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 נוכחים:

 אבנר כרמון גלעד דקל משה לפידות שמעון סויסה עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת אלי בן סימון זיו ורהפטיג דורון מור יואל בן ברוך

 טלי זייד ישראל ויזל יחגית אבנר טניה בונצ'וק טוניה ליפשיץ עופר שלזינגר

 יוסי גת יאיר כץ איתי אדמון עדנאן עבד אל חלים שי יזרעאלי אופיר שדמי

 גבי בורנשטיין חנה פרידמן אפי קידרון דניאל די קסטרו חיים יזרעאלי מיקה בכר

    משה ציפורי מרדכי הייזלר לימור ירון
 

 חסרים, הודיעו:

 עומר נוביץ צפריר ביכלר שאול פינקרפלד מיכאל ראטה עמי יעקובסון טאהא סוואעד

      דניאל קורבולי
 

 חסרים, לא הודיעו:

     רן יפעה יריב בן עזר

      
 

 

, דובי וינגרטןו, , ליאת מלכה, ויקי ליטביננקמירי שריג, אבי גולדהמרעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 מורן ניר
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 דיווחים: –אייל בצר 

לאחר סבב עם היישובים, התקבלה החלטה שמאמצים את המלצות הועדה מלפני , היסודי מיפוי בחינוך

 ;ים לכיתה א' בשנת הלימודים תשע"זהשינוי יחול על התלמידים העולשנה. 

 עובר לבית ספר יוצא מבית ספר שם הישוב

 גניגר -עמק יזרעאל םאופקי מזרע

 גניגר -עמק יזרעאל שגיא רמת דוד

 יסודי נהלל שגיא תמרת

 שמשית -רעים יסודי נהלל עדי

 שמשית -רעים יחד גבעת אלה ציפורי

 

 י נועד במטרה להגיע לכיתות קטנות, לרווחת התלמידים.כל השינו

 ינת השיטה הנכונה.בנוגע לבתי הספר העל יסודיים, מתחיל תהליך של תכנון אסטרטגי לבח

באופן טבעי ההורים לא אוהבים שינויים, המהלך הוא לטובת התלמידים ויש לרכז את האנרגיות לכיוון 

 חיובי.

 

 :2016ינואר  31מיום אישור פרוטוקול קודם  .250

 

 החלטה:

 2016ינואר  31מיום  22מספר פרוטוקול לאשר את 

 0נמנע:  0נגד:   30בעד: 

 מאושר 

 

 

 קהילה ביישובים: הצגת פעילות רכזי .251

 רכז קהילה ביישוב עדי –מנהלת מחלקת יישובים, עודד הלפרין  –מוזמנת: דליה אייל 

 חלק מהתפקיד של מחלקת יישובים הינו לתת מבט ממעוף הציפור על היישובים ולזהות את הצרכים

 . 3. אירגוני, 2. תקציבי, 1היבטים:  3מתוך 

 צה. רכזים קהילתיים פועלים ביישובי המוע 16

 

 השאלות שעולות בשנים האחרונות מהישובים:

 ?מה  מייחד את היישוב שלנו מעיר? שכונה 

 ?מה המודל הארגוני הרצוי ביישוב כמו שלנו 

 ?איך מחברים בין תושבים וותיקים לחדשים 

 ?איך מתייחסים/משלבים את השוכרים 
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 ?איך יוצרים/משמרים מסורת יישובית 

  האם צריך?האם יש בישוב ערבות/עזרה הדדית 

 ?איך מגבירים את רוח ההתנדבות 

 ?איך מגיעים לאנשים שאינם פעילים אף פעם 

 ?איזה וכמה וועדות חשוב שתהיינה בישוב 

 ?מה יגרום לאנשים להישאר ביישוב כשילדיהם גדלו 

 ?איך מתקיים השיח היישובי 

 ?איך אנחנו ביחס לקהילות אחרות 

 ?מה תדמית הישוב בעיננו ובעיני אחרים 

 רכים שמובילים אותנו כקהילה?מה הע 

 ?מה המסר שלנו לילדנו 

 

 אז מה עושים?

