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 (זתשע" אדר 'ז) 7201 מרץ 05מיום  33מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
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   חיים כהן דניאל קורבולי דורון מור עופר שלזינגר
 

 דיעו:חסרים, לא הו

  טוניה ליפשיץ משה ציפורי שאול פינקרפלד רן יפעה טאהא סוואעד
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 דיווחים ראש המועצה:

( וצ'ארלי סלומון )משרד יואל פלדשורת"א )עם  במועצההתקיימה פגישה  שדה תעופה משלים לנתב"ג:

כבישים. מבלי קשר לשדה התעופה, ובכלל זה חסמים הצגנו התחבורה( ביוזמתם. הם מבקשים להתקדם, 

 יותר.המצב יהיה גרוע  הוסבר שהעמק פקוק ואם יוקם שדה תעופה

ועדת הכלכלה בכנסת ביוזמת חברי כנסת, איתן כבל היו"ר תומך בהקמת שדה ומרץ( מתקיים דיון ב 06מחר )

התעופה בדרום. אנחנו פועלים לפי החלטת המליאה ופועלים לדרישה לבדיקת החלופות בצורה מעמיקה. 

 בדק.יורשים שחלופה זו תעמק יזרעאל, ואנו דאשר לחיפה יש יותר יתרונות מדעתנו לל

כללית אמירה ב אנחנו לא נסתפק .חלופת הדרוםשל כל החלופות, גם  לובדיקה שפות אנחנו דורשים שקי

 שמשרד הביטחון מתנגד.וסתמית 

עלו אפשרויות בודינגר לפני כשש שנים  בוועדת .מספקת תה חשיבהיצוק איתן הוביל להחלטה ונראה שלא הי

 שדה תעופה ברמת דוד.ל עלתה האפשרותלא שונות ו

 על עתיד העמק. תהיה השפעה מכרעת החלטה שלבפגישה עם יואל פלדשו, נאמר  

האירוע להכרת שביל יזרעאל.  ,בחוה"מ פסח תתקיים בפעם הראשונה צעדת עמק יזרעאל צעדת עמק יזרעאל:

 ילאים.שלושה מסלולים המיועדים לכל הגיהיו אפריל באזור אחוזת ברק  13יום חמישי יתחיל ב

המסקנה שזוהי פעילות פחות מתאימה  ורלא ,ביום העצמאות "מטיילים ונהנים"אירוע זה יחליף את 

 ליישובים.

 
 

 :29.01.2017קודם מיום  אישור פרוטוקול .356

 

 החלטה:

 29.01.2017לאשר את פרוטוקול מישיבת המליאה מיום 

 אושר ללא מתנגדים

 מאושר 

 

 

 

 ערר לתכנית כוללנית מגדל העמק: .357

 .להגשת העררל בצר מסביר את הרקע לערר, נדרש אישור מליאה איי

גדי פיכמן )קיבוץ גניגר( מציג את בקשת גניגר; קיבוץ גניגר מתנגדים לחלק מהתוכנית שמרחיבה את אזור 

הרחבה עתידית של מאושרת בתב"ע לאזור בו  –לגבול המועצה  תהתעסוקה הדרומי של מגדל העמק וחודר

גניגר היו מעודכנים בתהליך והתקיימו ישיבות אך בפועל התכנית של מגדל . ספח א'מצ"ב נ –קיבוץ גניגר

הערר. למועצה יש  העמק הוגשה ללא ידיעתנו, ולא פורסמה בבניין המועצה כנדרש. לגניגר אין מעמד להגשת 

 .זכות להגיש ערר ונדרשת לכך החלטה של מליאת המועצה

 ה לפני כעשר שנים, האזור מופיע כתעסוקה.עידו דורי: בתכנית המיתאר המחוזית שאושר

 אייל בצר: נכון להיום האזור חקלאי ולא ניתן להוציא אישורי בנייה.

 יריב בן עזר: מציע לפנות למגדל העמק במסגרת יחסי השכנות ושיתופי הפעולה בתחומים שונים.



