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 )ט' אדר א' תשע"ד( 4902פברואר  90מיום  02פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 איתי אדמון מיקה בכר זיו ורהפטיג עידו דורי חנה פרידמן אייל בצר

 חיים יזרעאלי יאיר שלו יריב בן עזר משה ציפורי יואל בן ברוך טלי זייד

 ישראל ויזל רתיוחאי פו עמי מירון טניה בונצ'וק ורד מרקיאר יוסי גת

 רן יפעה מרדכי הייזלר גלעד דקל דניאל די קסטרו דניאל קורבולי שאול פינקרפלד

 מעוז בר און דורון מור עומר נוביץ עדנאן עבד אל חלים משה לפידות שי יזרעאלי

 יאיר כץ טוניה ליפשיץ אפי קידרון לימור ירון גבי בורנשטיין טאהא סוואעד

   שלומית שיחור מעון סויסהש חגית אבנרי אבנר כרמון

      

 

 חסרים, הודיעו:

  אלי בן סימון עמי יעקובסון אופיר שדמי צפריר ביכלר מיכאל ראטה

      

 

 חסרים, לא הודיעו:

      

 

ליאת שי שחל, אסי אליה, דליה אייל, , מורן ניר, דרור רכסעו"ד  דני עייק, דן תנחומא, משתתפים:

 .בי וינגרטןדומלכה, לילך עמיצור, 
 

 
 

 :על סדר היום

 דםואישור פרוטוקול ק .1

 הפרדת פסולת לשני זרמים .2

 ממלאי מקום ביזרעאלים .3

 המלצת ועדת תמיכות – 2114תמיכות מועצה לשנת  .4

 מינוי מנכ"ל המועצה לנציג הרשות בועדות הבחינה .5

 אישור נציג ציבור בועדות בחינה לקליטת עובדי מועצה .6

 נקבי"ס מרחבים פתיחת חשבונות ב .7

 ועדות ביקורת ועדים מקומיים  .8

 סגנים .9

 משרה( לעבודה נוספת )מחוץ למועצה( 111%בקשת עובד ) .11

 אישור חברים בועדות מועצה ותאגידים עירוניים .11

 תב"רים .12

 שונות .13
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 עידכונים –אייל בצר ראש המועצה, 

  נפתח לשני מסלולים :57כביש 

 :בתהליכי ביצוע רמזור בית שערים 

 :א בשלבי תכנון, בסיום שלב בתכנון תפעל המועצה לקידום ביצוע.נמצ רמזור מנשיה זבדה 

  כלכלי, המועצה נכנסה לדיוני עומק.בנושא ה :4909תכנית אסטרטגית 

 :ואיזון פברואר המועצה תקבל את פרס הניהול התקין  11ביום שלישי,  פרס ניהול תקין

 ברציפות. 14בפעם ה תקציבי 

 

 4902 ינואר 04אישור פרוטוקול קודם מיום  .5

לפרוטוקול ישיבת המליאה  4זיו ורהפטיג מבקש להוסיף הערותיו לסעיף מספר 

 .הקודמת

 החלטה:

 .2כולל הערות זיו ורהפטיג לסעיף  4902 ינואר 04מיום  0לאשר את פרוטוקול מספר 

 9 -נמנע  9 -נגד  03 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ;הפרדת פסולת לשני זרמים .8

 בעולם, בארץ ובמועצה.מציג בקצרה את המצב כיום  שי שחל

 לפרוטוקול. מצ"ב נספח א' –אסף אליה מפרט את התכנית 

אגרת כלי אצירה לא תגבה מהתושב עם הפעלת התכנית, כלי האצירה החדשים יהיו 

 רכוש של המועצה. איסוף הפחים הכתומים על חשבון ת.מ.י.ר.

 המתקן יתוחזק על ידי המועצה.

צם משמעותית את הפסולת בפח הירוק. מרכז הפח הכתום יכיל את כל האריזות ויצמ

, עיתונים, קרטונים, זכוכית.  המיחזור ביישוב יכלול: בקבוקי ליטר וחצי

 לטווח הארוך יש חיסכון גדול. במצב הקיים היום, גרף ההוצאות עולה.

