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 נוכחים:

 אבנר כרמון גלעד דקל עומר נוביץ שמעון סויסה עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת אלי בן סימון זיו ורהפטיג צפריר ביכלר יואל בן ברוך

 טלי זייד ישראל ויזל רבולידניאל קו טניה בונצ'וק טוניה ליפשיץ יריב בן עזר

 יוסי גת יאיר כץ איתי אדמון עופר שלזינגר שי יזרעאלי אופיר שדמי

    דניאל די קסטרו חיים יזרעאלי מיקה בכר
 

 חסרים, הודיעו:

 חנה פרידמן דורון מור גבי בורנשטיין שאול פינקרפלד לימור ירון חגית אבנרי

     אפי קידרון מרדכי הייזלר
 

 לא הודיעו:חסרים, 

 משה לפידות משה ציפורי מיכאל ראטה עדנאן עבד אל חלים רן יפעה טאהא סוואעד

      עמי יעקובסון
 

 

ו, אברהם ברקן, , ליאת מלכה, ויקי ליטביננקמירי שריג, אבי גולדהמרעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 מורן ניר
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  ;יעל וכל צוות המשרד, רחל ,דרור

פכתם שנים המועצה האזורית עובדת עם משרדכם. מטבע הדברים, לאורך השנים, ה 35 -במשך יותר מ

החל מחוזים גדולים, תהליכי ענק ועד  –לשותפים נאמנים לכל התלבטות וכתובת לכל שאלה או בקשה 

 ומקצועיותכם הבלתי מתפשרת.  םמניסיונכלפרטים קטנים וזוטות היום יום. בכולם, תרמתם 

ת משרד ממשרד מחוייב, מקצועי וחרוץ, עם שותפים, עורכי דין וצוו ונהנינלאורך שנות העבודה איתכם 

 שנכון לכל קריאה ובקשה, מעורב בכל התרחשות והתפתחות. 

מהקשר הקרוב שנוצר לאורך השנים, חווינו יחד צמיחה משמעותית, מיזמי פיתוח אדירים של העמק, 

התמודדות עם מגוון סוגיות משפטיות ועבודה שוטפת. בכולם, תמיד, זכינו לעבודה מקצועית 

 תם לחלק בלתי נפרד מהמועצה. הפכ –ואינטנסיבית, וגם, לחברות 

על שעות ארוכות של אותיות קטנות, של לבטים  –להודות לכל אחד ואחת מכם באופן אישי  יםמבקש

 –והחלטות, של עבודה משותפת. תודה שהייתם חלק מהעשייה העצומה של כמעט ארבעה עשורים 

 בסדר מופתי. העמק שלנו צמח ללא היכר, וכתמיד, הכל נעשה במקצועיות, על פי חוק ו

מאחלים לכם הצלחה בהמשך הדרך ושוב מודים על תרומתכם הכבירה לעשייתה של המועצה האזורית 

 וכל בעלי התפקידים בה. 

מעדכנת על על האמון שניתן להם תמיד. יעל יעל נורקין מודה למועצה על השנים של עבודה משותפת, 

ד, בתחום המקצועי ובתחום האישי. , משרד מרשים מאולדהמרוהחפיפה שנעשתה עם משרד אבי ג

 מאחלת לכולם בהצלחה.

 

 דיווחים: –אייל בצר 

עופר מחליף את גיתית רינות שהחליטה לפרוש  -עופר שלזינגר, נציג המליאה מטעם היישוב תמרת 

 מהמליאה. עופר אושר על ידי המפקח על הבחירות כנדרש.

 

 

 השירות הפסיכולוגי: .239

 מצ"ב נספח א' –ולוגי במועצה מציגה את הפעילות חיה רביב, מנהלת השירות הפסיכ

 ?ור: מדוע מורות שולחות לאבחון באופן פרטי גם ילדים מבתי ספר יסודייםאלטשמואל 

חיה רביב: כל ילד שבית הספר מעוניין או ממליץ לאבחן אותו, פסיכולוג בית הספר מבצע את האיבחון, 

 ג, לפסיכולוג אין דרך לדעת.לוובמקרים בהם המורה לא מביאה לידיעה את הפסיכ

שעות )כולל שיחה עם  12לא ניתן לאבחן ילדים רק לפי בקשת הורים, זאת מאחר ואיבחון לוקח כ 

שעות אלו הן מתוך יום העבודה  ,המורה לפני ואחרי, שיחה עם ההורים לפני ואחרי, כתיבת חוות הדעת(

 ת על ניצול זמן הפסיכולוג.לכן מתבצע שיקול דעוהאחד בשבוע של הפסיכולוג בבית הספר 

 זיו ורהפטיג: מהי ההשתלבות השירות הפסיכולוגי בשעת חירום?

