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 (זתשע" חשוון' יט) 2016 רנובמב 02מיום  92מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 נוכחים:

 אבנר כרמון יאיר כץ משה לפידות דניאל קורבולי עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת יוסי גת זיו ורהפטיג מיכאל ראטה יואל בן ברוך

 משה ציפורי צ'וקטניה בונ טלי זייד חנה פרידמן שמעון סויסה מיקה בכר

 דניאל די קסטרו חיים כהן איתי אדמון יריב בן עזר שי יזרעאלי עומר נוביץ

    שאול פינקרפלד אפי קידרון גבי בורנשטיין
 

 חסרים, הודיעו:

 דורון מור לימור ירון עמי יעקובסון ישראל ויזל גלעד דקל חגית אבנרי

  אופיר שדמי זרעאליחיים י עופר שלזינגר אלי בן סימון טאהא סוואעד
 

 חסרים, לא הודיעו:

   טוניה ליפשיץ עדנאן עבד אל חלים רן יפעה מרדכי הייזלר
 

 

 ו, מורן ניר, ויקי ליטביננקמירי שריגשגיא וייץ, ליאת מלכה, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 

 

 

 :על סדר היום

 ם קוד יםאישור פרוטוקול .1

 י שוהם ז"ל וחיים ראם ז"להמלצת ועדת הנצחה בעניין מיק .2

 הקמת ועדה לבחינת סל השירותים .3

 שינוי מורשה חתימה בי"ס נתיב הושעיה .4

 ועדת ביקורת ועד מקומי יפעת, מזרע .5

 ועדת חינוך .6

 בקשה להמשך ניהול מערכת הגנים בשנת תשע"ז –ועד מקומי ציפורי  .7

 רחובות( 2)השלמת שמות רחובות חנתון  .8

 תב"רים .9

 רהפטיג(וזיו  )יואל בן ברוך,שאילתות  .10

 שונות .11
 

 

 דיווחים: -אייל בצר

 .8לאשכול סוציואקונומי  7: התבשרנו על כך שעלינו מאשכול 8אשכול 

  .8ועכשיו אנחנו  באשכול  7דן תנחומא: בעדכון האחרון היינו אחרונים בדירוג 

אייל בצר: מבחינה כלכלית מצב התושבים הוטב ומבחינת המועצה המשמעות היא שבחלק 

 חששנו מההשפעה על סיווג המועצה כאזור עדיפותבים ומהקולות קוראים, אנחנו נקבל פחות. מהתקצי

אלש"ח  200 -של כהנחה  היא ב'. המשמעות  לאומית עדיפותאיזור שטחי המועצה מסווגים כרוב 
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אלש"ח  50  -לומעלה  8סוציו אקונומי אשכול מי שבההנחה של את שהגביל ברכישת מגרש, יש סעיף  

בסופו של דבר האריכו לנו את  –את הגזירה הזו הצלחנו לבטל לאחר פניה ליו"ר  הועדה, לכחלון  .בלבד

 . 2017ההנחה במצב הקיים עד סוף שנת 

התקיימה פגישה עם שר לפני מספר שבועות  .ההסכםעריכת אנחנו לקראת סיום   בוסתן אל מארג':

הועדה לא סיימה את  .וחלוקת הכנסות הפנים  ומשרד הכלכלה. בזמנו הוקמה ועדה לנושא גבולות

באזור תעשייה באלון תבור עם  10%הגענו להסכם פשרה, שותפות ארנונה ב  בינתייםאנחנו  .עבודתה

שיוצג למליאה לאישור לאחר אישור טיוטת ההסכם על ידי משרד הפנים. מחר חתימת ההסכם 

בשנה. ₪ כמה מאות אלפי יא שלו התתקיים ישיבה עם משרד הפנים ובוסתן אל מארג'. המשמעות 

סמוך לנין בשטח דופן  מודבמקביל החברה הכלכלית, מינהלת יזרעאל עפולה תעזור לפתח שטח צ

, זה בעצם מביא איזושהי 90%והם  10%השיפוט של בוסתן אל מארג' ושם אנחנו נהיה שותפים ב 

 2החלופה הייתה להעביר . 2או  1לבוסתן אל מארג' שהם בסוציואקונומי בשורה מבחינת משרד הפנים 

שיותר מתאימה לנו וגם הם לא ממש חלופה כפרים למועצה האזורית עמק יזרעאל, אנחנו החלטנו שזו 

 מכמה סיבות.בה רצו 

אייל בצר: זה עדיין לא סגור, בהסכם נרשם שאם ינסו להעביר לנו יישוב אז ההסכם בטל ומבוטל. שר 

 למעלה. הפנים מעדיף הסכמות מאשר להוריד החלטות מ

 