ההשקעה להפרדה לשני זרמים תהיה רק מהמימן של המדינה, מהחיסכון המצטבר 

 ות.יהיה כסף להשקעות עתידי

היחידה הסביבתית תקיים פגישות בכל היישובים ל"תפירת חליפה יישובית" בכפוף 

 לכללים של ת.מ.י.ר.

 מהחיסכון יישאר ביישובים לטובת פרויקטים ירוקים. 51%

 פסולת אורגנית, יעשה מאמץ לפתרון קצה בתוך היישוב.

ה ועבודה לא תתקיים ביישובים שיתנגדו לתהליך לאחר קיום פגישות הסברההפרדה 

 עם היחידה הסביבתית / מועצה.
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 החלטה:

כל  לאשר הפרדת פסולת לשני זרמים כפי שהוצגה בנספח א' תוך התאמה יישובית

 .בלבד . תהיה התחשבות במקרים מיוחדיםזאת בכפוף לדרישות ת.מ.י.ר ולאפשרות

ים מסכום החיסכון בפועל )לאחר ניכוי עלויות הפעלת הפרויקט( יוחזר ליישוב 79%

 .בלבד בגמר ההשקעותו לטובת פרויקטים ירוקים

 בתוך שנתיים. -שובי המועצה יסיום ביצוע הפרויקט בכלל י

 להצטרף. יחוייבבמידה ויישוב יתנגד, לא 

 

 9 -נמנע  0 -נגד  05 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ;ועדת המשנה – ממלאי מקום לועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים" .0

יש חשיבות רבה לנציגות המועצה ולכן נדרש לאשר ממלאי מקום  ישיבות הועדה מתקיימות בבוקר,

 לחברים, להלן שמות החברים וממלאי המקום;

 שם הישוב מ"מ שם הישוב שם החבר

     עין דור עידו דורי

 היוגב יוחאי פורת בית שערים משה ציפורי

 תמרת מיקה בכר גבעת אלה יאיר שלו

 דברת עמי מירון גבת יוסי גת

 

 למלא שאלון שעובר לבדיקה ואישור משרד הפנים.רים נדרשים כל החב

 

 החלטה:

 לאשר את;

 יוחאי פורת כממלא מקום של משה ציפורי 

 מיקה בכר כממלאת מקום של יאיר שלו 

 עמי מירון כממלא מקום של יוסי גת 

 בועדת המשנה "יזרעאלים".

 9 -נמנע  9 -נגד  05 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ;4902תמיכות המועצה לשנת  .09

 .לפרוטוקול נספח ב'מצ"ב  –דן תנחומא מסביר את הנושא ומציג את החלטת ועדת התמיכות 

 תושבי המועצה זכאיות לקבל תמיכה פעם בשנה.מען עמותות שפועלות למען הציבור ול

לתמיכות ולאחר הצגת הצעת התקציב,  מליאת המועצה מאשרת במהלך חודש ספטמבר את התבחינים

מפרסמת המועצה בעיתונות )ארצית ומקומית( ובאתר האינטרנט של ת, הכולל בתוכו סעיף תמיכו

)מנכ"ל המועצה, הינה ועדה מקצועית המועצה את האפשרות להגשת בקשת תמיכה. ועדת התמיכות 
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עדה לא יכולים והבוחנת את הבקשות וממליצה למליאה, בוגזבר המועצה, יוע"מ וחשבת המועצה( 

 .חברים חברי מליאהלהיות 

כפי שפורסמה בפרוטוקול ההנהלה, מאחר ועו"ד יעל ועדת תמיכות המלצת  על תופיה מערערעמותת ס

  . 2114 תתכנס בחודש מרץשעדה ווהעירעור יידון בנורקין נמצאת בחופשה, 

 החלטה:

 .בנספח ב'לאשר את התמיכות כפי שהוצגו 

 9 -נמנע  9 -נגד  00 -בעד 

 מאושר 

 

 

 וועדות בחינה למשרות פנויותמינוי מנכ"ל המועצה לנציג הרשות ב .00

 ראש המועצה הוא נציג הרשות אלא אם האציל את הסמכות לעובד אחר.

תפקיד נציג הרשות בועדות מלא את לאת הסמכות עצה מבקש להאציל למנכ"ל המועצה וראש המ

 בחינה למשרות פנויות במועצה.