חיה רביב: מנהלת השירות הפסיכולוגי היא חלק ממטה החירום במועצה, משתתפת בכל ישיבות, 

למיניהן. לפי הצורך נשלחים פסיכולוגים למענה בישובים )פתיחת מרכז דחק  ותתרגילים והיערכוי

 עם הרווחה, ליווי מוסדות חינוך, גננות, מורים ותלמידים, טיפול קצר מועד לכלל האוכלוסיה(.בשיתוף 
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 :2015 דצמבר 27מיום אישור פרוטוקול קודם  .240

 

 החלטה:

 2015 דצמבר 27מיום  21מספר פרוטוקול לאשר את 

 

 0נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 

 :דיווח -ת עמק יזרעאל החלטת ועדת הבחינה לבחירת יוע"מ במועצה אזורי .241

המועצה האזורית עמק , שפורסם בעניין בחירת יועץ משפטי לרשות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים

יזרעאל נדרשה לקבל החלטה לבחירת יוע"מ; "פרילנסר" או מינוי של עובד רשות בתפקיד יועץ משפטי. 

משרדים הגישו מועמדות,  2המועצה בחרה לפרסם מכרז לבחירת "פרילנסר". פורסם מכרז פומבי, 

יועץ המשפטי , לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים כלל את מנכ"ל המועצה, סגן הגזברהרכב ועדת הבחינה 

 יו"ר ועדת הבחינה. –של עיריית טבריה 

 הועדה בחרה במשרד אבי גולדהמר.

ן שבו , עברתי הרבה רשויות מקומיות, האופRRNלדהמר: קל לי מאוד לדבר בשבחם של משרד אבי גו

ואנושי מאוד, מחוייב. ההוכחה הכי הועברו התיקים, ראוי לשבח. היה למועצה משרד יוע"מ מקצועי 

 גדולה הינה בעזיבה, כל צוות המשרד השקיעו זמן ומאמץ בכדי לעזור לנו.

עורכי דין, המשרד ממוקם בחיפה. אני והצוות הבכיר מורכב מארבעה  9-10משרד אבי גולדהמר מונה 

 אנו עובדים עם הרשויות המקומיות הרבה שנים, מייצגים בו זמנית מספר רשויות.  עורכי דין.

זאת לא בכל עם אבי מודה לצוות שבחר בהם, לאייל בצר ולדן תנחומא. צוות המשרד זמינים מאוד, 

 מעמיקה.המקרים יהיה ניתן לענות במיידי. ישנם מקרים שנדרשת עבורם בדיקה 

 

 

 :אלש"ח( 200)יפורי ערבות המועצה לועד מקומי צ .242

שנים למימון  10אלש"ח לתקופה של  250ועד מקומי ציפורי מבקש לקחת הלוואה מבנק לאומי על סך 

חלקו של המושב בביצוע פרויקטים שאושרו במסגרת קול קורא משרד החקלאות לשיפור חזות היישוב. 

 החזר ההלוואה יהי במסגרת התקציב השוטף של הועד המקומי.

 500ערבות להלוואה על סך ועד מקומי ציפורי ול, אישרה 2012יוני  24בישיבתה מיום  מליאת המועצה

, נכון להיום יתרת 2013נובמבר  24בישיבתה מיום  אלש"ח 200ערבות להלוואה על סך ואלש"ח  

 אלש"ח. 500הלוואות הינה ה

במקרים אלש"ח ו 500סכום הערבות לישוב בודד הוא כי  2008נובמבר  30ביום מליאת המועצה קבעה 

 .לש"חא 700חריגים 
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 החלטה:

מימון חלקו של המושב טובת לאלש"ח  200עד מקומי ציפורי על סך ולאשר ערבות מועצה לו

 .בביצוע פרויקטים שאושרו במסגרת קול קורא משרד החקלאות לשיפור חזות היישוב

 0נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 

 :דקסיהפיתוח פיס כללי בבנק פתיחת חשבון  .243

לחוק יסודות התקציב, התיקון בא להגן על כספי  50נכנס לתוקף תיקון  2015דצמבר  01החל מתאריך 

 מענקי מפעל הפיס המופקדים בחשבונות פיתוח ייעודיים מפני עיקולים.

