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 נוכחים:

 אבנר כרמון עומר נוביץ משה לפידות שמעון סויסה עידו דורי אייל בצר

 דניאל קורבולי יוחאי פורת אלי בן סימון זיו ורהפטיג דורון מור יואל בן ברוך

 טלי זייד מיכאל ראטה חגית אבנרי משה ציפורי טוניה ליפשיץ מיקה בכר

 יוסי גת יאיר כץ איתי אדמון יריב בן עזר שי יזרעאלי לימור ירון

    אפי קידרון חיים יזרעאלי גבי בורנשטיין
 

 חסרים, הודיעו:

 אופיר שדמי צפריר ביכלר שאול פינקרפלד גלעד דקל חנה פרידמן טניה בונצ'וק

    מרדכי הייזלר שמואל טלאור ישראל ויזל
 

 ים, לא הודיעו:חסר

 דניאל די קסטרו עמי יעקובסון עופר שלזינגר עדנאן עבד אל חלים רן יפעה טאהא סוואעד
 

 

, ויקי מירי שריגשגיא וייץ, אלי יהודה, אברהם ברקן, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 ו, מורן נירליטביננק
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 :2016יוני  –הצגת פעילות מחלקת התרבות לחודשים מאי  .261

 אייל בצר: ברכה כהן בטיפולים עקב מחלה ותציג את הפעילות מאיה אדר קדוש ממחלקת התרבות.

יכיר  , המטרה שכל תושב במועצה2016מאיה אדר קדוש מציגה את פעילות המועצה בחודשים מאי יוני 

את האירועים המתקיימים במועצה. מחלקת התרבות פועלת רבות לשיתוף פעולה עם היישובים 

 מצ"ב נספח א'. –והתושבים והתוצאות בשטח 

 ר בהפצת המידע לתושבים.וחברי המליאה מוזמנים לעז

 חברי המליאה מברכים על פעילות התרבות במועצה.

מעולים, מבקשת לשקול את האפשרות לסדרת הצגות מיקה בכר: מופעי חורף וסדרת ההצגות לקטנים 

 לגילאי בי"ס יסודי.

 יוסי גת: מדוע הופסקו ההופעות במשטרת נהלל?

דן תנחומא: האירועים לא הצליחו לכסות את העלויות הגבוהות שנדרשות מאחר והמקום אינו מותאם 

קום הינו מבנה של לקיום אירועים ולא קיימת האפשרות להפוך את המקום כמותאם לאירועים. המ

 שימור אתרים.

דן תנחומא: "גלגלים של תקווה", פועלים השנה לשיתוף פעולה רחב יותר עם הישובים, דרשנו מעמותת 

. התקיימו פגישות של עמותת אתגרים עם פורום מזכירים, תושבי המועצהמחיר מיוחד עבור אתגרים ל

עמותת אתגרים, המועצה לא גובה כסף רכזים חברתיים ועוד. תשלום השתתפות במסע הוא תרומה ל

 מהמשתתפים והעמותה. המועצה עוזרת לקיום האירוע.

 

 :2016 מרץ 06מיום אישור פרוטוקול קודם  .262

זיו ורהפטיג: העביר בקשה לתיקון הפרוטוקול ולא קיבל מענה, לדבריו הפרוטוקול אמור להביע את 

התחבורה לא נרשמה תשובתו של אייל ובשאלה שלו לגביי פגישת ראש המועצה עם שר רוח הישיבה 

 בצר.

יחסות לפגישה עם ראש . בדיווח לא היתה התיהיה דיווח ראש המועצהעל סדר היום אייל בצר: הסעיף 

פגישה עם   –ת החברים לידיעבכל מקרה, מאחר והנושא עלה,  והפרוטוקול משקף את הדיווח. המועצה

 בחודש מאי. צפויה להתקייםשר התחבורה 

 יוני בשל יציאתו של השר לחו"ל בחודש מאי. 06אפריל קיבלנו הודעה שהישיבה נקבעה ליום  20עי ביום רבי 
 

 זיו ורהפטיג: הפרוטוקול צריך להביע )אם לא מתמללים( את רוח הדברים.