ימונה  –סגן הרמטכ"ל, עמיקם נורקין  –אביב כוכבי  עמק;מהברכות לשלושת האלופים החדשים 

 מפקד זרוע היבשה. –למפקד חיל האוויר, קובי ברק 

 בשבוע שעבר נפגשתי עם שר התיירות, הוא נתן הזדמנויות, נתן רעיונות. שר התיירות:

 9לפני כמה שנים בכפר שלנו, מנשיה זבדה, חילקנו  מתגלגל בכנסת, אנחנו השכלנו חוק המואזין:

להנמיך את הרעש לסביבה. ניסיתי לשכנע את מועצה מקומית היה רמקולים בתוך היישוב. הרעיון 

 הסכמה עדיפה על חקיקה.לדעתי אך בפועל לא בוצע.  שתאמץ את הפתרון,זרזיר 

 זרזירדני דה קסטרו: ניתנה פה הזדמנות לפנות שוב ל

 טיין: באותה הזדמנות אפשר לפנות גם לשפרעם.גבי בורש

 

 

 בהצלחה לחמי. חיים כהן מחליף את צפריר ביכלר. חבר מליאה חדש )ותיק(:
 

 
 

 :25.09.2016קודם מיום  אישור פרוטוקול .318

 

 החלטה:

 25.09.2016לאשר את פרוטוקול מישיבת המליאה מיום 

 0 נמנע:  0נגד:   פה אחדבעד: 

 מאושר 
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 :ז"ל וחיים ראם ז"ל הנצחת מיקי שוהם .319

התאחדה  1980חיים ראם היה ראש המועצה האזורית קישון, בשנת אייל בצר מציג את הנושא, 

 המועצה קישון ויזרעאל חיים כיהן כראש המועצה האזורית המאוחדת, עמק יזרעאל.

 חיים ראם קידם את נושא הסב יום, הוגשה מזמן בקשה להנציח אותו.

פעילות מדובר בכללת הוותיקים במועצה, מיקי נפטרה לפני שנתיים. מיקי שוהם ז"ל הקימה את מ

סטודנטים שהתחילו את שנת הלימודים תשע"ז. הפעילות מתקיימת  1,350 -סטודנטים ל 80 -שגדלה מ

 במכללה האקדמית עמק יזרעאל. 

עצה לא עד לאותו זמן המו .כוועדת הנצחה לשמשיוסי עמיר: לפני כשנה ביקש אייל מקבוצה של חברים 

עד להקמת הועדה היו יוזמות שונות של המועצה והיישובים. הועדה  .עסקה בצורה מסודרת בהנצחה

מורכבת מאנשי ציבור בעלי ניסיון, הוקדש זמן לקביעת התקנון בשיתוף היועץ המשפטי של המועצה 

 והיום ניתן לדון בבקשות ולבדוק אם עומדות בקריטריונים שאושרו במליאה לפני כשנה. 

חיים ראם באופן מאוד בולט ראוי וראוי מאוד להיות מונצח במועצה, חיים פעל על פני שנים ארוכות 

. הועדה ראתה שעל פי מעבר לתפקידים כיו"ר מועצת קישון, הוא פעל רבות בתחומי ותיקים והשכלה

בכל כל קריטריון חיים ראוי להנצחה.  אנחנו ממליצים למליאה להנציח את חיים בוועדה שתעסוק 

 הנושאים של מבוגרים, סיוע ועזרה. תחום שהיה לו חשיבה והשתתפות.

 7 - 6ועכשיו  9 - 8מיקי שוהם הרבה מעבר לעבודתה, היא יזמה הקימה, סחפה אחריה קבוצה של 

 תית ביותר בארץ.ואת מכללת השכלת המבוגרים המשמעמובילים מתנדבים שעד היום  

 ני ההנהלה, ההנהלה אישרה פה אחד את ההמלצה.הועדה דנה בבקשה והביאה את המלצתה בפ

שנים פנו אל מיקי קבוצת אנשים  15לפני  .שנים 8נאוה אדמון: אני מתנדבת במכללת הוותיקים כבר 

כיתות, אנחנו  9להקים מכללה. לומדים חמישה ימים בשבוע, יום ראשון הוא היום העיקרי עם 

יא יחידה בארץ בה לומדים לאורך כל השנה שה היא בכך מוגבלים במקום. המיוחדות של המכללה

קהל. מיקי הכניסה את הנוהל, מיקי הרצות בפני אם הם מתאימים להנושא אחד. כל המרצים נבחנים 

שאינו יום עבודה במועצה, זהו כבוד למועצה לבחון מרצים, כידוע יום הייתה נוסעת בימי שישי 

 שהמכללה תקרא על שמה.