התיקון לחוק קובע שהרשות המקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח שהעביר מפעל הפיס בחשבון בנק 

 מיועד אך ורק למטרה זו.לכל פרויקט, החשבון יהיה  דקסיה נפרד שיפתח בבנק

 

 

 החלטה:

 לאשר פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה לכספי מענקי מפעל הפיס

 0נמנע:  0נגד:   26בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 :שמות רחובות ומספרי בתים, אלון הגליל .244

לפקודה ולפיו  1א'  24לפקודת המועצות המקומיות שנכנס לתוקף, הוסף סעיף  56על פי תיקון מס' 

הוטלה על רשות מקומית חובה לקרוא שמות "לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות", 

 לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במספרים. הוצגו לחברי המליאה שמות הרחובות.

וסימון מספרי הבתים בהתאם לנדרש  הגיש מפה כולל פירוט שמות הרחובות אלון הגליל ועד מקומי

, החצבים, האלונים, השלף, החורש, הגת, המוביל, החקלאים, דרך הרקפותולהלן שמות הרחובות: 

 .הנחל

 

 החלטה:

  אלון הגליל ביישובאת שמות הרחובות ומספרי הבתים  לאשר

 .הגת, החורש, השלף, האלונים, החצבים, הנחלדרך הרקפות, החקלאים, המוביל, 

 0נמנע:  0נגד:   25בעד: 

 מאושר 
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 :ועדת ביקורת, תל עדשים .245

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

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

ועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע,  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)א130המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר יציעו מועמדות )סעיף 

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

 :אשר נקבעו במועצה 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.

 מי.המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקו .ג

( לפקודת העיריות ]נוסח 10)120עד המקומי כהגדרתו בס' ולמועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לו .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" 

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

 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.
 

 

 החלטה

 את ה"ה: ועד מקומי תל עדשים ת ביקורתנות לועדלמ

 בכפוף לחתימה על תצהיר 27338656יפתח אורטל ת.ז.    58254426אייל לב ת.ז. 

 מצטרף לחברים: אריק )אהרן( גלזר, סוזאן קובה

 0נמנע:  0נגד:   26בעד: 

 מאושר 
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 רים:חשבון רשות, חשבון הו –שינוי מורשה חתימה, בי"ס דמוקרטי בעמק  .246

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 על שם 

  מגדל העמק.המנוהל בבנק הפועלים  "דמוקרטי בעמק"בית ספר 

 :(686910) חשבון הורים

  (שגיא וויץבמקום ) 24179780נירית: מזכירה ת.ז. מוקד 

  .025570201אורי אלסר, מנהל בי"ס ת.ז 

  .025520222איריס רויזן, נציגת ההורים ת.ז 

מנהל ביה"ס ובעל זכות חתימה נוסף בצירוף חותמת בית  –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 הספר "דמוקרטי בעמק".

 
 :(686902) חשבון רשות

 (שגיא וויץבמקום ) 24179780רית: מזכירה ת.ז. מוקד ני 

  .025570201אורי אלסר, מנהל בי"ס ת.ז 

 בצירוף חותמת בית הספר "דמוקרטי בעמק". ומזכירההרכב החתימה: חתימותיהם של מנהל ביה"ס 

 

לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה  וברצונם ולהלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחר

 יל:הנזכרים לע

 
 ערוצי שירות:                                                             תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(                    )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(
 ינטרנט לעסקיםפועלים באינטרנט/ א                                                עו"ש מט"י

  מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                  פיקדונות בשקלים
    מידע ופעולות -פועלים בטלפון                                                 
    "תיק ממסרים"                                                
 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                             

 
 

 החלטה:

את שמות מורשי החתימה חשבון הורים וחשבון רשות, בי"ס דמוקרטי בעמק  לאשר

 ואת תחומי הפעילות להרשאות החתימה, לפי המפורט לעיל.