 

 ( זתשע" ז' אדר) 2017מרץ  05מיום  33מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה
 - 3 - 

ל העמק יש השפעה, כרגע הועדה המחוזית. למגדואייל בצר: התכנית קודמה ביוזמת ובמימון משרד השיכון 

 תנגדו.יהנושא מול הועדה המחוזית. תבוצע פנייה לאלי ברדה על מנת שלא 

מראש. לגניגר אין יוסי גת: מבקש שנושא הגבולות יובא לדיון בוועדת גבולות במועצה ושהמועצה תפעל 

 צד המערבי.באפשרות להתרחבות מלבד 

 

 

 החלטה:

 .גדל העמקערר לתכנית כוללנית מהלאשרר את הגשת 

 0נמנע:   0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 :, מועצה דתית עמק יזרעאלדו"ח ביקורת מערך הכשרות .358

 מצ"ב נספח ב'. –אלי יהודה מציג את עיקרי הדו"ח 

 האם כתוצאה מהעודף המועצה מחייבת לשלם?אלש"ח?  800איך יש עודף של יואל בן ברוך: 

המועצה מחוייבת העלמין עד שמשרד הדתות אסר זאת. בעבר המועצה הייתה תומכת בבתי אלי יהודה: 

 המשרד לשירותי דת.המשכורות ברובן משולמות על ידי  .המועצה הדתית מתקציב  60% -ב שאתל

דו"ח מוצג בפני מליאת המועצה מהסיבה שלמועצה הדתית אין מליאה, למליאת המועצה אין האייל בצר: 

 ביקורת של המועצה.אחריות. אנו נדרשים לאשר את המלצת ועדת ה

 המלצת ועדת ביקורת:

 .לערוך נוהל פנימי ליישום נהלי העבודה המחייבים. מומלץ לבחון נהלים במועצות אחרות 

 .לקבוע מלווה מקצועי שיסייע בהטמעת השימוש במערכת מידע ממוחשבת 

  2017לבדוק יישום המלצות ותיקון ליקויים שעלו בדוח הביקורת, באמצע שנת. 

 

 

 החלטה:

 ניין מערך הכשרות;המלצות וועדת הביקורת לדו"ח הביקורת בעאשר את ל

 .לערוך נוהל פנימי ליישום נהלי עבודה . מומלץ לבחון נהלים במועצות אחרות 

 .לקבוע מלווה מקצועי שיסייע בהטמעת השימוש במערכת מידע ממוחשבת 

  2017לבדוק יישום המלצות ותיקון ליקויים שעלו בדוח הביקורת, באמצע שנת. 

 1 נמנע:  0נגד:   25בעד: 

 מאושר 
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 :היטל סלילה תל עדשים –עדכון תהליך הגישור  .359

, הצדדים 2017פברואר  26גישור הופיעו בפני ההנהלה בישיבה שהתקיימה ביום ב םצדדיהאייל בצר: שני 

למשק ₪  22,000 -היקף הפרויקט מצריך היטל בסך כ למשק בית. ₪ 8,000הגיעו להסכמה לתשלום היטל בסך 

הם מבקשים את עזרת המועצה. הוסבר לוועד מקומי תל עדשים ולצדדי הגישור שהם מייצרים עכשיו בית. 

תל עדשים נמנה בין היישובים הבודדים במועצה שקיבלו את כספי משרד ₪.  22,000ל ₪  8,000פער בין 

הבהירה שהמועצה לא החקלאות מהקול קורא לתשתיות ותיקות. הנהלת המועצה הציעה שתי אפשרויות ו

 תממן מכספיה את הכבישים בתל עדשים.

מהנדס המועצה הציע לקחת את הכספים הקיימים העומדים לרשות תל עדשים לביצוע מרכז היישוב. הוצגו 

לוועד המקומי הצעות ההנהלה, הוועד המקומי לא מוכן ומבקש לבצע את כל הכבישים הנדרשים בכדי שכל 

הוסבר להם שאין אפשרות  –רק לתכנון ₪  1,000המקומי ביקש לאשר היטל בסך  היישוב יהיה מסודר. הוועד

 כזו מבחינת החוק. "הכדור" חזר ליישוב לסיום תהליך הגישור.