ועה, לא מדובר במבנה, מדובר על נייר מכתבים ובפרסומים. לזכור את אייל בצר: ההנצחה היא די צנ

 .אישים שהוזכרופועלם של שני ה

 זיו ורהפטיג: לא הבנתי על מה אנחנו מצביעים?

התקיים דיון בהנהלה עם היוע"מ שהמליץ על הקמת הועדה אייל בצר: נושא ההנצחה לא היה מסודר, 

 המלצות הועדה. מליאת המועצה צריכה להצביע עלשתמליץ, 

 לא הבנתי מה ממליצים לנו, הסב יום הוא לא עמותה? זיו ורהפטיג: 

 אייל בצר: לא מנציחים את הסב יום.

 

 מכללת הוותיקים היא לא חלק מהסב יום?זיו ורהפטיג: 

 , מכללת הוותיקים היא פעילות של המועצה, מתוקצבת במועצה.דן תנחומא: לא

, מנהלת המכללה היא עובדת מועצה, הרעיון הוא לקרוא למכללת חנה פרידמן: זוהי מחלקה במועצה

הוותיקים על שם מיקי שוהם. לגבי חיים ראם, אנחנו בשלבים של הקמת מרכז מידע וייעוץ לאזרחים 
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שירותים להרבה מאוד אנשים ובסופו  ןשייתוותיקים ובני משפחותיהם וההצעה לקרוא למרכז מידע 

טים של קאוצ'ינג למטפלים ובני משפחה וכו' על שמו של חיים ראם. לא של דבר יתחלל, יקים עוד פרויק

 מדובר על מבנה, מדובר על פעילות.

 

 החלטה:

 מרכז מידע וייעוץ לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם על שם חיים ראם.

 מכללת הוותיקים על שם מיקי שוהם.

  ,במבנה. לאמדובר בהנצחה על נייר מכתבים ובפרסומים 

 0 נמנע:  0נגד:   25בעד: 

 מאושר 

 

 

 הקמת ועדה לבחינת סל השירותים: .320

 דן תנחומא: מקריא את שמות חברי הועדה המומלצים שאושרו בישיבת ההנהלה:

, משה )כפר יהושע(, שי יזרעאלי )עדי(, לימור ירון )הושעיה(, יאיר כץ )מושב מרחביה(עומר נוביץ 

 .)מזרע(, משה לפידות )עדי(בורנשטיין , גבי )אלונים(, איתי אדמון )בית שערים(ציפורי 

, )תמרת(, שלומית שיחור )עין דור(: איתן זמיר לפי המלצת היו"ר יו"ר ועדים מקומיים 3ולהוסיף 

 .)תל עדשים(אייל שדה 

 שהיו"ר יביאו איתם. משקיפיםיהיו עוד שלושה מזכירים 

יום להצגת  90הלו"ז עד מנכ"ל המועצה ינהל וירכז את הועדה וישמש כיו"ר ללא זכות הצבעה, 

ינואר  01שתאושר על ידי המליאה תחל רטרואקטיבית מה  , ככלהכוונה שהמלצת הוועדההמסקנות. 

2017. 

 אם לוועדה ניתנת הסמכות להגדיל את תקציב הסל.היואל בן ברוך: 

 אייל בצר: בסופו של דבר המליאה מאשרת ורק לה יש סמכות.

התקציב של הסל? כי בפרוטוקול של  תסמכות להמליץ על הגדליואל בן ברוך: האם לוועדה ניתנת ה

 הנהלה זה לא כתוב.

 עקרונות; 4אייל בצר: מה שכתוב שההנהלה קיבלה 

 .לא פוגעים בתקציב, לא מפחיתים 

  ואילך 1/1/2017מצמידים למדד הצרכן / ארנונה מה 

 סמכויות ביחס שבין  הקמת הועדה תחליט ומידה ויידרש שינויים בהרכב הסל כולל שינוי בהאצלת

 האחריות של המועצה לבין היישובים.

 התייחסות ליישובים קטנים, העבודה שאורבניקס עשו מצביעה על היישובים הקטנים ביותר 

 אנחנו מכוונים יותר ליישובים הקטנים בהתייחס לשאלך על העלאה.

הכל ובסופו של דבר אלו הם העקרונות, הועדה תתכנס ותגבש גם עם ועדת התקציב בכדי לבחון את 

בחון את ועדת התקציב תצטרך ל, את תקציב הסל תגיש הצעה. במידה ותגיע למסקנה שיש להגדיל

 הנושא ובמידת הצורך למצוא מקור תקציבי.