 

 החלטה

ות פנויות במועצה לאשר את  מינוי דן תנחומא כנציג הרשות  בועדות בחינה למשר

 האזורית עמק יזרעאל. 

 9 -נמנע  9 -נגד  03 -בעד 

 מאושר 

 

 

 אישור נציג ציבור לועדת בחינה לקליטת עובדי מועצה .04

 דן תנחומא מציג את הנושא, עקב הנחיות של משרד הפנים הרשות נדרשת למנות נציג שמבין בתחום. 

אילן, רמת גן ותואר -, אוניברסיטת ברתשייתיתע –אודי כרמי, בעל תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית 

 פסיכולוגיה ומדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה.ראשון ב

אודי הינו מהבעלים של חברה שמתמחה באימון, יעוץ ארגוני ומשאבי אנוש, עבודה עם מנכ'לים 

 ומנהלים בכל הרמות.

 

 החלטה:

ינה לקליטת עובדי לאשר את אודי כרמי מהיישוב גבעת אלה לנציג הציבור לועדת בח

 המועצה.

 9 -נמנע  9 -נגד  00 -בעד 

 מאושר 

 

 

 בי"ס "מרחבים" כפר יהושע .00

 פתיחת חשבון הורים ורשות, מעבר בשל נוחות מבנק במגדל העמק לבנק בטבעון כולל מורשי חתימה

 החלטה:

 לאשר פתיחת חשבון הורים ורשת בי"ס "מרחבים" כפר יהושע;
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 9 -נמנע  9 -נגד  05 -בעד 

 מאושר 

 

 

 פתיחת חשבון הורים .א

  מבקשים לעבור מבנק במגדל העמק לבנק בטבעון

 

 פתיחת חשבון

ת טבעון הנשיא בקרית יקרי 719בסניף  הבנק(-ן בבנק הפועלים בע"מ )להלן-לפתוח ח .א

ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון  טבעון

, ע"ש בית ספר מרחבים כפר טופס פתיחת חשבון( -המקובלים בבנק שנוסחה מצ"ב )להלן

 יהושע.  )עבור כספי הורים (.

המנוהל בבנק  649163להעביר את כל פעילות החשבון של בית הספר  חשבון מספר  .ב

 קרית טבעון הנשיא. 719הפועלים סניף מגדל העמק לחשבון החדש באותו בנק בסניף  

 

 מינוי מורשי חתימה

על טופס פתיחת  בי"ס "מרחבים" כפר יהושעאים לחתום בשם להסמיך בזה את האנשים הב

ולפעול בכל העסקים  בי"סחשבון, לחתום על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את ה

 .ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 58273947 –מנהלת,  ת.ז. -.מרים איציק  1
 56774151  -מזכירה , ת.ז. –.נעמי אברמוביץ 2
 58697641יו"ר ועד הורים, ת.ז.  –.עודד הלוי 3

 
יחד עם מורשה חתימה נוסף בצרוף  -מרים איציק  -חתימותיהם של מנהלת בית הספרהחתימה: 

       חותמת  בית הספר "מרחבים"  בכפר יהושע

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

לפעול בהם באמצעות מורשי  להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו

 לעיל: 2החתימה הנזכרים בסעיף 

 ערוצי שירות:    תחומי פעילות:

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

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןועלים פ

 "תיק ממסרים"      

 מענה קולי/פקס/טלפקס       
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 פתיחת חשבון רשות .ב

  מבקשים לעבור מבנק במגדל העמק לבנק בטבעון

 

 פתיחת חשבון

קרית טבעון הנשיא   בקרית  719בסניף   הבנק(-ן בבנק הפועלים בע"מ )להלן-לפתוח ח .א

חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון  ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת טבעון

, ע"ש בי"ס מרחבים כפר טופס פתיחת חשבון( -המקובלים בבנק שנוסחה מצ"ב )להלן

 יהושע.