 הקהילה במרכז )עבודה שנעשית מול הוועדים(-אמירה של יישוב •

 הגדרת תפקיד ברורה על פי הצרכים של היישוב •

 שתפקידו מחולל אנרגיה, מתכלל , מסנכרן-צוות איתור לבחירת הרכז  •

 רים הקהילתיים? הובלת תהליך עם וועד היישוב סביב האתג •

 הגדרת ערכי הקהילה שלנו?-יחד עם הרכז + תושבים  •

 הגדרת  תפקידן ודרך פעילותן  של הועדות. •

 למידה מיישובים אחרים. •

 הגדרת  מדדים להצלחה? )בכל מספר חודשים נבחנים המדדים ( •

 

 הגדרת תפקיד הרכז:

 וב קהילתי  בייש-רכז/ת הקהילה היינו/ה הגורם המקצועי בתחום החברתי •

 עובד בשיתוף פעולה עם גורמי הפנים  •

 גורמי החוץ הרלוונטיים )מועצה( ,תושבים, וועדות, וועד ובעלי תפקידים •

 

 

 :רכז קהילה כמפתח התחום הקהילתי/חברתי

 פועל ליצירת פעילות קהילתית לאורך זמן  •

 משתמש בכלים חדשניים ויצירתיים •

 נותן ביטוי לכלל הצרכים של האוכלוסייה  •

 נרגיה ביישוב ומייצר מסורת יישוביתמחולל א •
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 יוצק תוכן מחודש לפעילות הקהילתית כך שתיתן מענה רחב ומגוון •

 אחריות כוללת  על הועדות היישוביות •

מתאם ומסנכרן בין תכניות שונות המופעלות ביישוב.)חינוך, תרבות, חינוך בלתי פורמאלי,  •

 פרויקטים(

 וספיםת הנוער בתכנים משמעותיים נמחזק את פעילו •

 פועל לחיזוק תחושת השייכות והגאווה המקומית •

החיבורים בין האנשים ביישוב לצרכים שונים )תעסוקה, ו מחזק את הרישות החברתי •

 שירותים(

 

 

 :לעתיד האתגרים שלנו

 להגיע עם המודל לכלל היישובים  •

 לפתח כלי מדידה קהילתיים כדי לקבל תמונת מצב קהילתית, להשוות בין קהילות •

 ותיעוד הידע הרחב שמצוי בשטח לימוד •

 פיתוח כלים לשיתוף בידע •

 סנכרון הפעילות הקהילתית/חברתית ברמה המועצתית •

 העמקת שיתופי הפעולה ברמת אשכולות יישובים. •

 

 :ביישוב מוצע מודל אירגוני
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חבר ברשימת עודד הלפרין, מציג את עצמו: תושב כפר תבור, סטודנט לתואר שני במינהל ציבורי, 

 מצ"ב נספח א' –הצעירים בכפר תבור, פעיל במועצה המקומית. עודד מציג את עיקרי הפעילות בעדי 

 חיים יזרעאלי: לפי מה נקבע אחוז המשרה?

לרבע משרה והישוב צריך ₪  3,000דליה אייל: המועצה בשיתוף עם החטיבה להתיישבות מקצה 

מועסקים רכזי הקהילה בחצי משרה ויש גם כאלו להשלים למינימום חצי משרה. רוב היישובים 

 שמועסקים במשרה מלאה.

 משה לפידות: מדוע אין בקיבוצים את המשרה המוצעת על ידי המועצה?

דליה אייל: בקיבוצים יש עדיין משרות כגון יו"ר ועדת תרבות בשכר ולכן הם אתגר מבחינתנו. קיבוץ 

 רמת דוד הכניסו רכז קהילה לפי המודל המוצע.

 דני דה קסטרו: כתושב אלון הגליל, רואים את השינוי בצורה יוצאת דופן, קפיצת מדרגה מרשימה.

 דליה אייל: לא בכל יישוב המזכיר והועד מעוניינים במודל המוצע.