 

 ( זתשע" חשוון' יט) 20.11.2016מיום  29מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה
 - 5 - 

 לא בוועדה הזו? שיואל בן ברוך: איך אני היחידי מועדת התקציב 

ר התפטר מהמליאה לאחר שהוצג עדה, צפריר ביכלודן תנחומא: יש בוועדת תקציב עוד חברים שלא בו

 ועדת תקציב ולא חבר הועדה לבחינת סל השירותים.שהוא יו"ר ההרכב המומלץ וגם עידו דורי 

, שאלתי מחברי המליאה שהם בוועדת התקציב, למה אני היחידי מועצה חבריואל בן ברוך: עידו הוא 

מחברי המליאה וועדת התקציב,  שלא בוועדה הזו. צפריר אגב הוא גם לא היה בא לישיבות, רק בסוף.

 איך אני לא.

 .דן תנחומא: אין קשר, עידו הוא חבר ועדת תקציב

תהיה ישיבה עם ועדת תקציב, אתה לא היחידי. מי קבע שחברי ועדת תקציב צריכים להיות  אייל בצר:

 בועדה?! 

ה ואני מבקש כל חברי הוועדה מלבדי בוועדה, מבקש להפסיק להתחמק, יש כאן עובד יואל בן ברוך:

 תשובה.

 אייל בצר: קיבלת תשובה שאינה מספקת אותך.

 את עצמך.אתה יכול להצביע נגד או להציע , דן תנחומא:

 יואל בן ברוך: אני מציב את מועמדותי.

 

 הצעת ההנהלה:

, משה )כפר יהושע(, שי יזרעאלי )עדי(, לימור ירון )הושעיה(, יאיר כץ )מושב מרחביה(עומר נוביץ 

 .)מזרע(, משה לפידות )עדי(, גבי בורנשטיין )אלונים(, איתי אדמון )בית שערים(ציפורי 

, )תמרת(, שלומית שיחור )עין דור(יו"ר ועדים מקומיים לפי המלצת היו"ר: איתן זמיר  3ולהוסיף 

 .)תל עדשים(אייל שדה 

 שהיו"ר יביאו איתם. משקיפיםיהיו עוד שלושה מזכירים 

יום להצגת  90את הועדה וישמש כיו"ר ללא זכות הצבעה, הלו"ז עד  מנכ"ל המועצה ינהל וירכז

 .2017ינואר  01המסקנות. הכוונה שמה שהועדה תמליץ והמליאה תאשר יוחל רטרואקטיבית מה 

 

 5 נמנע:  0נגד:   20בעד: 

 מאושר 

 

 הצעת יואל בן ברוך:

 לצרף את יואל בן ברוך לוועדה לבחינת סל השירותים

 5 נמנע:  10נגד:     9בעד: 

  מאושרלא 

 

 

 החלטה:

 הקמת הועדה לבחינת סל השירותים לפי הצעת ההנהלה;
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)כפר , שי יזרעאלי )עדי(, לימור ירון )הושעיה(, יאיר כץ )מושב מרחביה(עומר נוביץ 

, משה )עדי(, גבי בורנשטיין )אלונים(, איתי אדמון )בית שערים(, משה ציפורי יהושע(

 .)מזרע(לפידות 

, שלומית )עין דור(יו"ר ועדים מקומיים לפי המלצת היו"ר: איתן זמיר  3ולהוסיף 

 .)תל עדשים(, אייל שדה )תמרת(שיחור 

 שהיו"ר יביאו איתם. משקיפיםיהיו עוד שלושה מזכירים 

 90מנכ"ל המועצה ינהל וירכז את הועדה וישמש כיו"ר ללא זכות הצבעה, הלו"ז עד 

הוועדה שתאושר על ידי המליאה תחל יום להצגת המסקנות. הכוונה שהמלצת 

 .2017ינואר  01רטרואקטיבית מה 

 מאושר 

 

 

 שינוי מורשה חתימה, חשבון הורים בי"ס נתיב הושעיה: .321

 חשבון הורים:

הבנק, לייצג  ל ידילהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע

ן בנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבואת התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם ה

 .על שם בית ספר "נתיב" הושעיה המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק 638274

  22227425ז .ת –בי"ס  תמנהל - רחל שמיר .1

 68377407ז .ת -  ת ביה"ס מזכיר -  סימי שרעבי .2

 )במקום תמי נויזיק( 49034101ז .ת  –נציג הורים  – ממן שלומי .3

של מנהלת בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף  -םיחתימותיהם של שניהחתימה: כב הר

  "נתיב" הושעיה.חותמת  בית הספר 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1החתימה הנזכרים בסעיף 

   ערוצי שירות :                                                     תחומי פעילות:

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

   באינטרנט/ אינטרנט לעסקיםפועלים                                                                           עו"ש מט"י

                    מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                             פיקדונות בשקלים

            "תיק ממסרים"                                           מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                            

 
 החלטה:

 לאשר את שינוי מורשי החתימה חשבון הורים בי"ס "נתיב" הושעיה.