הפרוטוקול כולל את  .הפרוטוקול מביע את רוח הדברים. לא מדובר בתמלול של הישיבהאייל בצר: 

 בדיון בנושאים שעל סדר היום. אני מעלה את הענין להצבעה.ברים שעלו דעיקרי ה

 

 החלטה:

 2016 מרץ 06מיום  23מספר לאשר את פרוטוקול 

 0נמנע:  1נגד:   21בעד: 

 מאושר 
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 :ענת דומינסקי –דירקטור מינהלת יזרעאל עפולה  .263

 דן תנחומא מציג את כללי הרכב דירקטוריון:

 .נשיםמחברי הדירקטוריון צריכות להיות  1/3  .עובדי מועצה 1/3נציגי ציבור,  1/3נבחרי ציבור,  1/3

מבקשים לאשר את ענת דומינסקי כדירקטור ביזרעאל עפולה, במקום רחל שחורי, שביקשה לסיים את 

 כהונתה כחברת דירקטוריון.

כל מועמד חדש נדרש למלא שאלון מטעם משרד הפנים ולאחר בדיקת מתקיימת ועדה לבחינת 

 שרד הפנים.דירקטורים במ

 רשימת כל הדירקטורים בדירקטוריונים יובאו לאישור באחת מישיבות המליאה הקרובות.

 

 החלטה:

 לאשר את ענת דומינסקי כדירקטור בדירקטוריון יזרעאל עפולה במקום רחל שחורי.

 1נמנע:   1נגד:   20בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 ( לעבודה נוספת:%100בקשת עובדת ) .264

 עו"ס באגף רווחה. העובדת בתפקיד במיכל ניר ארבץמדובר   הבקשהדן תנחומא מציג את 

הדרכת סטודנטים בהיקף של חצי שעה בשבוע בחודשים מבקשת אישור לעבוד בעבודה נוספת ב העובדת

 לא על חשבון שעות העבודה במועצה.  – 2016עד יוני  2015נובמבר 

 

 החלטה:

של חצי שעה בשבוע בחודשים לעבוד בעבודה נוספת בהיקף  מיכל ניר ארבץלאשר לעובדת 

 .2016עד יוני  2015נובמבר 

 0נמנע:   0נגד:   23בעד: 

 מאושר 
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 חשבון רשות, חשבון הורים: –בי"ס דמוקרטי, החלפת מורשי חתימה  .265

י הבנק, ל ידלהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו עמבוקש 

ל בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה על שם לייצג את התאגיד ולפעו

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

 (:686910חשבון הורים )

  .24179780מוקד נירית: מזכירה ת.ז  

  .במקום אורי אלסר( 029280674גלי שירן רייפר, מנהלת בי"ס ת.ז( 

 025520222ההורים ת.ז.  איריס רויזן, נציגת 

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

 הספר "דמוקרטי בעמק".

 
 (:686902חשבון רשות )

  .24179780מוקד נירית: מזכירה ת.ז  

  .במקום אורי אלסר( 029280674גלי שירן רייפר, מנהלת בי"ס ת.ז( 

 חתימותיהם של מנהלת ביה"ס ומזכירה בצירוף חותמת בית הספר "דמוקרטי בעמק". הרכב החתימה:

 

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

 הנזכרים לעיל:

 
 ערוצי שירות:                                                             תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(                    )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(
 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                עו"ש מט"י

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

 
 

 החלטה:

רשי החתימה חשבון הורים וחשבון רשות, בי"ס דמוקרטי בעמק את שמות מולאשר 

 ואת תחומי הפעילות להרשאות החתימה, לפי המפורט לעיל.

 

 0נמנע:   0נגד:   23בעד: 

 מאושר 
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 חשבון הורים: –החלפת מורשי חתימה  –בי"ס העמק המערבי  .266

שידרשו ע"י הבנק, להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד לחתום על כל המסמכים 

 לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 סניף הפועלים בבנק המנוהל הורים חשבון)עבור כספי  הורים(   -ע"ש : בי"ס  העמק המערבי  675315

 .העמק מגדל

 

  .068700491אילנית ערן: מנהלת ביה"ס ת.ז 

  .24040883צחי אייזנר: מינהלן ביה"ס ת.ז 

  .במקום מרדכי שמואלי( 13345426משה בורמיל: נציג הורים ת.ז( 

  .22790992עופר יוסף גולדמן: נציג הורים ת.ז 

 
חתימותיהם של מנהלת בית הספר יחד עם מורשה חתימה נוסף בצרוף חותמת בית הספר " החתימה: 

 העמק המערבי" 

 
לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה  וברצונם ות וערוצי השירות שבהם בחרלהלן תחומי הפעילו

 הנזכרים לעיל:

 
 ערוצי שירות:                                                             תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(                     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(
 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                    פיקדונות בשקלים
 מידע ופעולות -פועלים בטלפון        
  תיק ממסרים""        
 לפקסמענה קולי/פקס/ט        

 
 
 
 

 החלטה:

את שמות מורשי החתימה חשבון הורים, בי"ס העמק המערבי ואת תחומי לאשר 

 הפעילות להרשאות החתימה, לפי המפורט לעיל.

