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 נוכחים:

 אבנר כרמון גלעד דקל עומר נוביץ אפי קידרון עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת עמי יעקובסון מרדכי הייזלר מיכאל ראטה יואל בן ברוך

 שאול פינקרפלד ישראל ויזל ולידניאל קורב טניה בונצ'וק טוניה ליפשיץ חנה פרידמן

 דורון מור גבי בורנשטיין איתי אדמון עדנאן עבד אל חלים שי יזרעאלי אופיר שדמי

 משה ציפורי יאיר כץ יוסי גת משה לפידות חיים יזרעאלי מיקה בכר

     יריב בן עזר זיו ורהפטיג
 

 חסרים, הודיעו:

    צפריר ביכלר לימור ירון חגית אבנרי
 

 , לא הודיעו:חסרים

 שמעון סויסה אלי בן סימון רן יפעה דניאל די קסטרו טלי זייד טאהא סוואעד
 

 

, מורן ניר, אלי יהודה, ליאת מלכה, מירי שריגשגיא וויץ, , רחל רוזנזפטעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 ויקי ליטביננקו
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 :2015 דצמבר 13מיום אישור פרוטוקול קודם  .228

 בקשר לדיונים שמתקיימים מיקה בכר: הפרוטוקולים מצומצמים מידי, מבקשת שיורחב המלל

. 

 חיים יזרעאלי: אפשר לבדוק אפשרות להקליט את הישיבות

 עו"ד רחל רוזנזפט: יש לרשום את עיקרי הדברים בפרוטוקול

 אייל בצר: הנושא ייבדק וישתדלו להכניס יותר פירוט

 החלטה:

 2015 דצמבר 13מיום  20מספר פרוטוקול את לאשר 

 0נמנע:  1נגד:   21בעד: 

 מאושר 

 

 

 :תקציבי ועדים מקומיים .229

 מצ"ב נספח א' –תקציבי הוועדים המקומיים ליאת מלכה מציגה את 

 תקציבי ועדים מקומיים 38

ד ועדים מקומיים שעדיין מנהלים את תקציב מערכת החינוך בגני הילדים בתוך תקציב הוע 4יש 

 מהווים סיכון לתקציב הועד המקומי.אולם  ,המקומי, תקציבי הגנים מנוהלים בתקציב סגור

 אך מחייב אישור גזברות המועצה לכל הוצאה בכל סכום. 2מנשיה זבדה לפי מודל תפעול 

גבי בורשטיין: מבקש להחליט בעניין תקציבי מערכת החינוך של הגנים, לפני מספר שנים מליאת 

החלטה שהיא ממליצה להפריד את החשבונות ונכון להיום נשארו רק ארבעה ועדים המועצה קיבלה 

 שטרם הפרידו.

 דן תנחומא: החלטת המליאה היתה להמליץ לוועדים ולא לחייב.

 

 החלטה:

 את תקציבי הועדים המקומיים כפי שמפורטים בנספח א'לאשר 

 1נמנע:  0נגד:   24בעד: 

 מאושר 

 

 

 האצלת סמכויות: .230

 מצ"ב נספח ב' –מקריא ומציג את סעיפי האצלת הסמכויות דן תנחומא 

 אייל בצר: משרד הפנים מחייב את הרשות להאציל את הסמכויות קובע מה יהיו הסמכויות.

 2מודל תפעול רק בתחום הקהילה והתרבות,  –וועד עם סמכויות מצומצמות מאד  – 1מודל תפעול 

 ודלי התפעול.מלוא הסמכויות, בהתאם להחלטת המליאה בעניין מ

 עפ"י צו המועצות כל הסמכויות בידי המועצה אלא אם המועצה האצילה לוועדים את הסמכויות.
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 .ליאת מלכה: בתקציב הועד יש סעיפי מינימום מוגדרים

אך מחוייבים באישור מראש של גזברות המועצה להוצאה של  2מנשיה זבדה במודל תפעול דן תנחומא: 

 כל סכום.