 

 

 
 :עדכון הוועדה לבחינת סל השירותים .360

לאחר התנגדות הוועדים המקומיים,  .דן תנחומא: המליאה הגדירה שלושה חודשים לקבלת הצעה למודל

מספר ישיבות, הוועדים התבקשו להציג מודל שלהם )לאחר שהתנגדו למודל שהוצג על ידי המועצה(, התקיימו 

 הציגו מודל.לא הוועדים 

 היום, לאחר ישיבת המליאה תתקיים ישיבה נוספת בה אציג הצעה נוספת של המועצה.

 

 

 :עדכון ניהול מערכות החינוך ביישובים .361

 שגיא מציג את התייחסות היישובים;

 בוצע ת ברק:אחוז

, חתימות אחרונות לתקנון והעברה לרשם העמותות, לדברי גלית שבוע בטיפול היועץ המשפטי תל עדשים:

 ימים.

 ;, כשבועיים לסיוםנמצאים בהליך העברת מערכת חינוך הגיל הרך לאגודה הקיימת ציפורי:

 הוגשה בקשה למע"מ לפתיחת תיק מלכ"ר לצורך אפשרות לדיווח מס שכר לעובדות.

 הוגשה בקשה למס הכנסה לאישור העברת הקופות של העובדים לצורך רצף פיצויים.

 עד והעברתו לניהול האגודה. והוקמה אגודה קהילתית שכרגע עיקר מטרתה הפרדת החינוך מהוהיוגב: 

)ניר נחמני(.  רו"חעורך דין שמטפל בנושאים המשפטיים )אביתר גושן( וכן  נבחרו מוסדות ניהול לאגודה, 

 . 'מ וכד.ע.שבוע אנחנו פותחים חשבון נפרד בבנק ולאחר מכן ניר יטפל בפתיחת תיקים במס הכנסה / מה

ועד לאגודה, תשלומי והעברת העובדות מה –עדיין יש מספר נושאים שלא נפתרו שאנחנו בודקים איך לבצע 

ל הועד השנה. אנחנו הורים שכרגע נכנסים לחשבון הועד ויש להעבירם לאגודה והסכמי הורים שחתומים מו

 ין כדי לבצע את ההפרדה מיידית. ימטפלים במלא המרץ בענ
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 יואל בן ברוך: מה קורה עם ועדת ביקורת בתל עדשים?

את  והם התבקשו לתקן להם דגשים והערותניתנו אלי יהודה: הוועדה הציגה את הדו"ח שהיה לא מושלם,  

ת התדרדרו, התקיימה ישיבה נוספת בנוכחותי שהסתיימה עדת הביקורובין הוועד המקומי לו. היחסים הדו"ח

בטוב לטעמי אך למחרת הישיבה התקבלה במועצה הודעה של ועדת הביקורת שהם מבקשים התנצלות 

ם מזכירת מהוועד המקומי. עדכון ליום זה: דיברתי עם יו"ר ועדת הביקורת וסוכם שתתקיים ישיבה נוספת ע

 שתוך חודש ימים יושלם הדו"ח., בתקווה הוועד המקומי ובנוכחותי

 מה הארכה שהמליאה נותנת להשלמת הדו"ח? יואל בן ברוך:

 דן תנחומא: הנושא נידון בוועדת הביקורת האחרונה במועצה והוחלט שכרגע אין טעם להכניס מבקר חיצוני.

"ח, ייכנס לא יובא למליאה, אם לא יהיה דולאחר הפגישה של אלי יהודה, אלי יציג את מסקנותיו. הנושא 

 מבקר חיצוני.

 חיים יזרעאלי: ועד ההנהלה לא נתן התייחסות ואת המידע המבוקש לוועדת הביקורת. 

 אלי יהודה: לא מדויק, הועד המקומי נתן התייחסות, בקשתי היתה שהדו"ח יושלם.

 

 

 :ותקציב ירוק (2021-2017תכנית חומש שלישי ) .362

 חומש שלישי: .א

 מצ"ב נספח ג'

מלש"ח ליישוב ובעיקרה היתה  1בסך של כ  2011 - 2007החומש הראשונה אושרה לשנים אייל בצר: תוכנית 

 לקידום תשתיות ותיקות ומבני ציבור ביישובים.

