
החלטהנושאתחוםתאריך

אחריות

RRNפרידה ממשרד שונות31/01/2016

(חיה רביב)הצגת הפעילות – הצגת השירות הפסיכולוגי הצגת פעילות31/01/2016

אושראישור פרוטוקול קודם31/01/2016

אושרדיווח- ז עמק יזרעאל "החלטת ועדת הבחינה לבחירת יועץ משפטי במואמכרזים31/01/2016

ליאת מלכהאושר(ח" אלש200)ערבות המועצה להלוואה של הועד המקומי ציפורי ועדים מקומיים31/01/2016

ליאת מלכהאושרפייס- ן בנק למטרת פיתוח -פתיחת חפיתוח31/01/2016

מורן ניראושראלון הגליל, שמות רחובות ומספרי בתיםועדים מקומיים31/01/2016

מורן ניראושרועדת ביקורת תל עדשיםביקורת- ועדים מקומיים 31/01/2016

יואל גרינצייגאושר(מזכירה חדשה במקום שגיא וויץ)ס דמוקרטי "החלפת מורשה חתימה בישינוי מורשה חתימה- חינוך 31/01/2016

מירי שריגאושררים לסגירה"תבסגירה- רים "תב31/01/2016

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב31/01/2016

דן תנחומאאושרש יוקנעם"הלוואה מטש יוקנעם"מט31/01/2016

דליה אייל– הצגת פעילות רכזי קהילה ביישובים הצגת פעילות06/03/2016

עידו דורידיווח בחודש יוני של הצוות של עידו במידה ותנאי הסף לדיווח יושלמוג"דיווח ראש המועצה בעניין שדה תעופה משלים לנתבשדה תעופה בינלאומי06/03/2016

דן תנחומאאושרהצעת ראש המועצה להוספת מיקה בכר כחברת הנהלההנהלה06/03/2016

צחי ורמוסשליחה למשרד הפנים- אושר תקנון יובלי העמקיובלי העמק06/03/2016

דן תנחומאשליחה למשרד הפנים- אושר חוק עזר חנייהחוקי עזר06/03/2016

דן תנחומאשליחת מכתבי החלטות- אושר 2016תמיכות תמיכות06/03/2016

אושרלפי תקנות ההנחות (2016)מתן הנחות מארנונה 2016הנחות - ארנונה 06/03/2016

אושרבקשת חבר להצטרפות– ועדת ביטחון ועדות06/03/2016

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב06/03/2016

ו"הרמת כוסית לכבד פסח תשעו"הרמת כוסית לכבד פסח תשע19/04/2016

 (2016מאי יוני )הצגת פעילות תרבות הצגת פעילות19/04/2016

אושר06/03/2016אישור פרוטוקול קודם 06/03/2016אישור פרוטוקול קודם 19/04/2016

דן תנחומאשליחת החלטת מליאה לועדה לבחינת דירקטורים משרד הפנים- אושר ענת דומינסקי– דירקטור מינהלת יזרעאל עפולה דירקטורים19/04/2016

ענת דומינסקיאושר.א.נ.מ– לעבודה נוספת  ( משרה100%)בקשת עובד .א.נ.מ– לעבודה נוספת  ( משרה100%)בקשת עובד 19/04/2016

יואל גרינצייגאושר(חשבון רשות, חשבון הורים)ס דמוקרטי "בי-  החלפת מורשי חתימה (חשבון רשות, חשבון הורים)ס דמוקרטי "בי-  החלפת מורשי חתימה 19/04/2016

יואל גרינצייגאושר(חשבון הורים)ס העמק המערבי "בי-  החלפת מורשי חתימה (חשבון הורים)ס העמק המערבי "בי-  החלפת מורשי חתימה 19/04/2016

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב19/04/2016

דן תנחומאנמסרו תשובות(חיים יזרעאלי חינוך, פחים כתומים והחלטות מליאה)שאילתות יואל בן ברוך שאילתות19/04/2016

 עיר ללא אלימותהצגת פעילות05/06/2016

דיווח – 2015הצגת תאגידים עירוניים  הצגת פעילות05/06/2016

דן תנחומאלהביא להצבעה2015 סיכום שנת ביקורת05/06/2016

מורן ניראושרועדות ביקורת ועדים מקומייםביקורת05/06/2016

ליאת מלכהאושרעין דור, שריד: 2016עדכון תקציבי ועדים מקומיים תקציב- ועדים מקומיים 05/06/2016

ליאת מלכהאושררים"תב רים"תב 05/06/2016

נמסרו תשובותזיו ורהפטיג, חיים יזרעאלי, יואל בן ברוךשאילתות05/06/2016

חפירות תל שימרון– עמיר מורן הצגת פעילות26/06/2016

דן תנחומא2016יתקיים דיון בסוף יולי ג"שדה תעופה משלים לנתבג"שדה תעופה משלים לנתב26/06/2016