 .ת זייד, כפר גדעון, סוואעד חמירה: בי1מודל תפעול 

: אחוזת ברק, אלון הגליל, אלוני אבא, אלונים, בית זייד, בית לחם הגלילית, בית שערים, 2מודל תפעול 

בלפוריה, גבעת אלה, גבת, גזית, גניגר, דברת, הושעיה, היוגב, הסוללים, הרדוף, חנתון, יפעת, כפר ברוך, 

יה קיבוץ, מרחביה מושב, נהלל, עדי, עין דור, ציפורי, רמת דוד, כפר החורש, כפר יהושע, מזרע, מרחב

 שדה יעקב, שמשית, שריד, תל עדשים, תמרת. 

 

 החלטה:

 עדים המקומיים הבאים:  ולו 2016לאשר את האצלת סמכויות לשנת 

 ד חמירהאעסווכפר גדעון, : בית זייד, 1מודל תפעול 

בית לחם הגלילית, בית זייד, אבא, אלונים,  : אחוזת ברק, אלון הגליל, אלוני2מודל תפעול 

בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, גזית, גניגר, דברת, הושעיה, היוגב, הסוללים, הרדוף, 

מרחביה מושב, כפר ברוך, כפר החורש, כפר יהושע, מזרע, מרחביה קיבוץ, יפעת, חנתון, 

  תמרת.תל עדשים, , שריד, שמשיתשדה יעקב, נהלל, עדי, עין דור, ציפורי, רמת דוד, 

אולם כל התחייבות מטעם הועד המקומי בעלת משמעות  2מודל תפעול  –מנשיית זבדה 

 כספית מחוייבת בקבלת אישור גזבר המועצה, בטרם קבלת ההתחייבות.

 0נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 

 :ניהול מערכת החינוך, גני ילדים .231

 4עלה לדיון נושא תקציבי החינוך שטרם הופרדו ב  2015מבר דצ 20בישיבת ההנהלה מיום דן תנחומא: 

יישובים מתקציב הועד המקומי. מליאת המועצה קיבלה החלטה לפני כמה שנים ששיפרה את המצב 

ורוב הוועדים הפרידו את התקציבים. המצב היום של ארבעת היישובים הוא בעייתי ומסכן את הועד 

 יטה והעסקת עובדים למערכת החינוך ועוד.המקומי, יש מקרים של בעיות באופן קל

יוחאי פורת: נשמע מאוד הגיוני להפריד, אבל מצד שני שזה עמותת הורים, יכול להיווצר מצב שאין 

 המשכיות ואין את החיבור ליישוב.

להביא את הועד המקומי לגירעונות, המועצה העמידה שירותי הייעוץ  דן תנחומא: המצב היום יכול

וף ההנהלה של גביקשנו שיהיה נציגי הועדים המקומיים ב  קמת המסגרת החלופית.המשפטי לטובת 

 .העמותות או האגודות

לביצוע של בעלי התפקידים חייב להיות פרויקט הפרדת תקציב החינוך מהוועד המקומי, ישראל ויזל: 

 במועצה.
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 החלטה:

הוועדים לא  2016ספטמבר  01במסגרת האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים, החל מיום 

בתקציב  במערכת החינוך )פעוטונים, גנים, צהרונים( יוכלו לנהל את תקציב מערכת החינוך 

הועדים יעבירו את ניהול מערך החינוך לגיל הרך לידי עמותה או אגודה  הועד המקומי.

 מלכ"רית שתוקם בישוב, בליווי של המועצה.  