אלש"ח וועד מקומי  250"ח מועצה + אלש 250בסך  ,2016 – 2012תוכנית החומש השנייה אושרה לשנים 

 שעיקרה למבני חינוך.

 תוך שלושה דגשים; 2021 - 2017השלישי לשנים  היום אנו מציעים את תכנית החומש

ותקינות חצרות משחקים ציבוריים  מבני ציבור לנגישות ,בכל יישובויישובית טיפול ברמה מועצתית  .א

 )בטיחות(

 פיתוח ביישוב לפי החלטת היישוב .ב

 חזות היישובשצ"פים ותקציב ירוק בדגש על  .ג

המצ'ינג של היישובים קטן ביחס  .+ תקציב ירוקאלש"ח  400 -חומש מורכב מחלקה של המועצה בתקציב ה

 לסכום שהמועצה משקיעה.

+ אלש"ח(  180+ נגישות ובטיחות אלש"ח  120) אלש"ח קבוע  300מינימום מקבל דן תנחומא: כל וועד מקומי 

 . מלש"ח 3.6 המספר תושבים חלקי שהחלוקה לפי , יישובים( 36) בממוצע אלש"ח 100

אלש"ח  600 ו שםהושקעמאחר ומשפחות, סוועאד חמירה  11בית זייד מאחר וזהו יישוב קטן של לא כלולים: 

 במערכת המים מכספי המועצה והם לא יוכלו לקבל גם וגם.

לפי סקר שבוצע על ידי  ,נגישות ובטיחותמטרת אלש"ח ליישוב ל 120המועצה מעמידה עד מתוך הסכום הנ"ל 

 'ינג של הוועדים המקומיים.סכום זה הוא ללא מצ .אגף ההנדסה

כרגע מבקשים לאשר את תכנית  .המקורות מהלוואות  .מלש"ח לטובת החומש 15המועצה משקיעה קרוב ל 

 החומש בלבד, סביר שבהתחלה יהיה ביקוש גדול יותר ולפי זה יוחלט על גובה ההלוואה הנדרשת.
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 אלש"ח, כמה לנגישות? 300 -התוך יואל בן ברוך: מ

 אלש"ח מכספי המועצה ללא מצ'ינג. 120סכום הנגישות הינו דן תנחומא: 

אלש"ח בממוצע לפי מספר התושבים.  100אלש"ח קבוע +  300אלש"ח,  400 מוצעאייל בצר: התקציב במ

 אלש"ח ללא מצ'ינג. 120אלש"ח,  300מתוך ה 

 בשעה שהצרכים גדלים?מהחומש הראשון וך: למה הסכום קטן במאה אלש"ח יואל בן בר

גדול אלש"ח, החומש הנוכחי  250השני מלש"ח, החומש  1החומש הראשון היה  -מבקש להבהיר תנחומא:  דן 

המועצה היתה  הראשון. אנחנו בוחנים לפי מצבת ההלוואות של המועצה, בחומש אלש"ח מהחומש השני 150ב 

סכום ה המועצה לאור הצרכים שיש בבתי הספר ולמועצה בכלל, קבע ,בשנה זו .מלש"ח הלוואות 32 לקחה

 לחומש שהמועצה יכולה להעמיד.

סכומים כאלו נדרש קביעת סדרי עדיפויות, יואל בן ברוך: איפה התקיים דיון על הסכום? על סמך מה נקבע? 

מקבלים את הדברים כדברי תורה ולא אתם לא מבין את חברי המליאה, איך חייבים להתקיים בדיון מקיף. 

 ?!וםאיך נקבע הסכ מבקשים את המידע

שא הנגישות והבטיחות זהו סכום זהה לכל היישובים, צריכים לפעול ואופיר שדמי: התקיים דיון בהנהלה. נ

 120לפי דו"ח מהנדס ובמידה ולא כל היישובים ינצלו את הסכום או לחילופין יישובים שיידרש סכום מעל 

אחד יעשה מעקה בארכיון וליישוב  צריכים מבחינה מקצועית ליישר קו בין כל היישובים, לא שיישוב אלש"ח.