 0 נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 
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 ועדת ביקורת ועד מקומי קיבוץ יפעת, קיבוץ מזרע: .322

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

עבודת הביקורת בישוב  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)א( 130המקומי 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.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .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" 

ט או החלטה לאחר מתן פסק דין חלו –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.
 

 

 החלטה

 את ה"ה: ועד מקומי יפעת ת ביקורתלמנות לועד

 ת.ז., גדעון ברזילי 040261547 ת.ז.שמרית גבאי , 058415035 ת.ז.עפרי אילת 

 .037573797 ת.ז., עילי הילר 032436404 ת.ז., שרון ברוך 009359019

 את ה"ה:ועד מקומי מזרע  ת ביקורתלמנות לועד

 55267538ת.ז. , שרה אמיר 8282949 ת.ז.נרדה שחר עמיר 

 צבי הראל, רחל אלוני, יורם ארצימצטרפות לחברים: 

 0 נמנע:  0נגד:   23בעד: 

 מאושר 
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 ועדת חינוך: .323

 דן תנחומא" המועצה התחייבה להביא הרכב ועדת חינוך במקום הפורום.

 להלן הרשימה המוצעת:

 אייל בצר  (1

 דני דה קסטרו (2

 מיקה בכר (3

 ישראל ויזל (4

 אבנר כרמון (5

 יאיר כץ (6

 גבי בורנשטיין (7

 גלעד דקל (8

 , חיים יזרעאליאופיר שדמיפנו שלושה חברים נוספים בבקשה להצטרף: חנה פרידמן, 

 

 החלטה:

 לאשר את שמות חברי הועדה המומלצת כפי שהוצגה לעיל.

 יו"ר הועדה –אייל בצר 

 מרכזת הועדה –רחל שחורי 

 0 נמנע:  0נגד:   24בעד: 

 מאושר 

 

 
 ניהול מערכת הגנים בשנה"ל תשע"ז:  –ועד מקומי ציפורי  .324

להפעיל את מערכת החינוך מקומיים לא יוכלו  תנחומא: מליאת המועצה קיבלה החלטה שוועדיםדן 

הפרידו את תקציב תקציבים לוועדים שלא  יאושרולא  2017החל משנת שבתוך תקציב הועד המקומי ו

 .החינוך מתקציב הועד

מזכיר ועד מקומי ציפורי, אברום מיכאלי הגיש בקשה להמשיך את ניהול מערכת החינוך בשנה"ל 

 שות את ההפרדה.הנוכחית מאחר ולא התארגנו לע

 מאחר שהמליאה החליטה, המליאה היא זו שצריכה לדון בבקשת ציפורי ולהתייחס לנושא.

כולל ניהול  2017ידוע לי שוועד מקומי תל עדשים וועד מקומי אחוזת ברק העבירו את התקציב לשנת 

 החינוך בניגוד להחלטת המליאה.

 בעקבות ההחלטה בלפוריה העבירו את הניהול.

 שטיין: כמה חודשים לוקח להעביר את הניהול?גבי בורנ

דן תנחומא: בהתייחס לבקשת ועד מקומי ציפורי, ברגע שכבר התחילה השנה, הם כבר מועסקים מול 

 יועבר לניהול אגודות.  2017הוועד, הבקשה היא לתת הארכה לסוף שנת הלימודים תשע"ז ומספטמבר 

 ?2017אבנר כרמון: איך אישרו להם את תקציב 
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, עלינו על הנושא בעקבות כך שהוועדים מגישים 2017תנחומא: עוד לא אושרו התקציבים לשנת  דן

 עכשיו את התקציבים לבדיקה של ליאת מלכה.

 עומר נוביץ: אם בלפוריה הצליחו למה תל עדשים, ציפורי ואחוזת ברק לא הצליחו?!

 שי יזרעאלי: ההחלטה צריכה להיות גורפת.

 מה המשמעות אם אנחנו מצביעים נגד? נכונה והגיונית.ההחלטה גבי בורנשטיין: 

 דן תנחומא: התקציב שלהם לא יאושר.

 אחוזת ברק אין להם אגודה, תל עדשים המצב בין האגודה לוועד למיטב הבנתי לא מאפשר

 מיכאל ראטה: ברור שלא 

טה שיבצע אבנר כרמון: מבקשים מאיתנו עכשיו להחליט נגד ההחלטה שלנו? מי שלא ביצע את ההחל

 . אין סיבה שנחזור אחורה מההחלטה.האות

ההחלטה הזו התקבלה ביוני שנה שעברה, כלומר כמעט שנה וחצי, זה לא בדקה  יואל בן ברוך:

התשעים, אני מצפה מיישוב שנתקע בקשיים שיפנו לפני תחילת שנת הלימודים ולא אחרי. צר לי, אני 

 נגד.