 0נמנע:  1נגד:   24בעד: 

 מאושר 

 

 

 :שאילתות .232

 ואל בן ברוך העביר שאילתא בעניין תמיכה לעמותת הקרקס, דן מקריא את התשובה.י

  ? 2014מה היתה התמיכה הכספית שניתנה בפועל בשנת  .א

  ₪ 7500התמיכה הכספית היתה 

 -דת התמיכות הימה היה הנימוק בהגדלת סכום התמיכה בערעור שאושר בווע .ב

שנה בתחום הספורט, גם לאור  נשאר תקציב כי היו פחות בקשות באותה?  19.3.14

המשתתפים, בהשוואה לסכום שניתן לעמותת  מספר הילדים תושבי המועצה 

 הספורט במנשייה זבדה.

מדוע מנכ"ל המועצה והיועצת המשפטית הטעו את חברי המליאה בנוגע  .ג

  ן זה? ילאינפורמציה שמסרו בעני

  .לנימוק שניתן להגדלת התמיכההיועצת המשפטית התבלבלה בקשר 

 

 ות המליאה(, דן מקריא את התשובות.שאילתות )חינוך ותדירות ישיב 2חיים יזרעאלי העביר 

 בעניין החינוך. נספח ג'חינוך: מצ"ב 

 כמו שקיבל. Pdfולא ב  Excelחיים יזרעאלי: מבקש לקבל את המידע בקבצי 

 תדירות ישיבות המליאה: 

המועצה תקבע את הימים  ;צו המועצות האזוריות)א( ל48לפי סעיף דן תנחומא: 

אולם רשאית  שה שבועות;יובלבד שתקיים לפחות ישיבה רגילה אחת בכל שלישיבותיה, 

המועצה להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחדשים ניסן ותשרי של כל שנה לפי הלוח 

 העברי.

 חיים יזרעאלי: למרות שהחוק אינו מחייב, ראוי להוסיף ישיבות לקיים דיוני עומק.
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 :דה תעופה בינלאומי ברמת דודש .233

, לא דיון של מי עושה יותר או פחות. כולנו 90-זיו ורהפטיג מבקש לדון בנושא ולא לחכות לדקה ה

גם בדברים שאייל בצר מוביל ומליאת המועצה וצריכים להיות באותו הצד ולסייע לצוות שעידו מוביל 

נים ממשרדי הממשלה, השבוע מתקיים סיור להיות סינרגיה בנתונים, למועצה יש עדכוצריכה עודכנה. 

האם שר התחבורה מגיע  אייל נשאל ,של הצוות מטעם המועצה ואייל השתתף בפורום ראשי רשויות

יש מטה ציבורי אליו שותפים תושבים מהמועצה ומרשויות שכנות, המטה מקיים  ?למועצה בקרוב

א זה, לא כולם מכירים את החלטת המליאה מפגשי הסברה ביישובים. צריך להעמיק את הדיון בנוש

 , צריכים לראות איך אנחנו ביחד מונעים הקמת שדה תעופה בינלאומי ברמ"ד.2014משנת 

 עומר נוביץ: אני מרגיש מאוד מבולבל, ביבי הצהיר שיקום שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד.

 ופה ברמ"ד?מת שדה תעקיוחאי פורת: למה שלא תהיה החלטה של המליאה שהיא נגד ה

יואל בן ברוך: הוקם צוות לבדיקה, אנחנו צריכים לקבל את תכנית העבודה ולוחות הזמנים בכדי 

שהמליאה תוכל לעקוב ובהיבט יותר רחב, אין פה כלל התנהלות אחר מעקב החלטות, מחליטים דברים 

 לא. אחר החלטות, מה בוצע ומה "Follow Up"והם נשכחים. אני מבקש שאחת לרבעון תבצעו 

אייל בצר: אנחנו אחראים על ההחלטות שלנו ועבודה מקצועית מול הגופים, לא כדאי ששמועות יקבעו 

צוות ש.ת. רמת דצמבר  30. ב את סדר יומנו. הצוות שהוקם ומורכב ממגוון רחב ומקצועי של התושבים

א הגוף האחראי . אנחנו בקשר מול הגופים הרלוונטיים. רת"א הוסיור בנתב"ג וסביבתויוצאים ל דוד

חינת הקמת שדה בואנחנו מקבלים עדכונים. אין התקדמות גדולה, נחתם הסכם עם חברה אמריקאית ל

ברמת דוד, בדיקה שתארך כשנה שבסיומה ימליצו אם בשילוב פעילות צבאית בינלאומי אזרחי תעופה 

 נכון להקים את שדה התעופה ברמת דוד או לא.

