססגוניים, חיים נפלאים מרהיבי עין, 

 "שכדוגמתם עוד לא ראינו מעולם.

 (סוחרי הגומי , מתוךחנוך לוין)

, והעשירה של המחלקה , המגוונתהענפהבמועצה מציגה את הפעילות  , מנהלת מח' תרבותרחלי אבידב

ויהפוך את האולם למודרני, מזמין  31.10.19את שיפוץ אולם המופעים ביפעת שאמור להסתיים עד מציינת 

ה המועצתי אמור להיות במבואת האולם עם עמדת הנצחה ממוחשבת של משרד חונאה. חדר ההנצ

. תהיה גלריה בה יוצגו תערוכות של אמני העמק ועוד. יש שתוף פעולה מצוין עם הישובים ןהביטחו

 יינים להמשיך ולחזק אותו. עשינו תהליך של דיגיטציה, רוב הכרטיסים היום הם בדיגיטל.ומעונ

בדרוג הסוציואקונומי, המדינה בקושי תומכת בפעילות התרבות. רחלי  8מכיוון שאנו באשכול  -תקציב

 מציגה את תקציב המחלקה.

 .לאחרונה נרכש פסנתר כנף איכותי ביותר, הבמה מכילה אותו -במה

מקדמים אותן בכל דרך. כמו כן, קיימות בישובים ובמועצה, נתמכות ע"י המועצה ואנו  -מסגרות חובבים

 מתקיימים שיתופי פעולה פוריים יחד עם בית האומנויות. 

 

 תב"רים  .123

 .)רצ"ב( שגיא מציג את התב"רים המצ"ב לאישור

 החלטה:

 לאשר את סעיפי התב"ר שהוצגו.

 .אושר פה אחד 

 

 :)סעיף נוסף( אישור רחל בן חורין כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה .124

 ברוטציה מתכננות לכהןרה שהיא ומירה גלס כבר מכהנת כיו"ר הוועדה בפועל. מסבי רחל

 שנתיים וחצי כל אחת(.)

 החלטה: 

 לאשר את מנוי רחל בן חורין כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה

 .אושר פה אחד 

 

 סעיף נוסף(:) עפ"י דרישת משרד הפנים בכירים, העסקת עובדות בשכראישור  .125

 העסקת העובדות הר"מ בשכר בכירים:את  המליאה נדרשת לאשר       

 משכר מנכ"ל. 30%-40% –, מנהלת אשכול ישובים צפוני רוטמןדקלה יוחאי  .א

 משכר מנכ"ל. 30%-40% –מיכל ניר ארבץ, מנהלת אשכול ישובים מזרחי  .ב

 משכר מנכ"ל. 30%-40% –מנהלת מחלקת ישובים  –לילך כהני  .ג



 

 

 משכר מנכ"ל. 30%-40% –מנהלת מחלקת תיירות  –מורן ניר  .ד

 

 החלטה: 

 המינוייםאת לאשר 

 ושר פה אחד.א 

 

 

 

 

 

 

 הישיבה ננעלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רינת זונשיין       צראייל ב      

 מנכ"ל          ראש המועצה

 

          

    ________________                       ______________ 