המנוהל בבנק  575916להעביר את כל פעילות החשבון של בית הספר  חשבון מספר  .ב

 . קרית טבעון הנשיא 719הפועלים סניף מגדל העמק לחשבון החדש באותו בנק בסניף  

 

 מינוי מורשי חתימה

על טופס  בית הספר "מרחבים" כפר יהושעלהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם 

ולפעול בכל  בית הספרפתיחת חשבון, לחתום על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 

 .העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 58273947 -ת,  ת.ז. מנהל-.מרים איציק  1

 56774151  -מזכירה , ת.ז. –.נעמי אברמוביץ 2

 

יחד עם מורשה חתימה נוסף בצרוף  -מרים איציק  -חתימותיהם של מנהלת בית הספרהחתימה:  

 חותמת  בית הספר "מרחבים"  בכפר יהושע.

       

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי  להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם

 לעיל: 2החתימה הנזכרים בסעיף 

 ערוצי שירות:    תחומי פעילות:

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

 

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 

     פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -וראות טלפוניות/פקסה                   

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים         

 "תיק ממסרים"      

 מענה קולי/פקס/טלפקס       
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 ועדים מקומיים; –ועדות ביקורת  .02

 נשלח מכתב של דן תנחומא למזכירי היישובים לתפוצה לכלל התושבים;

ד המקומי, חייב המחוקק ב"צו המועצות לשמירה על מנהל תקין בהתנהלותו ופעולותיו של הוע

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

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

עפ"י  ימיתהפנ כת הביקורתאועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מל

 .הצו הנ"ל

המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לועד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר 

 )ו( לצו המועצות(. –א)א( 009יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 0 – 7ועדת הביקורת תכלול בין 

 

 תנאי הסף:

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .א

ד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה מדרגה המועמד אינו עוב .ב

 ראשונה של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

( לפקודת העיריות ]נוסח 11)121למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לועד המקומי כהגדרתו בס'  .ד

חרון של החוב ובמשך חדש[. )חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום הא

חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או  –תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה  –ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 סופית שאינה ניתנת לערעור עוד(.

 נותה של עבודת הביקורת. לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקי .ה

 

; אחוזת ברק, אלונים, ת ביקורת לועדים המקומייםומועמדים לחברות בועד חברי המליאההוצגו בפני 

שבהם הוגשו קורות חיים  , מזרע, נהלל, שמשיתבלפוריה, בית לחם הגלילית, גבעת אלה, גזית, הסוללים

חיים של השמות הקורות  חנו אתב(, מנכ"ל המועצה ומבקר המועצה 3-5ומספר החברים תקין )

 המוצעים.

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

 לחתום על הצהרה שהם עומדים בתנאי הסף: א', ב', ג', ה'. והחברים המוצעים יידרש

  תקציב הועד.ועד מקומי שלא יהיה לו ועדת ביקורת, המועצה תמנה מבקר חיצוני על חשבון 
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 החלטה

 :תצהיר עמידה בתנאי הסף עלבכפוף לחתימה  למנות לועדות ביקורת את ה"ה

, 111262434, יוסי שוורץ ת.ז. 124992257דניאל מלכי ת.ז. אחוזת ברק: ועדת ביקורת 

, רן שמעון ת.ז. 127971795, רוני צרפתי ת.ז. 112156545רגינה בורגאוקר ת.ז. 

123971484. 

, אתי 119442138, אהוד טל ת.ז. 154527726גידי שרון ת.ז.  :ורת אלוניםועדת ביק

 119441174, מיכל פרס ת.ז. 119442989, אברהם סמטיצקי ת.ז. 13121617פודים ת.ז. 

, 167456114, דפנה קטלן ת.ז. 122348775גיל מימון ת.ז. ועדת ביקורת בלפוריה: 

 159292921לימור ברקין ת.ז. 

, אפרת חורב ת.ז. 123111653משה שיטרית ת.ז לחם הגלילית:  ועדת ביקורת בית

 114315774, אלי שפיקר ת.ז. 159178931, ירון לנדאו ת.ז. 1555315155

, עודד 37661568, ארז גוטמן ת.ז. 141755134גיל עציון ת.ז. ועדת ביקורת גבעת אלה: 

 55154662ני ת.ז. , צופיה אילת צנע157782229, מאיר בן חיים ת.ז. 51998425גרניט 

, אורן חיים 155311867, יוחאי חפר ת.ז. 153438511אסף פלג ת.ז.  ועדת ביקורת גזית:

 .164455611ת.ז. 

, גבי 156195871, חנן פישר ת.ז. 19457623יוחנן מעוז ת.ז. ועדת ביקורת הסוללים: 

 134992529, עופר אביטל ת.ז. 131211489לינהרט ת.ז. 