 נגד להקמת שדה תעופה בינלאומי בעמק.ראש המועצה, מתאני,  –אייל בצר 

לקיים דיון רציני. לענות צריך בכדי דורשים לדעת מדוע המועצה מתנגדת,  רת"א והגופים הרלוונטיים

יש ללמוד היטב את נקודות התורפה, לדבר עם שר התחבורה, ישיבה שלי עם שר התחבורה תתקיים 

 .מדובר בקצב ביצוע של עשר שנים,תעופה  באם יוחלט על הקמת שדה , טרם נקבע מועד סופי.בקרוב

ססת על אותה ואופיר שדמי: המועצה התנגדה להקמת שדה תעופה במגידו, ההתנגדות היום מב

 התנגדות.

יוחאי פורת: כתושב, לא כל התושבים רואים את העבודה של המועצה שעדיין פסיבית. המועצה לא 

 אקטיבית ולא יוזמת.

רואה חשיבות רבה בבדיקת הפרטים לא פחות אני קרוב לשדה התעופה אייל בצר: כתושב המועצה שגר 

לשדה התעופה. הוחלט בישיבת ההנהלה האחרונה  "סמוכי גדר"מתושב היוגב או אחוזת ברק שאינם 

לטיפול בהתנגדות, תפקידו של הצוות יהיה לשתף את הציבור במהלכים שקורים באמת. יוקם צוות ש

לשנות  נוכביש שהיה אמור לעבור בין שדה יעקב לכפר יהושע הצלחעל המועצה לפעול בחוכמה. את ה

 נבונים מול משרד התחבורה.את התוואי לאחר מהלכים 

 יוסי גת: הצוות צריך לפעול בהקדם, אנחנו לא מקבלים החלטה מבוססת ומבזבזים זמן יקר.

ת מספר רב של עידו דורי: תיאום הציפיות חשוב, הצוות שהוקם ואני עומד בראשותו נועד לבדיק

גורמים, אפשר להגדיר מחדש את מטרות הצוות אם המליאה מעוניינת. אנחנו מבוססים על תסקיר 
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איכו"ס, הצוות יבדוק את מה שהמדינה תייצר. אנחנו יכולים לייצר רק מה שבאחריותנו. עד אמצע 

 נדווח למליאה מה התקדם. המדינה לא התקדמה בשנה האחרונה. 2016

מדוייקים נאמרו על ידי עידו דורי. יש פער למה שקורה כאן לבין מה שיש י טעם ישראל ויזל: דבר

 בציבור. כל יום קמות קבוצות בפייסבוק. צריך להוציא את מה שנאמר ומתבצע.

 

 החלטה

 מטילים על הנהלת המועצה בישיבתה הקרובה לבחור צוות שיתוף ציבור והסברה. 

 אה כל רבעון.על הצוות בראשותו של עידו דורי לדווח למלי 

 1נמנע:  0נגד:   29בעד: 

 מאושר 

 

 

 בקשת עובד לעבודה נוספת: .234

)הדרכה של מנהלים  עבודה נוספת בשעות אחה"צ האת אישור המליאה לאפשר ל תמבקש א.עהעובדת 

(. בפני המליאה הוצגו הנתונים של העבודה הנוספת 100%במועצה ) הללא הקטנת היקף משרת חדשים(

 עניינים בין שתי העבודות. ונמסר כי אין ניגוד

 

 החלטה:

בפני ., על פי הנתונים שהוצגו א.עעבודה נוספת )מחוץ למועצה( לעובדת לאשר 

 .ולאחר שנבדק ונמצא כי אין ניגוד עניינים בין שתי העבודות המליאה

 0נמנע:  0נגד:   30בעד: 

 מאושר 

 

 

 ועדת תמיכות: .235

 חברי מליאה כמשקיפים בועדה 2לצרף ביקשו  2015דצמבר  13חברי המליאה בישיבה מיום 

 ממליצים על גבי בורשטיין וחנה פרידמן. חברי ההנהלה 

 

 החלטה:

 לאשר את גבי בורשטיין וחנה פרידמן כמשקיפים בועדת תמיכות.