26/06/2016
אושראיחוד עם מגדל העמק, קבוצת כדורסל בוגריםאיחוד עם מגדל העמק, קבוצת כדורסל בוגרים

שגיא וייץאושר2017צווי מיסים ועדים מקומיים 2017ארנונה - ועדים מקומיים 26/06/2016

שגיא וייץמערכות סולאריות + 1.77%טייס אוטומטי - אושר 2017צו מיסים מועצה 2017ארנונה 26/06/2016

דובי וינגרטןח" אלש100ערבות - אושר הקטנת ערבות תקוות יעקבהקטנת ערבות תקוות יעקב26/06/2016

אושרמועדון נוער שמשית- חוזה חכירת משנה הסכמים26/06/2016

דן תנחומא2016 אוגסט 80%אלי יהודה , 2016 מאי 30%רחלי אבידב עדכון שכרעדכון שכר26/06/2016

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב26/06/2016

דן תנחומא2016יתקיים דיון עומק בספטמבר סל שירותיםסל שירותים26/06/2016



24/07/2016
ג ברמת דוד"דיון בנושא שדה תעופה משלים לנתבג"שדה תעופה משלים לנתב

ח" אלש150מאשרים , המועצה מתנגדת להקמת שדה תעופה משלים בגבולות העמק
לפעולות לביצוע ההחלטה

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב24/07/2016

יואל גרינצייגאושר(החלפת מזכירה)ס עמק יזרעאל "שינוי מורשה חתימה ביהחלפת מורשה חתימה- חינוך 24/07/2016

ועד מקומי תל עדשיםהמלצת המליאה לועד המקומי להיכנס להליך גישור- היטל לא אושר היטל סלילה תל עדשיםתל עדשים21/08/2016

דן תנחומאאושרהתנהלות המליאהמליאה 21/08/2016

שגיא וויץ/ דן תנחומא מ להתקשרות ללא מכרז"אישור ניהול מו(ז"תשע) 2016-2017ביטוח ספורטאים לשנים ביטוח21/08/2016

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב21/08/2016

נמסרו תשובות(יואל בן ברוך, חיים יזרעאלי)שאילתות שאילתות21/08/2016

דן תנחומאיש לבצע- המלצות ועדת הביקורת אושרו הפרדת פסולת ופינוי אשפה- המלצות ועדת הביקורת ליישום מיידי ביקורת05/09/2016

ביקורת05/09/2016
הצבעה לסעיף בפרוטוקול 2014 כולל דוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2015סיכום ביקורת 

05.06.2016
אושר

אלי יהודה

דירקטורים05/09/2016
יובלי העמק- דירקטורים 

אסיפה- ישראל ויזל ואלי בן סימון , חברי דירקטריון- אישור חגית אבנרי ושגיא וויץ 
בניית מאגר מידע של בוגרי קורס דירקטורים. כללית

מירי שריגאושרח לתושב"דו-2015חות הכספיים לשנת "תמצית הדותקציב05/09/2016

מירי שריגאושר2016תקציב מועצה  - 1עדכון תקציב05/09/2016

ליאת מלכהאושרעדכון – 2016-2017תקציב פיתוח תקציב05/09/2016

ענת דומינסקיאושרלעבודה נוספת (100%)בקשת עובד א"כ05/09/2016

ארז ביטמןאושרתיקון תקנון עמותת הספורט בעמק יזרעאל לשם הפיכתה לעמותה עירוניתעמותת כחול לבן05/09/2016

ועדים מקומיים05/09/2016
(2015 דצמבר 27החלטת מליאה מיום )י "ניהול מערכות החינוך גנ

כולל)רית שתוקם ביישוב בליווי המועצה "ניתן להעביר את הניהול לאגודה מלכ
(באגדה חקלאית בכפוף לכתב התחייבות שהניהול ללא מטרות רווח

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב05/09/2016

יואל גרינצייגאושרהרדוף- שינוי מורשה חתימה בתי ספר שינוי מורשה חתימה- חינוך 05/09/2016

דן תנחומאאושר(ד אילנה מירז"עו)ר חלופי לוועדת ערר "יוועדות25/09/2016

שגיא וויץ/ ליאת מלכה אושרעדכון תקציב ועד מקומי מנשיה זבדהתקציב- ועדים מקומיים 25/09/2016

מורן ניראושרקיבוץ יפעת, שמות רחובות ומספרי בתיםשמות רחובות- ועדים מקומיים 25/09/2016

דן תנחמאאושר2017תבחינים לתמיכות מועצה לשנת תמיכות25/09/2016

דן תנחומאמחזירים לדיון בהנהלהסל שירותיםסל שירותים25/09/2016

ליאת מלכהאושרשחרור יתרת הערבות בישיבת תקוות יעקבהסכמים25/09/2016

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב25/09/2016

(מיקה בכר, יואל בן ברוך)שאילתות שאילתות25/09/2016

ועדות20/11/2016
ל"ל וחיים ראם ז"המלצת ועדת הנצחה בעניין מיקי שוהם ז

-מרכז מידע לותיקים - חיים ראם , מכללת ותיקים- אושרה הנצחת מיקי שוהם 
הנצחה בפרסום הפעילות בלבד