 אחר לא יהיה כסף לרמפה.

 דן תנחומא: בנושא הנגישות זה חובה לביצוע לפי סקר אגף ההנדסה, היישוב לא מחליט אם לבצע או לא.

  .להנגיש את מבני הציבור חובה, עפ"י חוק,יתה מתוך זה שיגבי בורנשטיין: ההחלטה ה

סדרי יישוב שיצטרך פחות היתרה תעמוד לרשותו במסגרת החומש. אייל בצר: הכוונה לתת דגשים, אם יש 

הנגישות והבטיחות יקבעו על ידי מהנדס המועצה בשיתוף הוועדים המקומיים. החוק העדיפויות בעבודות 

 120קבענו  העברה מיישוב ליישוב לא ריאלית... אלש"ח, 120מחייב נגישות ובטיחות ולכן אנו צובעים סך של 

 'ינג.אלש"ח ללא מצ

אלי בן סימון: תכניות החומש עשו מתיחת פנים ליישובים וזו הצלחת המועצה, הסכום שנקבע סביר ביחס 

 וועדים המקומיים. האחריות היא של היישובים וזו תכנית סבירה שצריך לאשר.יכולת של הל

קטים מתוך דן תנחומא: בתכניות חומש הקודמות, מעט מאוד יישובים ביקשו הלוואות וביצעו את הפרוי

 התקציב השוטף.

 פרויקטים נוספים, לדוגמא שיפוץ מגרשי ספורט.נה קולות קוראים לשאייל בצר: יש לזכור שבנוסף יש כל 

 ת עם רשימת המבנים והשייכות שלהם )אגודה / וועד מקומי(?גלעד דקל: האם תהיה רשימה מסודר

 על הבעלים או המפעיל לפי הענין.האחריות היא  .מקום ציבורימחייב הנגשה של אייל בצר: החוק 

 קשור להאצלת הסמכויות?הנגישות והבטיחות מיקה בכר: איך 

היא באחריות  יםציבור ביישובה ימבנתחזוקה של יש חלוקת אחריות בין המועצה ליישוביה, אייל בצר: 

 .הוועדים

 האחריות הנגישות היא באחריות המועצה.יואל בן ברוך: 

 דן תנחומא: לדעתך!

 אלש"ח לכל יישוב. 100אני סבור שהמועצה יכולה להגדיל את החומש ב בן ברוך: יואל 

או יישוב שצריך  חיים יזרעאלי: האם נעשה סקר בטיחות ביישובים? מה קורה ביישוב שלא נדרש כל הסכום?

 יותר?
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סגן ראש והנושא יטופל על ידי מהנדס  –אייל בצר: אמרתי שהכסף יישאר ביישוב, לא מדובר ב"שגר ושכח" 

 המועצה, בוצע סקר על ידי אגף הנדסה.

 שאנחנו מחוייבים? מבני ציבור, מה התאריך האחרון לחוק ההנגשההנגשה לזיו ורהפטיג: חוק 

 (.2018)סוף  אייל בצר: עוד כשנתיים

 .2017נובמבר  01זיו ורהפטיג: לדעתי זה 

 .נבדוק את המועדאייל בצר, עו"ד עודד דונג: 

 

 :הצבעה

 הלה:הצעת ההנ

 בנספח ג'כמפורט  2017-2021תכנית החומש השלישי לשנים לאשר את 

 0 נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 הצעת יואל בן ברוך:

 .אלש"ח ליישוב 100להוסיף לחומש 

 2 נמנע:  14נגד:     3בעד: 

 הצעת יואל לא אושרה 

 

 :החלטה

כמפורט  2017-2021תכנית החומש השלישי לשנים הצעת ההנהלה לאשר את אושרה 

 .בנספח ג'

 

 

 תקציב ירוק: .ב

 .ד'נספח מצ"ב  - חישוב התקציב הירוקאסי אליה מציג את 

ההתייעלות היא לא מדעית, נבדק לפי טכוגרף של המשאיות. החיסכון האמיתי הוא בזמן נסיעה של המשאית, 

ועוד גורמים  יש שינויים גם של מעבר מאיסוף פעמיים בשבוע לפעם בשבוע, יש קיבוצים עם הרחבות

 בהתייעלות.