 0נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 .יוסי גת: מבקש שהמליאה תדון רק בבקשות שיוגשו לפי המועד שנקבע 

 ך יהיה, רק אם יהיו מקרים חריגים במיוחד יתקיים דיון בעניינם.דן תנחומא מבטיח שכ

 

 



 

 ( ותשע" טו' טבת) 27.12.2015מיום  21פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 - 7 - 

 הוספת חבר: –ועדת תקציב  .236

מעוז בראון פרש מהמליאה וכתוצאה מכך מועדת תקציב, התקבלו שתי פניות מחברי מליאה להצטרף 

 לוועדת תקציב במקום מעוז בראון.

  נציג אלונים –איתי אדמון 

  נציג גבעת אלה –חיים יזרעאלי 

 ברי ההנהלה ממליצים על איתי אדמוןח

 חיים יזרעאלי מבקש הצבעה חשאית

 .עו"ד רחל רוזנזפט: נדרש אישור של שליש מהחברים הנוכחים להצבעה חשאית

 התקיימה הצבעה בענין הצבעה החשאית לגבי בחירת חבר בועדת התקציב  

איתי אדמון וחיים יזרעאלי  .אושרההצבעה חשאית, ולכן קיום  הצביעו בעדחברים  31מתוך חברים  16

 את פועלם לחברי המליאה.הציגו  

 

 החלטה:

 הצבעה חשאית לבחירת חבר לועדת תקציבעל פי ספירת הקולות ב

  19איתי אדמון  

  12חיים יזרעאלי 

 איתי אדמון אושר כחבר בועדת תקציב 

 

 

 :היתר למתן ערבות מועצה למשרד התשתיות  .237

אנרגטית למשרד התשתיות והאנרגיה. המועצה נדרשה לצרף  המועצה ניגשה למכרז בנושא התייעלות

 .2018מרץ  30תוקף הערבות: ₪.  13,209ערבות מועצה על סך 

 

 החלטה:

 ₪.  13,209ערבות למשרד התשתיות על סך  למתן  לאשר בקשת המועצה 

 הבקשה לקבלת ההיתר מופנית למשרד הפנים כנדרש. 

 0נמנע:  1נגד:   26בעד: 

 מאושר 
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 :אחוזת ברק ,ת ביקורתועדו .238

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

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

הביקורת היא גוף האוסף מידע, ועדת  מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לועד  הפנימית. כת הביקורתאבודק ומבצע הלכה למעשה את מל

)ו( לצו  –א)א( 130המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 3 – 5ועדת הביקורת תכלול בין  המועצות(.

 :נקבעו במועצהאשר  תנאי הסף 

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .א

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

 ראשונה של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

ת העיריות ]נוסח ( לפקוד10)120למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לועד המקומי כהגדרתו בס'  .ד

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

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

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

 סופית שאינה ניתנת לערעור עוד(.

 לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.  .ה

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

 עומד בתנאי הסף: א', ב', ג', ה'. אעל הצהרה שה חתם החבר גד חסיד
 

 

 החלטה

 את ה"ה: ועד מקומי אחוזת ברק יקורתת בלמנות לועד

 0-54331350גד חסיד ת.ז. 

 , רותי זפרני, יגאל מגריללחברים: יוסי שוורץ, רגינה בורגאוקר ףמצטר
 

 0נמנע:  0נגד:   26בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 ה: מורן נירשמר

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