שי יזרעאלי: לדעתי יש שבירה של רוח העמק, אנחנו הופכים לקהילה אחרת. יש בעיה בישובים שאינם 

מתוך עצמם ונדרשים לעזרה מבחוץ. עפ"י איזה אמות מידה זה נקבע? איך יכולים להוציא מנהיגים 

 לישוב יש סמכות להכניס עוד עובד?

דליה אייל: הדרך להסתכל על זה היא ממקום של תפקיד שמקדם התנדבויות של תושבים מהישוב ולא 

 מרחיק אותם. רכז הקהילה והפעילות שהוא מציע מקרבים ומחברים את הקהילה. 

תכניות שנדרש מטצ'ינג אך אם אין את נוק, המועצה מציעה מגוון ימחפשת את העגל שי המועצה

ההחלטה היא של הועד המקומי, ההחלטה מתנהלת  הפרטנר בצד השני, אין מי שייקח את התכניות.

 ביחד עם המועצה.

 אייל בצר: ההחלטה היא קודם כל של היישוב, המועצה מאפשרת.

קהילה בעניין הסיוע שניתן על ידי מחלקות המועצה לפעילות קהילתית טבלת קשר לרכזי ה נספח ב':

 בישובים.

 פרופיל רכזי הקהילה ביישובים. ':גנספח 

 

 

 :דיווח ראש המועצה בעניין שדה תעופה משלים לנתב"ג .252

   ת חבל מודיעין.פגישה עם ראש מועצהתקיים סיור בנתב"ג ובישובים הסמוכים, 

. יואל יואל פלדשובהשתתפות מנכ"ל רת"א  2016פברואר  24ביום  פגישת סיכום התקיימה במועצה

לבדוק, כרגע לא לביצוע. יואל פלדשו ניסה י המשתתפים את התכניות, יש החלטת ממשלה פרש בפנ

להקטין את החששות הציג את היתרונות. התקבלה החלטה שלאחר מספר בדיקות כלליות ומידע 

 שיבה.יא להחלטת מליאה תוך סימון אבני דרך שנקבעו עד לשנקבל מהמדינה, בחודש יוני יובא הנוש

, יואל ענה על כל פגישה עם יואל פלדשו מנכ"ל רת"א בכדי לשמוע ממקור ראשוןהתקיימה עידו דורי: 

לקביעת תנאי הסף  2016שהוא יודע ורואה ברשויות שותפות, קבענו ישיבה נוספת של הצוות לסוף מרץ 

, ברגע שיהיו המסמכים, נוכל ענייניינאי הסף הכרחיים בכדי לקיים דיון לדיון בחודש יוני במליאה. ת

שנדרש לקיים דיון על בסיס מידע עד כמה שניתן תוך ידיעה שאנו מקדמים את הנודע. דוגמאות למידע 
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 –לפני הישיבה: מפת רעש חזויה )הכל חזוי, לא ידוע מה יהיה עם חיל האוויר, מה היקף הטיסות שיהיו 

 יקף, בכמה ירד וכד'(. אם ירד הה

 :ונדרשות לפני הדיון במליאה בחודש יוני פגישות מתוכננות

  מרץ 24תתקיים ביום  רשות שדות התעופה מנכ"ל  –פגישה עם יעקב גנות 

  שר התחבורה תתקיים בהמשך –פגישה עם ישראל כץ 

 פגישה עם מנהל התכנון בירושלים 

 

, נדרשת למידה שלנו ושל כל הגורמים להבנת זהו שדה תעופה צבאי שהולך לקבל תב"ע אזרחית

 המשמעויות. 

נדרש מידע של מפת תשתיות, כיווני כבישים, תחבורה ציבורית, שירותי הסעה ללא תשלום "שאטלים" 

 אם יקום מה ההשלכות ועוד. –מאיפה לאיפה, השפעה כלכלית על המתחם 

להעמיד דברים על דיוקם, ים שנדרש זיו ורהפטיג: מתוך המכתב שהופץ על ידי ראש המועצה, יש דבר

זו כמות בלתי נסבלת. יואל  –וחצי שנים מהיום  5מיליון נוסעים בשנה, תוך  3יואל פלדשו מדבר על 

פלדשו אמר שהנוסעים יגיעו עם רכבות. בפגישה הקודמת נאמר שתתקיים ישיבה עם שר התחבורה, 

 מדוע השר לא הגיע למועצה?