דן תנחומא יום להצגת ההמלצות90, אושרה ועדההקמת ועדה לבחינת סל השירותיםסל שירותים20/11/2016

יואל גרינצייגאושרס נתיב הושעיה"שינוי מורשה חתימה בישינוי מורשה חתימה- חינוך 20/11/2016

מורן ניראושרמזרע, ועדת ביקורת ועד מקומי יפעתביקורת- ועדים מקומיים 20/11/2016

רחל שחוריאושרועדת חינוךועדות20/11/2016

ועדים מקומיים20/11/2016
ז"בקשה להמשך ניהול מערכת הגנים בשנת תשע– ועד מקומי ציפורי 

סיום, דן ורחל יפגשו עם הישובים הרלוונטיים להעברת הניהול מהועד המקומי
דן תנחומא28/02/2017

מורן ניראושר( רחובות2השלמת )שמות רחובות חנתון שמות רחובות- ועדים מקומיים 20/11/2016

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב20/11/2016

נמסרו תשובות(זיו ורהפטיג, יואל בן ברוך)שאילתות שאילתות20/11/2016

אייל בצראושרבקשה לארכה לתהליך הגישור, היטל כבישים תל עדשיםתל עדשים11/12/2016

אושר2015ח ביקורת יובלי העמק לשנת "דוביקורת11/12/2016

אושר2015סיכום ביקורת משרד הפנים לשנת ביקורת11/12/2016

מורן ניראושר(שכונה חדשה) שמות רחובות ומספרי בתים אחוזת ברקשמות רחובות- ועדים מקומיים 11/12/2016

מורן ניראושרשריד, ועדת ביקורת לוועדים המקומיים עין דורביקורת- ועדים מקומיים 11/12/2016

דן תנחומאאושרמסגרת אשראי (חשבון חוזר דביטורי)ד "מסגרות חחד"מסגרות חח - 2017תקציב 11/12/2016

דן תנחומאאושר2016עדכון תקציב מועצה לשנת 2016תקציב 11/12/2016

דן תנחומאאושר2017תקציב מועצה לשנת 2017תקציב 11/12/2016

אלי יהודהאושר(30/06/2016)ח חצי שנתי סקור על ידי משרד הפנים "דוביקורת11/12/2016



11/12/2016

אושר2017האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת האצלת סמכויות- ועדים מקומיים 

ליאת מלכה

ליאת מלכהאושר2017תקציבי ועדים מקומיים לשנת תקציב- ועדים מקומיים 11/12/2016

ליאת מלכהאושררים"סגירת תבסגירה- רים "תב11/12/2016

ליאת מלכהאושררים"תברים"תב11/12/2016



תאריך 
מעקב/ לביצוע

סטטוסהערות
תאריך 
סגירה 
בפועל

1עמודה

בוצע

05/04/2016בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

06/03/2016בוצע31/03/2016

בוצע01/06/2016

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע21/04/2016

בוצע

20/04/2016בוצע

20/04/2016בוצע

בוצע

19/04/2016בוצע19/04/2016

בוצע26/06/2016

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע31/01/2016

09.2017הקבוצה תפעל מחודש 31/08/2017

בוצע

בוצע

בוצע30/06/2016

2016נשלחו חוזים לחתימה יולי , בטיפול של מירי וולטר מול הסוכנות

30/06/2016בוצע

בוצע

02.2017הוקמה ועדה מסקנות יושו ב21/09/2016



בוצע

בוצע

בוצע

בתהליך גישור31/12/2016

בוצע

בוצע

בוצע חלקית

בוצע

בוצע 
קרן מגל מטפל מול שרון סיני לאישור שגיא וויץ ,  נשלח מכתב ליישובים30/11/2016

ולחידוש החברים

אתר המועצה ובעיתונות כנדרש07/10/2016בוצע 

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

נשלח למשרד המשפטים20/11/2016

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

יבוצע באחריות המנהלים הרלוונטיים

נקבע מועד לישיבה שנייה, התקיימה ישיבה ראשונה20/02/2017

בוצע

בוצע

נקבע מועד לישיבה 

נשלחו הודעות לועדים הרלוונטייםבוצע28/02/2017

נשלח למשרד הפנים

בתהליך גישור31/01/2017

נשלח למשרד הפנים

בוצע

21/12/2016אושר על ידי משרד הפנים31/12/2016

נשלח למשרד הפנים

נשלח למשרד הפנים



10/01/2017
במידה ויהיה שינוי שיאושר במליאה בעקבות הועדה 

2017 ינואר 01השינוי יוחל מה - לבחינת סל השירותים 