 חודשים הארכה.דן תנחומא: יש לי הצעה לתת להם שלושה 

בתנאי שיביאו אישור ראשוני לאשר ארכה אפשר  .זיו ורהפטיג: תוך חודש ימים אפשר להקים עמותה

שהם נרשמו אצל רשם העמותות עד שיקבלו את כל הטופסולוגיה, כמו שיואל אמר, הייתה להם שנה 

 וחצי.

יים הם מגישים את גבי בורנשטיין: אנחנו מתנגדים ומסמיכים את דן תנחומא לראות שתוך שבוע

שלושה. זהו המינימום.  –הניירות להקמת עמותה ואז אתה מוסמך לתת להם ארכה של חודשיים 

 ההחלטה הבסיסית היא נגד.

  

 החלטה:

מליאת המועצה דורשת מהוועדים הרלוונטיים לדבוק בהחלטת המליאה ומסמיכה 

ברת ניהול להיפגש עם היישובים ולזרז את העאת מנכ"ל המועצה ואגף החינוך 

 .2017פברואר  28מערכת החינוך עד ה 

 0 נמנע:  0נגד:   פה אחדבעד:  

 מאושר 

 

 

 
 שמות רחובות ומספרי בתים, חנתון: .325

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

ובות, הסמטאות והכיכרות", הוטלה על מועצה מקומית חובה לקרוא שמות "לכל הדרכים, הרח

 לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במספרים. 

  -הסמכות למתן שמות לרחובות הואצלה לועדים המקומיים  10.7.2011בהתאם להחלטת מליאה מיום 

 הוועדים המקומיים נדרשים להעביר לאישרור המליאה.
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מפה כולל פירוט ", אמת המים"ו "טל ומטר"בקשה לאישור שני רחובות נוספים:  והגישקיבוץ חנתון 

 שמות הרחובות וסימון מספרי הבתים בהתאם לנדרש. 

 '.אנספח  אתדן תנחומא מציג 

 

 החלטה:

 '.אלאשר את הוספת שני הרחובות בקיבוץ חנתון כמפורט בנספח 

 0 נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 תב"רים: .326

 '.בנספח  מצ"ב –ליאת מלכה מקריאה את רשימת התב"רים 

יואל בן ברוך: לגבי המשאית, האחרונה שנרכשה היתה לא יעילה וכושלת והשאלה שלי מה עושים 

 הפעם? עוד פעם עם הזרוע צד?

שנים לאותו משאית מאותה סוג, חדשה. משאית  8דן תנחומא: לשאלתך, אנחנו מחליפים משאית בת 

 אלש"ח. 900שעולה קצת פחות מ 

 טית מאחור?יואל בן ברוך: הנפה סטנדר

 דן תנחומא: כן

 ורהפטיג: מה זה התב"ר הראשון?זיו 

 ליאת מלכה: כספי משרד השיכון, כספי משתכנים.

 מדוע הוגדל? 180תה זיו ורהפטיג: אם ההערכה הראשונה היי

 495אלש"ח, מנה שנייה  180ליאת מלכה: משרד השיכון מעביר לנו את הכספים לפי מנות, מנה ראשונה 

 מנה,  זה הולך לפי מספר יחידות דיור.וצפויה עוד ₪ 

 שייך לבי"ס עמקים תבור ולא לקיבוץ. #1930 משה לפידות מבקש לציין שתב"ר 

 ליאת מלכה ודן תנחומא: יצורף קובץ מתוקן.

 

 החלטה:

 '.בלאשר את רשימת התב"רים המפורטים בנספח 

 0 נמנע:  0נגד:   23בעד: 

 מאושר 
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 (:אל בן ברוךיוזיו ורהפטיג, שאילתות ) .327

 שאילתא זיו ורהפטיג:

 דן שלום,
 באלון הגליל הציג מתן אוריין מצגת שנעשתה עבור המועצה. 24-9-2016-בכנס שנערך ב

מבקש לדעת, היות והמצגת נעשתה במסגרת עבודה ששילמה המועצה, האם קיבל מתן אישור להצגת 
 המצגת?