 

 1נמנע:  0נגד:   25בעד: 

 מאושר 
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 תב"רים לסגירה: .247

: משרד הפנים דורש סגירה של תב"ר שאין בו תנועות במשך שנה. יש מקרים שכספים דן תנחומא

 אמורים להתקבל ולכן התב"ר לא נסגר לאחר שנה.

 רשימת התב"רים אושרה על ידי ועדת תקציב והנהלה.

 .מצ"ב נספח ב' –ליאת מלכה מציגה את רשימת התב"רים לסגירה 

 

 

 החלטה:

 כפי שמפורטים בנספח ב'.את רשימת התב"רים לסגירה  לאשר

 2נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 ב"רים:ת .248

 מצ"ב נספח ג'. –רים ליאת מלכה מציגה את רשימת התב"

אלש"ח. בחירת  200, המועצה החליטה להשקיע אייל בצר מציג את תב"ר שיפוץ מגרשי ספורט

, נדרש מטצ'ינג של ההיישובים יהיה לאחר פרסום קול קורא והמלצת מנהל מחלקת הספורט במועצ

יישובים גזית, כפר ברוך, כפר יהושע, גניגר, קיבוץ ב המועצה השקיעה 2015בשנת הוועדים המקומיים. 

  ., ציפורימרחביה

שהייה בכיתות" לימוד נהלל וגניגר, כספים ממשרד החינוך לצורך "מתיחת פנים" בבתי תב"ר "שיפור 

 הספר היסודיים.

הרשויות נדרשות  2019נגרטן מציג את הנושא, לפי חוק הנגישות עד תב"ר התאמת נגישות: דובי וי

אלש"ח לכל בית ספר, המועצה קיבלה כרגע אישור לשישה בתי  110להתאמות. משרד החינוך מתקצב 

 ספר )עמק יזרעאל, מרחבים, שגיא, העמק המערבי, עמקים תבור, נהלל יסודי(.

 אחר הגשת קול קורא של המועצה.תב"ר מיזם הפגת הבדידות: האישור התקבל היום ל

 

 

 החלטה:

 ת התב"רים כפי שמפורטים בנספח ג'את רשימ לאשר

 0נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 להקפיד לסגור תב"רים כל שנתיים.יוסי גת, יש 

 דן תנחומא: אם המועצה חושבת שיש סיכוי לקבלת כספים התב"רים לא ייסגרו.
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 :שונות .249

 דיון בנושא התנהלות המליאה חיים יזרעאלי ביקש לקיים  .א

 .לדיון , חיים הוזמןדן תנחומא: הדיון יתקיים בישיבת ההנהלה הקרובה

 

 

 מט"ש יוקנעם: .ב

 שובי המט"ש: שדה יעקב, כפר יהושע, מנשיה זבדה, בית שעריםיי

מלש"ח  6.5שנה  20דן תנחומא: המליאה אישרה הלוואה מבנק דקסיה להקמת המט"ש ל 

טרם הוקם המט"ש וההלוואה טרם נלקחה בפועל, מצב "השוק" היום  (. עד היום5%)צמוד + 

 .5%של פחות מ  ריביתלהלוואות יותר טוב ומאפשר 

המליאה מתבקשת להסמיך את גזבר המועצה לנהל מו"מ מול הבנקים לקבלת הלוואה 

ההחלטה הקודמת ביטול תוך בתנאים טובים יותר ולהביא לחיסכון של מאות אלפי שקלים 

 לוואה מבנק דקסיה שטרם נלקחה.ההלגבי 

 משרד הפנים. אישור – מצ"ב נספח ד'

 

 החלטה:

 להמיר את ההלוואה בהלוואה בתנאים טובים יותר, מסמיכים את גזבר המועצה 

שנים, גובה ריבית קבועה מקסימלית  15מלש"ח לתקופה של  6.2סכום ההלוואה עד 

3.6% . 

 

 0נמנע:  0נגד:   23בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