 שר התחבורהפגישה עם תתקיים אייל בצר: 

 

 

 הצעת ראש המועצה להוספת מיקה בכר כחברת הנהלה: .253

 אייל בצר ממליץ על בחירת מיקה בכר להנהלת המועצה כמחליפה של גיתית רינות שפרשה מהמליאה.

 

 החלטה:

 את מיקה בכר כחברת הנהלהלאשר 

 0נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 

 :תקנון יובלי העמקתיקון  .254

 , פרוט התיקונים לתקנון.כנספח ד'מצ"ב  נושאדן תנחומא מציג את ה

ביטול סעיף האסיפה הכללית, הבקשה התקבלה מחברי המליאה שהם חלק מהדירקטוריון שהמליצו 

 שאין צורך בקיום אסיפה כללית רגילה לאור העובדה שהחברה בבעלות מלאה של המועצה.

 .דירקטוריון בשנה ישיבות 3לפחות , לא לגעת באסיפה הכללית :הנהלת המועצההמלצת 

יוסי גת: ממליץ שיהיה דיווח למליאה מספר פעמים בשנה בכדי שיהיו בעניינים במטרה שיהיה שליטה 

 מעל הדירקטוריון, חובת דיווח למליאה.

 .דן תנחומא: החברה בבעלות מלאה של המועצה, אין צורך בדיווח מעבר למה שמבוצע

 נציגים שיוכלו להיות נוכחים באסיפות ובישיבות.אייל בצר: במקום להטריח את המליאה, ייבחרו 
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 החלטה:

למעט האסיפה הכללית ומספר הישיבות לא  המצ"ב בנספח ד'כמפורט  לאשר את התיקונים

 ישיבות בשנה. 3יפחת מ 

 1נמנע:  2נגד:   26בעד: 

 מאושר 

 

 :חוק עזר חניה .255

שרד הפנים בעניין התעריף, היועץ המשפטי של דן תנחומא מציג את השינוי הנדרש לאחר הערת מ

 משרד הפנים מבקש שהתשלום יהיה שעתי ולא יומי.

ביישובים )לפי בקשה( יוכלו לסמן רק אדום לבן ולבצע אכיפה לכך על ידי פקחי המועצה. לא יהיה כחול 

 לבן ביישובים לפי החלטת מליאה.  

 ש"ח 5תעריף שעתי: 

רשות יכול להקצות שטח לחנייה הראש טים, באמצעות החוק, ן חניית הסטודנאייל בצר: בעניי

רכבים. המכללה רכשה את הקרקע וראש הרשות אישר את השטח  600אושר שטח למכללה ל  ציבורית.

 .16:00לחנייה ללא תשלום. בבית המועצה החנייה חינם משעה 

 

 החלטה:

 '.נספח הכהמצ"ב  ובהתאם לנוסח החוק₪  5לאשר את חוק העזר חנייה בתעריף שעתי של 

 3נמנע:  1נגד:   19בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 ( לפי תקנות ההנחות:2016מתן הנחות מארנונה ) .256

 .'ומצ"ב נספח  –שגיא וויץ מציג את ההנחות 

 חות שניתנו הם השיעורים המקסימאליים למעט בניין ריק;שיעורי ההנ

 6  :הנחה 100%חודשים 

 7-12  :הנחה 50%חודשים 

 13-24  :25%חודשים 

 נוספים על הותיק להכי רמת הכנסה. 5%אוטומטי,  25%ותיק: 

 לאזרח ותיק. 30%-25%משה לפידות: מבקש שיהיה ביאור לגבי 

 החלטה

 .ו'לאשר את ההנחות כפי שמפורט בנספח 

 0נמנע:  0נגד:   26בעד: 

 מאושר 
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 :2016תמיכות לשנת  .257

 דן תנחומא מציג את הרכב ועדת התמיכות.