 ה.מבקש שכחלק מהמענה לשאילתה יוצג האישור לחברי המליא
 

 

 תשובת המועצה:

, שמפורסם באתר המועצה מכיוון שהמצגת הוצגה במליאה ולאחר מכן צורפה לפרוטוקול המליאה

 וכל אחד ואחת רשאים לעשות בו שימוש. החומר אינו סודי וחסוי –משמע 

izrael.org.il/?CategoryID=836&ArticleID=3297http://www.emeky 
 
 

, לא כל הנתונים שהוצגו שונהרסיה אחד ובאלון הגליל הוצגה ורסיה זיו ורהפטיג: כאן הוצגה מצגת ו

המועצה שילמה על העבודה בהנחה  מטעה. שם הוצגו כאן לחברי המליאה והטענה שזו אותה מצגת

בר שלא כך הם פני הדברים והוא לא מציג את אותם שהבן אדם עושה עבודה אובייקטיבית ומסת

 נתונים ועובדות והדבר אינו תקין.

וטוען שזו  והציג מצגת ועכשיו מציג במקום אחראם בן אדם שהציג פה בצורה מקצועית לכאורה, 

, אולי הוא שיקר לנו, אנחנו שילמנו על המצגת, מגיע לנו לראות את האמת. יש שם דברים אותה המצגת

 לגמרי.  שונים

 באלון הגליל. אייל בצר: אנחנו אחראים על מה שקורה פה, אין לנו אחריות למה שהוצג

 

 

 אילתא יואל בן ברוך:ש

 1שאילתה מספר 
מבקש לקבל את המועדים בהם נבדקו משאיות פסולת אריזות )פחים כתומים( של המועצה ע"י תאגיד 

אקראי. באיזה מהם נכח נציג המועצה ואת כול  תמיר ) או שלוחיו ( מתחילת השנה הן באופן יזום והן
 הדוחות כולל התקינים לכאורה.

 בדיקות שנשלחו אלי כדוגמה . 2אני מצרף 
 תודה
 יואל

 

 תשובת המועצה:

 ,יואל שלום

 להלן תשובת האגף לאיכות הסביבה:

 החודשים שחלפו. 12דגימות יזומות במהלך  5נכחנו בכ 

 פות.בדיקות נוס  אין בידינו תוצאות של

 הדו"חות נשלחו אלייך.

http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=836&ArticleID=3297
http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=836&ArticleID=3297
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 את הדו"חות מאמניר ומשחק יואל בן ברוך: ביקשתי שתבקשו

 שאלת שאילתא, קיבלת תשובה. אני צריך לתת חומר שנמצא אצלי ולא לבקש עבורך.דן תנחומא: 

עו"ד עודד דונג: שאילתא זו שאלה, . בקשתך אינה שאילתא. בשאילתא אתה שואל שאלה ומקבל 

 יכולה להיות גם שאין את הנתונים.תשובה והתשובה 

 

 שאילתא יואל בן ברוך:

 2שאילתה מספר 
אילו צעדים אופרטיביים נקטה המועצה על מנת לשנות את המצב בו שיעור גבוה מהפסולת בפח 

-15%  -הכתום הינה פסולת שלא אמורה להיות בפח זה ושיעור המחזור האמתי של אריזות עומד על כ
 הארצי .שהם פחות מהממוצע  20%

 
 

 :)בדיקה של שגיא וויץ(תשובת המועצה 

להלן התייחסותנו לשאילתא של מר יואל בן ברוך בעניין הדברים האופרטיביים שעושה המועצה 

 להגדלת המחזור והפרדת הפסולת :

  בכל ישוב אליו מוכנסים פחים כתומים נערכת ישיבה עם הועד, ועדת סביבה וכיו"ב, ויחד מגבשים

 לישוב. תוכנית זאת כוללת:תוכנית הסברה 

 פרסום מכתב מקדים לתושבים אודות המהלך בתאי הדואר ובאופן אלקטרוני 

 תליית שילוט בישוב 

 שיחת הסברה עם אסי בישוב 

 .מעבר מדריכים בבתים, כולל הסברה בע"פ, וחלוקת שקיות כתומות, מגנט וגלויית הסברה 

 הצגות לילדים ופעילויות קהילתיות 

 פוסטים לפייסבוק 

  שליחת הודעותSMS )לידוע על מהלכים ספציפיים )כניסת המדריכים, פריסת הפחים וכיו"ב 

  שורת פרסומים שבועיים אודות פסולת ומחזור, לפרסום בדף לחבר/לקראת שבת/ ומקביליהם

 בשבועות שלאחר פריסת הכתומים, לפי שיקול דעת הישוב.

  ושבים ע"י מדריכים מקצועיים של שעות הדרכה פרטניות בבתי הת 1000עד כה התבצעו מעל

 המועצה. זוהי ההסברה הטובה והאפקטיבית ביותר שיש.

בשנה וחצי האחרונות קצב פריסת הפחים הכתומים בישובים תלוי בקצב ההסברה, והמועצה מנסה 

  לגייס מדריכים טובים נוספים כל העת.