 0נמנע:   0נגד:   23בעד: 

 מאושר 
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 תב"רים: .267

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

  .2000שגיא תכנון מפורט  1884אייל בצר מסביר על תב"ר מספר  

 אולם ספורט הושעיה: דן מקריא את המקורות מתוך הטבלה 1885תב"ר 

 אייל בצר מסביר את העקרונות לבניית אולמות ספורט ביישובים;

 מימון מלא של המועצה –שמספר יישובים מזינים אותו תיכון בישוב שיש בו בית ספר 

 מהעלות היישוב משתתף בחלק –בישוב שיש בו בית ספר ליישוב בלבד 

 . מלש"ח 1.9 מועצהה הבשמשית השקיע

עדי ביקשו אולם ומכיוון שאין בישוב בית ספר אושר מימון רק מכספי הטוטו והפיס, היישוב נדרש 

 להשלים.

  יוסר מרשימת התב"רים לאישור מליאה זו ויובא לאישור הנהלה לפני מליאה. 1868תב"ר 

 

 החלטה

 'בנספח לאשר התב"רים כפי שמפורטים ב

 0נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 שונות: .268

חיים יזרעאלי מבקש שהמועצה תפעל מול הגופים הרלוונטיים לעדכון שמות תחנות הרכבת בכפר  .א

 כפר ברוך. –כפר יהושע ומגדל העמק  –יהושע וכפר ברוך שנקראות היום יוקנעם 

ר ברוך, שמות הישובים נשמרו קמת הישובים כפר יהושע וכפאייל בצר: רכבת העמק פעלה לפני ה

 גם בתחנות החדשות.

 

 דיווח אייל בצר בעניין ועדה מרחבית "יזרעאלים": .ב

המועצות במסגרת ארגון מחדש של המועצה הארצית לתכנון ובנייה יש המלצה לצרף את 

 סמת טבעון ל"יזרעאלים".ורמת ישי וב המקומיות

'. היו"ר ימשיך להיות מעמק יזרעאל המועצה ביקשה ממשרד הפנים להציג תמונה כלכלית וכד

 מאחר שאנחנו נשאר הרשות הגדולה.

 יוסי גת: מה היכולת שלנו להתנגד?

של המועצה מלצה אייל בצר: עידו דורי ועפרי דגני נכחו בישיבה במשרד הפנים שבאה נאמר שיש ה

רדי הארצית לתכנון ובנייה. המועצה ביקשה לקבל פרטים מפורטים מאחר והחל בנייה של מש

 סמת טבעון יצטרפו יש לזה משמעויות.והועדה ואם רמת ישי וב
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 דיווח אייל בצר ביקור שר החקלאות: .ג

אפריל התקיים ביקור ביוזמת מזכ"ל תנועת המושבים ומרכז חקלאי העמק,  17ביום ראשון 

 בעקבות מחאת החקלאים על החלטות משרדי החקלאות והאוצר, הפגישה היתה טובה.

נחלות להרדוף והבטיח לקדם את אישור  120ה התקשר השר ובישר על אישור למחרת הפגיש

 הפרוגרמה לבית שערים שתקועה כבר שנים.

 יוחאי פורת: השר אמר שמבחינתו כל רפורמה שיכנסו אליה תהיה בהסכמה של החקלאים.

 אייל בצר: השר הבטיח שההחלטות יהיו משותפות.

 

 

 שאילתה יואל בן ברוך: .ד

 שאילתות והתשובות יצורפו לפרוטוקול;יואל מסכים שה

 שאילתה בנושא החלטות מליאה:

או   מה האחריות האישית של כול חבר מליאה באישור של החלטות שאינן על פי מנהל תקין

 ראויות או בהחלטות המנוגדות לתבחינים/אמות מידה שאושרו בעבר. החלטות שאינן

שלכאורה בחן באופן מעמיק את הנושאים  האם לחבר הנהלה שמאשר /ממליץ בפני המליאה לאחר

 המובאים לאישור המליאה יש אחריות ייתרה/אחריות יותר גדולה מחבר מליאה.