עמותות )מרכז מבקרים  3להנהלת המועצה, ההנהלה המליצה לאשר למעט  המלצות הועדה הובאו

 מרחביה, שחר בעמק, בית חנקין( שהועדה ביקשה לקיים דיון חוזר.

 'ח'+זמצ"ב נספחים  –פברואר  07פברואר ומיום  28דן מציג את המלצות הועדה מיום 

 דני דה קסטרו: מה העיקרון המנחה של הועדה?

 בשנים קודמות ועוד. תקצובים, דגש על כמה תושבים נהנים מהפעילות, דן תנחומא: יש תבחינ

 ונותנות מענה לכלל התושבים ובישובים. תויש שלוש עמותות שמקבלות את מירב התקציב של התמיכ

 יואל בן ברוך: מכללת הוותיקים, מאיפה מתוקצבת?

 ון של המועצה.דן תנחומא: מספר המשתתפים במכללה מכסה את העלויות, אין תמיכה/ מימ

שלושת העמותות הגדולות הוקמו כתוצאה של מדיניות הממשלה בכדי לאפשר העברת כספים 

 ממשרדים ממשלתיים.

גבי בורנשטיין: בעמותת שחר בעמק יש מרכיב של הנצחה ובהתאם להחלטת המליאה בעניין ההנצחה, 

 הוחלט לקיים דיון וחשיבה על התמיכה המבוקשת.

קמה לזכרו של שחר דאובר ז"ל שנפל במצע "צוק איתן", המשפחה הקימה את דן תנחומא: העמותה הו

 העמותה וגייסה מאות אלפי שקלים להקמת מתקן כושר בקיבוץ גניגר.

אייל בצר: כל ההשקעה להקמת המתקן היתה של העמותה מכספים שהמשפחה גייסו, בקשת התמיכה 

עיה רגישות מאחר ומדובר בהנצחה. הועדה מהמועצה הינה לטובת הסעות לפעילות מחוץ לגניגר. יש ב

 קבעה שניתן למצוא דרך חוקית שלא דרך ועדת תמיכות לעזרה במימון ההסעות.

יוחאי פורת: מציע לתת תשובה לעמותת שחר בעמק על כך שבקשתם לא התקבלה ויחד עם זה לבדוק 

 איך כן ניתן לעזור להם.

 מק על כך שהועדה ממליצה לא לאשר את בקשתם.דן תנחומא: ברור שדיברנו עם נציגי עמותת שחר בע

 חיים יזרעאלי: האם המועצה תסייע בהסעות?

 אייל בצר: כן

 יוחאי פורת: האם צוות הנצחה במועצה מתוקצב?

עדת ואייל בצר: נקבעו אמות מידה להנצחה, אושר על ידי המליאה. כל בקשה להנצחה תובא לדיון בו

 הנצחה כממליצה למליאה.

 ם יש חדש בעניין מלגות בית האמנויות?מיקה בכר: הא

 דן תנחומא: התקיים דיון, ההחלטות יתפרסמו בקרוב.

 –עמותת כחול לבן וקרן עמק יזרעאל אנחנו מממנים באמצעות התמיכות גירעונות ביואל בן ברוך: 

 ה מה קורה עם הפיקוח על העמותה? ההנהלה צריכה לשאת בתוצאות הגירעונות.להשא

 רעאל נכללה לראשונה בין העמותות המקבלות תרומה. אין המדובר בעמותה חדשה.מדוע קרן עמק יז

מהעסקת מגייס תרומות בשכר שלא הביא תרומות ויש חשש  בין השארלקרן יש גירעון  :דן תנחומא

 .לתורמיםהכרה במס שנותן  46שהקרן תאבד את סעיף 

 נה ונתנו לזה להגיע לאן שהגיע?מדוע לא דאגו לסיים את העסקתו של המגייס  לאחר ש: יואל בן ברוך

 האם נבדקו הוצאות הנהלה וכלליות? עופר שלזינגר:
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. לקרן עמק תנפסלהבקשה  22%מעל  , עמותות שהוצאות הנהלה וכלליותדן תנחומא: עפ"י הכללים

יזרעאל אין מנכ"ל ופקידה בשכר, ההוצאות הן מינימום עפ"י החוק לייעוץ משפטי ושירותי הנהלת 

לא לפי אחוזים. הכסף שהקרן מגייסת מיועד ועצה החליטה לקחת גייס משאבים בעבר חשבונות. המ

 לתושבים בתרומה מוגדרת.