 מסבירות כמעט בכל המועצה ניסתה לעבוד עם חברות המתמחות בהדרכה כזו )אותן חברות ש

הרשויות האחרות בארץ(, אך התוצאות לא היו ברמה מספקת מבחינת גיוס התושבים ואיכות 

ההסבר לפי הסטנדרטים שלנו. גם העלות היתה גבוהה בהרבה, ולכן אנחנו מסתמכים על מדריכי 

 המועצה בלבד.
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 וספים יקבלו הצגות נ 14אוגוסט, -כל הישובים קיבלו הצגות לילדים בנושא הפרדת פסולת ביולי

פעולות קהילתיות הקשורות להפרדת  30אחרות בנושא במהלך נובמבר. מלבד זאת, נערכו מעל 

פסולת בישובים שונים, בהן "משחק חוזר", הרצאות למבוגרים, סיורים לפארק המיחזור בחיריה, 

 תן ועוד.-שווקי קח

  להשליך )או לא להשליך( הופקו מדבקות לכל הפחים הירוקים והכתומים בעמק המפרטות מה

 אליהם.

  ,מערך ההסברה מונחה ע"י פסיכולוגית אירגונית שהתמחתה בהטמעת תהליכי חדשנות ושינוי

 ומלווה ביועצים של תמיר, המשרד להגנ"ס ואחרים.

 

-מבחינת התקציב, החלק הארי מגיע מהק"ק להפרדת פסולת אורגנית במקור. תאגיד תמיר נותן שווה

ם )עיצוב והפקת חומרי הסברה, שקיות כתומות, הצגות למערכת החינוך ולישובים, ערך בהיקפים גדולי

 ועוד(.

משרה שעובדת בשיתוף מוסדות החינוך, ובכלל  75%מלבד האמור לעיל, מועסקת רכזת חינוך סביבתי ב

זה הצגות בגנים, בבתי הספר ובתיכונים, הכשרות מקצועיות לגננות ולסיעות, הכשרות לצוותים 

 ת החינוך, ועוד.ולרכזו

התוצאות מראות שהמאמץ משתלם, וביחס לרשויות אחרות המצב ביזרעאל טוב מאוד. כמובן שאנחנו 

שנה(, שהטמעתו נמשכת כל  10-15פועלים כל העת לשפרו. מהניסיון האירופאי, זהו תהליך ארוך מאוד )

 העת.

 

 

 יואל בן ברוך: זה נחמד כל זה, התוצאות הן פחות. 

 תה יכול לשאול, לא להרצות.דן תנחומא: א

 יואל בן ברוך: שלחתי דו"ח שמבוסס על נתוני המועצה ושאלתי לאור התוצאות העגומות

 עידו דורי: לטעמך

 דן תנחומא: עניתי לך

כי אלה עובדות ואתה אבי התוצאות והשאלה שלי לאור התוצאות  וצניעות עידיואל בן ברוך: אין פה 

 הגרועות.

מהחיסכון יוחזר ליישובים באמצעות תקציבים  50%את המיחזור, החלטנו ש  אייל בצר: בכדי לעודד

חלק "ירוקים" בכדי לעודד תושבים למחזר . צריך להמשיך בפעולות ההסברה במידה שזה נכון שיש 

 מיחזור בצורה לא נכונה.מה

 

יתי נוכח , היא של זיו, יכול ליהיות שזיו ראה משהו שאני לא ראיתיתדני דה קסטרו: בהקשר לשאיל

את שכרו מהמועצה על עבודה ומציג את הנתונים בישיבה שקיבל  דםהאם א באותו מעמד באלון הגליל, 

ענתו של זיו נניח לטבמקום אחר, אני שם סימן שאלה להמשך דבריי, אני לא השוותי תפוח לתפוח ו

יש כאן בעיה אם , לכאורה, משנה שקופית ובה ואומר שזה מה שהוא הציג במועצה, עיוות את הנתונים

 זה נכון, זה דורש בכל זאת רמה של בירור.
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גבי בורנשטיין: השאלה של מי הבעיה, אתה כמועצה, איזה שליטה יש לך בעניין? בן אדם הוריד מצגת 

 מהאתר ומציג אותה.

דני דה קסטרו: הבעיה לא אם אדם שהוריד מצגת מהאתר אלא עם מי שעשה את המצגת, יש בעיה של 

 לכאורה.אתיקה והכל 

 דן תנחומא: המועצה עבדה עם רן חקלאי, מתן אוריין עובד אצל רן חקלאי.

 עידו דורי: זו מילה מול מילה, אין שליטה על זה.

 דן תנחומא: זיו, יש לך את המצגת שהוצגה באלון הגליל? תעביר אליי אני אשווה. 

 זיו ורהפטיג: אני יכול להשיג.

 ר, הוא לא עובד של המועצה.אייל בצר: מתן אוריין לא קיבל אישו

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

__________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