 נבחנה הסוגיה הזו בבית משפט.  האם יש תקדימים משפטיים /האם

 יואל, תודה

 יחסות לשאלותיו של יואל:ילהלן הת

אין לראות מתוך החלטות  אםלפקודת העיריות )שחל גם על המועצה(, " 223עפ"י סעיף  .1

המועצה מי הוא חבר המועצה שהסכים להוצאה מסויימת, יראו כל חבר שנכח בישיבה שבה 

." דהיינו, לחבר מועצה הורשתה ההוצאה כאילו הוא הסכים לכך, כל עוד לא הוכיח את ההיפך

שהשתתף בהצבעה אחריות על הוצאות שהוציאה מועצה, אלא אם כן בפרוטוקול נכתב שהוא 

 הצביע נגד.

ככל שההחלטה היא של המועצה, האחריות היא על חברי מועצה )שאישרו את ההוצאה( אני  .2

ן. הבדיקה של ההנהלה אינה "על חשבון" ילא חושב שלחבר הנהלה אחריות נוספת בעני

 הבדיקה של המועצה.

ברשות מקומית, מי שאמון על השאלה האם פעולה היא בהתאם לדין אם לאו הוא היועץ  .3

פטי של הרשות. לכן, אם היועץ המשפטי אישר שפעולה מסויימת נעשתה בהתאם לדין, יש המש

בכך משום הגנה לחברי המועצה בנושא הספציפי. אין בכך כדי לחייב חבר מועצה כיצד 

להצביע, שהרי שיקול הדעת של חבר המועצה לא נוגע רק לשאלת החוקיות, אך יש בכך כדי 

 חוקית אם לאו. לתת לו הגנה בשאלה אם הפעולה
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 שאילתה בנושא הצבת פחים כתומים:

 מתי יוצבו הפחים הכתומים )הצבה מלאה ולא כפיילוט( בכול יישוב ) פירוט שמי ( בהם טרם הוצבו.

 לשאלותיו של יואל:מנהל אגף איכו"ס  –ו של אסי אליה יחסותילהלן הת

 כרגע אין פיילוט. היכן שפרוס פרוס בכל היישוב.

כפר יהושע, אלוני אבא, שדה יעקב, נהלל, תל עדשים, בלפוריה, מרחביה, עדי, אחוזת  :לא פרוס ב

 ברק, בית זייד, בית שערים, סוואעד חמירה, מנשיה זבדה, חלק מההרחבות בקיבוצים.

  ,חגים  ייפרס בקצב שנחליט יישוב עד שניים בחודש )עם מגבלות של רצון והסכמת היישוב

 .חופשות וכד'(

 

 

 ים יזרעאלי:שאילתה חי .ה

 חיים יזרעאלי מבקש להקריא את השאילתה ששלח לרחל שחורי;

נושא החינוך מודגש בשלוש השנים האחרונות, עוד טרם הבחירות, כנושא הדגל שאותו המועצה, 

 ואתה בראשונה, מבקשים להוביל ולקדם.

יות א. מדוע פורום חינוך לא קיים ולא מקדם דבר ]שתיים שלוש ישיבות סרק, ללא פעילו

או המשכיות[? מדוע לא אוישה תחתיו ועדת חינוך שחבריה חברי המליאה כפי שמקובל  מקדמות

 ונהוג בועדות המועצה האחרות?

ב. מהם יעדי אגף החינוך? אילו הושגו בשנתיים האחרונות, ואילו נקבעו לשנה הקרובה? ]בקשתי 

 היתכן שאין?[. -!!!! מאגף החינוך לקבל את יעדי האגף, לא קבלתי תשובה מעל לחצי שנה

 בברכה, חיים

 

 :חיים יזרעאלילשאלותיו של מנהלת אגף החינוך  –ה של רחל שחורי יחסותילהלן הת

 חיים שלום רב,

 בישיבת ההנהלה האחרונה בה עסקו בנושאי חינוך הוחלט להקים ועדת חינוך.

ורום חינוך שלצערי לא חשוב לציין כי ועדת חינוך אינה ועדת חובה והיו ניסיונות אמתיים להקים פ

 אנו נגבש רשימת חברים מומלצים לוועדה והיא תובא לאישור המליאה. צלחו.

לגבי יעדי אגף החינוך בכלל ואלה של שנה"ל הנוכחית, אני מעבירה אליך מצגת המסכמת את 

 מצ"ב נספח ג' – הדברים )באדום, התייחסות לגבי בצוע(

 רחל בברכת חג שמח.
 

 

 

 שמה: מורן נירר

 

__________ 

 

__________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