 מירי שריג: יש תקנון לקרן

לטובת  10דני דה קסטרו: יש פה יחס לא הגיוני, בלתי סביר לתמיכה בהוקי גלגיליות וכחול לבן )פי 

 כחול לבן(.

 קפיטה", כמה משלם המשתתף וכמה המועצה תומכת.אלי בן סימון: מבקש שתהיה טבלה "פר 

 אלש"ח. 30דן תנחומא: הוקי גלגיליות מקבלים תמיכה נוספת דרך עמותת כחול לבן של כ 

 הפירוט מספיק בהחלט.גבי ברנשטיין: 

אמות מידה נבחנו העמותות הגדולות, רשום בקריטריונים יישם  פי איזהיואל בן ברוך: מבקש הסבר ל

. נרשם בקריטריונים שיש לבחון את השכר התאמה למקובל, השאלה האם נבחן השכר ושוויוניסביר 

הגדולות  3ומה השכר שנקבע כמקסימאלי? תינתן עדיפות לעמותות שנותנות הנחה, לאיזה עמותות מה 

 נותנות הנחות ומהן בהשוואה?

של המועצה  "מנש ועדת"אייל בצר: דן תנחומא הסביר ששלושת העמותות הן זרוע ביצוע של המועצה, 

מהסכום  25%בשנה וסך התקציב לא יעלה על ₪  2,000קבעה כללים שהתמיכה פר תלמיד לא תעלה על 

המועצה במדיניות שלה רואה את השירות לתושב, קידום הספורט, המוזיקה. העמותות באות  הכולל.

 מהצרכים בשטח, כל עמותה הופיע בעבר מול הוועדה.

ו קריטריונים, אני שואל מה אמות המידה ואיך ילד בכחול לבן מקבל נל האיואל בן ברוך: ההנהלה הבי

 מילד בהוקי גלגיליות. האם נבדק נושא השכר? 10פי 

פריסת העמותות נותן מענה ₪,  70,000וכחול לבן נותנים מלגות בסך של כ  בית האמנויותדן תנחומא: 

 הקווים הכלליים. םאלו ה –לכלל המועצה 

הוקי גלגיליות לא  מדועת כחול לבן היא למעשה מחלקת הספורט של המועצה, איתי אדמון: עמות

 משולב בתוך פעילות כחול לבן?

דן תנחומא: יש עמותות שלא מעוניינות להשתלב בתוך הרשות )הוקי גלגיליות מנוהלת על ידי ההורים(, 

 .כחול לבןהטוטו מעבירים כספים לעמותות האלו דרך 

ול לבן יש מקבלי שכר גבוה ממנהל מחלקת הספורט? לדעתי לא התקיים דיון יואל בן ברוך: בעמותת כח

בשלב זה ויתקיים דיון עומק להחלטה עד יוני. מבקש  50%לעומק. אני מציע שהמליאה תאשר רק 

 לקיים הצבעה חשאית לנושא התמיכות.

 מיליון שקל? 1.3מדוע גדלה התמיכה בעמותת האומנויות לסך 

 שנבע מירידה בפעילות. 2014ה גירעון בשנת לעמותה הי :דן תנחומא

היכן הפיקוח של המועצה על העמותות, היכן האחריות האישית ומדוע תמיכות של  :יואל בן ברוך

 רעונות באופן סדרתי.יהמועצה משמשות לכיסוי ג

 קרן עמק יזרעאל לא זכאית לקבלת תמיכה על פי התבחינים שאושרו במליאה.

רם בבית לחם שמוכן לתרום סכום משמעותי לדוגמא יש תוהקרן כן עומדת בתבחינים. : דן תנחומא

 .להקמת בית עם חדש שמתקיימות בו פעולות תרבות
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התבחינים אינם מאפשרים תמיכה בעמותות שמשמשות לבניית תשתיות אלא לתמיכה  :יואל בן ברוך

 בפעולות תרבות עצמן. התשובה שלך אינה מספקת ואינה עונה לשאלה.