 וקיבוץ מרחביה גם עם מספר תושבים גדול יותר? 1.5: איך הרדוף חיסכון בשעות חיים יזרעאלי

 אסי: אין התייחסות למספר התושבים, יש התייחסות לסוג היישוב.

 עומר נוביץ: במושב מרחביה זה לא נראה שירדו מספר הפחים הירוקים וברוב הבתים נשארו.

 

משפחות. לגבי הישובים  3-4, יש משקים שיש בהם פחים ירוקים 90במושב מרחביה ירדו כ  אסי אליה:

הקהילתיים והמושבים, הנתון הוא מדויק יותר, יודעים כמה פחים ירוקים יצאו. נשארו בישובים פחים 

 ירוקים תקינים שהוחלפו בפגומים.
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בהפחתת הפחים הירוקים, הוחלט ן מהחיסכו 50%אייל בצר: המליאה קיבלה החלטה שיוחזר ליישובים 

שתינתן מקדמה. בהנפה נחסך כסף בהשוואה למחיר הפינוי היום. לא בכל היישובים היו פחים ירוקים לכל 

בית ולכן מוצגת הנוסחה בנספח ד'. המליאה מתבקשת לאשר היום את התקציב הירוק, שכל יישוב יקבל את 

 ים.חלקו לשיפור חזות היישוב וגמיש לפיתוח היישוב

 20%סכום של מלש"ח,  2.5מקדמה של   יואל בן ברוך: בטבלת הקיבוצים והקהילתיים מקבלים בממוצע

יוצא מהמועצה או שמרכב היחסי לקחת את תוספת הזמן  כחופחות מהטבלה התחתונה שיוצאים מקופחים. ש

לקחה בחשבון. הטבלה כל נקודת יציאה שלו ליישוב ובתום הסיבוב. החיסכון שהאוטו נוסע, צריכת הדלק לא נ

הם מסיימים שלוש שנים והחיסכון, בית , 2014ליונה למעט הקהילתיים הוצבו הפחים הכתומים בספטמבר הע

תה יהי 2014יש פער בתזמון בין ישוב שביצע מזמן לבין כאלו שעכשיו. ההחלטה בפברואר  שערים הוצב עכשיו.

, צריך לשנות את ההחלטה המליאה נדרשת להחליט לאחר ניקוי עלויות הפרויקט ולאחר שאין חיסכון 50%ש 

 שמאחר ולא היה חיסכון ורוצים לתת, הכסף יינתן עפ"י חיסכון תיאורטי. החיסכון השעתי חסר.

מהחיסכון בניקוי ההוצאות, אנחנו בשלב שעדיין לא נוקו  50%אייל בצר: החלטת המליאה מדברת על 

 ב שהתקציב קיפח אותו, מוזמן לפנות.אם יש יישוב שחוש ההוצאות ולכן ניתנת מקדמה.

 

 הצבעה:

 הצעת ההנהלה:

מקדמה על החיסכון לשלוש שנים הקרובות, את התקציב הירוק המפורט בנספח ד', לאשר 

 לאחר מכן, יובא לדיון נוסף.

 3 נמנע:  2נגד:   23בעד: 

 מאושר 

 

 הצעת יואל בן ברוך:

 להוסיף שעות לקבוצה העליונה

 0 נמנע:  13נגד:     2בעד: 

 הצעת יואל לא אושרה 

 
 

 :ההסדרים חוק לפי עדכון - 2017 מועצה לשנת תקציב .363

 מצ"ב נספח ה'

 מלש"ח. 9מלש"ח עיר עולים, קיבלנו פיצוי מהמדינה בחוק ההסדרים בסך  12קיזוז בגין דן תנחומא: 

  המקור מענק ולא ארנונה.עודכן סעיף 

 

 החלטה:

 י עדכון חוק ההסדרים כמפורט בנספח ה'לפ 2017 המועצה לשנת תקציבלאשר את 

 0 נמנע:  0נגד:   24בעד: 

 מאושר 
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 :2017תמיכות  .364

דן תנחומא: מאחר וידוע לי שליואל בן ברוך יש הרבה הערות, אני מציע שיואל יציג את הצעתו ונצביע על שתי 

 ההצעות בכך נחסוך הרבה זמן.