, ארז שץ 115782612, צבי הראל ת.ז. 131571477כל להב ת.ז. מיועדת ביקורת מזרע: 

 151451519, יורם ארצי ת.ז. 119348114, רחל אלוני ת.ז. 122252498ת.ז. 

, דוד כהן 55267959, רחל גלנץ ת.ז. 157821721דן בן ברק ת.ז. ועדת ביקורת נהלל: 

 112157675ת.ז. 

, שחר 119495227, משה רייך ת.ז. 158677832אלון אופק ת.ז. ועדת ביקורת שמשית: 

 132124515, שרון קידר ת.ז. 156651187חן ת.ז. 

 0 -נמנע  9 -נגד  05 -בעד 

 מאושר 

 

 סגנים: .07

ן שכרם של חברי המליאה בעניי עדכון, 2114ינואר  12מפרוטוקול המליאה מיום  2תוספת לסעיף מספר 

כולל תקצוב של שני  2114עצה לשנת אלש"ח, תקציב המו 551הסגנים; עלות שכר כל סגן לשנה כ 

 השכר הנ"ל, בהתאם לכללי משרד הפנים. סגנים.

 

 

 ( לעבודה נוספת )מחוץ למועצה:%099בקשת עובד ) .03

 העובד ע.ל. מבקש את אישור המליאה לאפשר לו עבודה נוספת לא להקטין את היקף משרתו.

 המנהל הישיר ממליץ לאשר את בקשתו.

 החלטה:

מבלי להקטין את היקף  4902מחוץ למועצה( לעובד ע.ל. לשנת לאשר עבודה נוספת )

 (099%משרתו כיום )
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 0 -נמנע  9 -נגד  03 -בעד 

 מאושר 

 

 

 אישור חברים בועדות מועצה ותאגידים עירוניים .05

 פונה לחברים להצטרף לועדות ולתאגידים העירוניים;דן תנחומא 

 להלן רשימת הועדות;

 ביקורת 
 ביטחון 
 ספורט 
 חינוך 
 ותגבול 
 חקלאית 
 איכות הסביבה 
 תרבות 
 שימור אתרים 
 מאבק בנגע הסמים המסוכנים ומיגור אלימות 
 

  ( להן נדרשת המליאה לשבץ דירקטורים מטעמה;תאגידים עירונייםעמותות / להלן רשימת הגופים )

  עפולה  –יזרעאל 
  2111שגיא  
 חברה כלכלית 
 יובלי העמק 
 אופק לתעסוקה 
 עמותת התיירות 
 

 

 לים":ן ובנייה "יזרעאועדה לתכנו

צפריר ביכלר מבקש שלא להתמנות כחבר בועדה בשל העובדה שהישיבות מתקיימות בשעות הבוקר, 

 מוצע לאשר במקומו את אפי קידרון )אלוני אבא(.

 החלטה:

 את אפי קידרון כחבר בועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים"לאשר 

 9 -נמנע  9 -נגד  07 -בעד 

 מאושר 

 

 הנהלה:ועדה 

 ועדת ההנהלהוורהפטיג מבקש להצטרף ליו ז

 מציע להשאיר את הועדה כפי שאושרה בישיבה הראשונה. ראש המועצה

 

 החלטה:

 מתקיימת הצבעה לשאלה האם לצרף את זיו ורהפטיג כחבר הנהלה

 9 -נמנע  43 -נגד  4 -בעד 

 לא לאשר את הצטרפותו של זיו ורהפטיג לועדת ההנהלה הוחלט:
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, לאחר חברים בועדת ההנהלה מאותו היישוב 2יחס לשאלת חברי המליאה בעניין דן תנחומא מתי

בדיקה ולאור העובדות לא רואה צורך לשינוי ההחלטה. הייצוג בועדות ובמליאה אינו יישובי, תפקידם 

 של החברים הינו לייצג את הכלל.

 

 

 ;תב"רים .08

 .לפרוטוקול 'גמצ"ב נספח  – את רשימת התב"ריםדני עייק מציג 

 החלטה:

  'גלאשר את התב"רים המפורטים בנספח 

 9 -נמנע  9 -נגד  07 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