לעמותת האומנויות לעומת הסב  2ים שהביאו למתן תמיכה של פי שואל שוב  לגבי פירוט התבחינ יואל

לכחול לבן לעומת הוקי גלגליות ועמותת הקרקס. מה הפעולות שהמועצה עשתה ועושה על  12יום ופי 

לא קיבלתי תשובה על  רעונות אלה מכספי תמיכה.ירעונות סדרתיים בעמותות וכיסוי גימנת למנוע ג

תם לגבי בדיקת סבירות השכר בעמותות המתוקצבות על פי התבחינים השאלות האלה וכמו כן לא השב

 שאושרו.

אייל בצר: במידה ושליש מחברי המליאה יאשרו הצבעה חשאית, תתקיים הצבעה חשאית לסעיף 

 .2016מוכן לקיים דיון עומק בנושא ועדת תמיכות בפורום שיוחלט על ידי, עד חודש יוני  התמיכות.

 

 הצבעה:

 חשאית?מי בעד הצבעה 

 נגד: כל השאר  1בעד: 

 

 החלטה

 )סיכום שתי ישיבות ועדת התמיכות(. 'טבנספח כפי שמפורט  2016לאשר את התמיכות לשנת 

 0נמנע:  3נגד:   21בעד: 

 מאושר 

 

 

 ועדת ביטחון: .258

 )חבר מליאה מטעם היישוב תמרת( מבקש להצטרף לוועדת ביטחון.עופר שלזינגר 
 

 החלטה

 כחבר ועדת ביטחון.לאשר את עופר שלזינגר 

 0נמנע:  0נגד:   18בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 תב"רים: .259

 'ימצ"ב נספח  –דן תנחומא מציג את התב"רים 

 אלי בן סימון: מבקש הסבר להלוואות

 ?חיים יזרעאלי: מה זה כספי משתכנים

ליאת מלכה: מדובר בהשתתפות של משרד השיכון למשתכנים בהרחבות, משרד השיכון נותן 

 ואת סכום ההנחה משרד השיכון מעביר לרשות.למשתכנים הנחה 

 , לא בוצעו כולםיואל בן ברוך: לגבי ההלוואה, לפי התב"רים שאושרו עד כה לתוכנית לפני שנתיים
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 דן תנחומא: לוקח זמן )כחודשיים( עד לאישורים של משרד הפנים.

 יואל בן ברוך: מה החוסר?

 נית.מלש"ח בהתאם לתכ 7.5דן תנחומא: אין חוסר, אישרו 

 

 החלטה

 'ילאשר התב"רים כפי שמפורטים בנספח 

 0נמנע:  1נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 שאילתה יואל בן ברוך: .260

 ;ואת תשובת המועצה תאורת לד חסכונית ברחובותשל יואל בעניין ה תדן מקריא את השאיל

 .היכן הוצבה עד כה תאורה כזו ברחבי המועצה 

 ים?מה לוח הזמנים ליישום תאורה כזו ביישוב 

 תשובת המועצה:

 .בכל ההרחבות החדשות המפרט הנדרש תאורת לד 

 ,ועוד היוגב יהושע,פר כ נהלל, ברק, חוזתא לדוגמא: הושעיה 

 .באזורי תעשייה מבצעים שידרוג לתאורת לד 

 ספורט נהלל.ולם בא -באולמות ספורט מבצעים החלפה ללד 

 ממתינים לקול קורא של  אנו, החלפה יזומה בתאורת רחוב בישובים דורש השקעה גדולה

 לתשתיות. המשרד

 

עו"ד אבי גולדהמר מסביר לחברי המליאה מה הגדרות תפקידו של היועץ המשפטי בישיבות; התערבות 

למתן  )יו"ר הישיבה(  לפי בקשת ראש הרשותאו   רק אם המליאה עומדת לקבל החלטה בלתי חוקית

 בנושא מסוים.חוות דעת / תשובה 

 

 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

 

__________ 

 

__________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