 בנפרד. הסתייגותיואל בן ברוך: צריך להצביע על כל 

 י יזרעאלי: יואל, תקשיב ליועץ המשפטי, מה שאמר שנצביע על כל סעיף בנפרד, מי נגד מי בעד.ש

 אני בעד :בצראייל 

 הקמנו ועדה שבדקה והמליצה, צריך להצביע על המלצת הוועדה תחילה. :בורנשטייןגבי 

 .מצ"ב נספח ו' - דן מקריא את המלצת ועדת התמיכות וההנהלה

 זיו ורהפטיג: האם לכל העמותות יש ניהול תקין?

 דן תנחומא: כן

 ור שלוש?טיואל בן ברוך: מה הפרמטרים של החישוב ב

 עשינו נוסחה פנימית שלנו לחישוב, זהו נייר עבודה של הוועדה.דן תנחומא: 

 אלש"ח לנהלל? 100יואל בן ברוך: עשיתם חישוב, מבקש שתציגו אותו. האם כחול לבן עדיין מעבירים 

 מירי שריג: לא

 שגיא וייץ: מציג ליואל את הנוסחה

ומקפח בצורה קיצונית את  , לא ראויירמההוקי, לדעתי זה לא סב 11יואל בן ברוך: כחול לבן מקבל פר ילד פי 

 ילדי ההוקי.

 דן תנחומא: יואל, אתה יודע מה התקציב של ההוקי?

 , לדעתי לא רלוונטי להוקי.5.1יואל בן ברוך: פר ילד, לא התקציב הכולל. מבקש תשובה על קריטריון 

 שי יזרעאלי: לדעתך!

 וונטי או לא. יואל בן ברוך: אין לדעתי. שהיועץ המשפטי יאמר לכם אם רל

 עו"ד עודד דונג: אני חלק מהוועדה.

יואל בן ברוך: אתם לא נותנים לי תשובה, אני מבקש שהיועץ המשפטי יאמר לפרוטוקול שזה תקין, החלת 

, 150ולהוקי יש יותר מ  ללתושבי העמק אלא משתתפים ככ 150על ההוקי. לא כתוב בתבחינים  5.1סעיף 

 מבקש תשובה מהיועץ המשפטי.

מתפתח ויכוח לא מסודר ולא ניתן לרשום את הדברים שנאמרים. ראש המועצה ועץ המשפטי מנסה להשיב, הי

 מעלה את ההצעה להצבעה.

 

 החלטה:

 כמפורט בנספח ו' 2017תמיכות לאשר את 

 2 נמנע:  2נגד:   17בעד: 

 מאושר 
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 תב"רים: .365

 בנספח ז'.דן תנחומא מקריא את רשימת התב"רים המפורטים 

 ברוך: האם כל יישוב יכול, בהקשר לשריד?יואל בן 

 דן תנחומא: זה בית ספר.

 

 החלטה:

 התב"רים המפורטים בנספח ז'לאשר את 

 0 נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 חופשה פרטית ראש המועצה: .366

מרץ  21מרץ עד ליום  15ראש המועצה מעדכן את המליאה כי הוא יוצא לחופשה פרטית בחו"ל החל מיום 

 מקום, עידו דורי.מלא מ .)כולל(

 

 

 

 יואל בן ברוך: –שאילתות  .367

 'ט'+חמצ"ב נספח  –דן מקריא את שתי השאילתות של יואל בן ברוך והתגובות 

 מלש"ח. 5.3תה מתוך ה ייואל בן ברוך: השאלה הי

 דן תנחומא: זו התשובה, כפי שהוצגה.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 שמה: מורן נירר

_________  __________ 

 ראייל          בצ  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


