
 

 ( זתשע" לולא 'וכ) 2017 ספטמבר 17מיום  38מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה

 - 1 - 

 (זתשע"לול א 'וכ) 7201 ספטמבר 71מיום  83מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 נוכחים:
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  ישראל ויזל גלעד דקל משה לפידות טוניה ליפשיץ שמואל טלאור
 

 חסרים, הודיעו:

 טלי זייד שאול פינקרפלד אופיר שדמי לימור ירון יאיר כץ מרדכי הייזלר

   רן יפעה מיקה בכר מיכאל ראטה עומר נוביץ
 

 

לוט , רפאל פמורן ניר, מירי שריגשגיא וייץ, ליאת מלכה, דובי וינגרטן, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 )דברת(, ניר הילדסהיים )שריד(
 

 

 

 

 

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 שדה תעופה משלים לנתב"ג .2

 וריות"ערי חינוך" מרכז המועצות האז .3

  2018תבחינים לתמיכות  .4

 תמיכה לקבוצת הכדורסל המשותפת עם מגדל העמק .5

 2017עדכון סעיפי תקציב  –ועד מקומי שריד  .6

 שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי שדה יעקב .7

 עדכון שכר בכירים מנהלת אגף הרווחה .8

 משרה )א.ב( 100%עבודה נוספת לעובד ב  .9

 יה, תל עדשיםועדת ביקורת חנתון, קיבוץ מרחביה, בלפור .10

 יו"ר –ועדת ביטחון  .11

 תב"רים .12

 שונות .13

 
 

 משתתפים באבלו של חבר המליאה עומר נוביץ במות אימו הניה ז"ל.

 

 

 

 



 

 ( זתשע" לולא 'וכ) 2017 ספטמבר 17מיום  38מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה

 - 2 - 

 

 דיווחים ראש המועצה;

שני פרוייקטים חינוכיים בסימן קיום משותף בעמק יזרעאל זכו למענק מהקרן לעידוד יוזמות  ;קיום משותף

יחד גבעת אלה וגריפאת ונהלל ומזאריב מזרזיר  .ית לחינוך יסודישל בית הנשיא במסגרת תקווה ישראל

 .שניים מעמק יזרעאל –פרוייקטים ארציים  11מזרזיר. מתוך 

 שדה יעקב ורמת דוד. שנה; 90חוגגים 

השבוע נערכה הצגה משותפת לתלמידי כיתות ט' בבית  –ערב מרגש באולם המופעים במזרע  תיאטרון עדות;

ניצולי השואה של עמק יזרעאל. ההצגה המרגשת נערכה במעמד ראש המועצה לזרע והספר עמקים תבור במ

, עמותת תיאטרון עדות שושן, יו"רנוקי בן  –האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, מנכ"לית עמותת ותיקי העמק 

 55מובילי המיזם עזרא ועירית דגן המקיימים זו הפעם ה  .מנהל בית הספר עמקים תבורוישראל מובשוביץ 

 .שנים 18את המיזם במשך 

ערב מרגש בספרייה האזורית לכבוד השקת ספרו של המשורר, חתן פרס  ר, חתן פרס ישראל;ריבנטוביה 

 שרון רב והוציאי, ממשיך לכתוב במרץ ובכ93טוביה ריבנר. ריבנר, חבר קיבוץ מרחביה, בן  –ישראל לשירה 

 .ורכת ליאת קפלן ובהוצאת מוסד ביאליק"עוד לפני" בעריכת המשוררת והע –לאחרונה את ספרו 

 התמנה למדען הראשי של משרד הכלכלה.ד"ר עמי אפלבאום, תמרת; 

התארח במועצה האזורית עמק יזרעאל ובמכללה האקדמית עמק  השרביקור שר התקשורת, ח"כ איוב קרא; 

ב"ג בעמק, סייר יזרעאל. במסגרת הביקור, שמע השר קרא על ההתנגדות המועצתית להקמת שדה משלים לנת

במרכז התקשורת במכללה האקדמית עמק יזרעאל ונפגש עם הנשיא הנכנס, פרופ' יצחק הרפז וחברי הנהלת 

 .המכללה

השתכנע שאין להקים שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל והכריז שהוא ביקור ח"כ יהודה גליק; 

 מתנגד להקמת השדה בעמק.

, יזרעאלים בנייהללתכנון ו  המקומית נוכת מבנה הוועדה לחחגיגי  טקסהתקיים חנוכת מבנה "יזרעאלים": 

מזוזה. המשכן החדש של הוועדה, צמוד לבית המועצה, מעניק שירות למספר רשויות מקומיות: עמק קביעת ו

 .יזרעאל, מגידו, זרזיר, כעביה, טבאש וחג׳ג׳רה

הושע, ירדן כרמלי אלוני אבא, איתמר חמישה מבני העמק )נבו כהן כפר יאליפות העולם בהוקי גלגיליות; 

בחרת ישראל נ אלעד תורן אלוני אבא השתתפו במשחקיופלאט שמשית, אסף קרן צור בית לחם הגלילית 

 10בנאנג'ינג, סין. הנבחרת הישראלית שכללה ב)בוגרים( בהוקי גלגיליות מטעם איגוד הגלגיליות ישראל 

תפה בקטגוריית גביע הקונפדרציות וניצחה את יפן, שחקנים וצוות מקצועי )מאמן ומנהל נבחרת( השת

 .זילנד וטיוואן. במשחק הגמר גברה הנבחרת על הודו וזכתה להניף את גביע הקונפדרציות-אוסטרליה, ניו

קבוצות החלו את הטורניר שנפרש על פני כמעט  14כ ; יגה האזורית לכדור רגל לזכרו של אסף פוקס ז"לל

איש מילאו את המגרש בגבת וכל יישוב   400 קרוב לו מרחביה והרדוף. הגיעשלושה חודשים. למשחק הגמר 

מלווה במעודדים רבים ונלהבים שתרמו לאווירה הנהדרת במגרש. קדם למשחק הגמר טורניר קצר 

. בטורניר הקצר  35בהשתתפות "החברים של פוקסי" נבחרת הצעירים של הליגה ונבחרת של שחקנים מעל גיל 

 4-5במשחק הגמר ניצחה קבוצת מרחביה את קבוצת הרדוף  רים של פוקסי במקום הראשון.זכתה נבחרת החב

 לאחר הארכה במשחק מותח וצמוד.
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 :13.08.2017אישור פרוטוקול קודם מיום  .408

 זיו ורהפטיג: מבקש התייחסות להערתו בעניין סעיף עמותת התיירות בעניין דבריו של אייל בצר.

ינה קשורה להחלטה, מדובר בסעיף דיווח פעילות עמותת התיירות, אין מניעה דן תנחומא: ההערה של זיו א

 לאשר את הפרוטוקול.

 

 החלטה:

 13.08.2017לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה מיום 

 )הצגת פעילות עמותת התיירות(. 398בדיקת הסתייגות זיו ורהפטיג לסעיף תתקיים 

 0נמנע:   0נגד:    24בעד: 

 מאושר 

 

 

 ה משלים לנתב"ג:שדה תעופ .409

בצפון. לאחרונה עודכנו  3בדרום ו  3חלופות,  6הועדה שנבחרה על ידי מינהל התכנון הציגה אייל בצר: 

בניגוד למה שנאמר בהתחלה,  .יש העדפה לרמת דוד .רמת דוד ונבטים :שהועדה צמצמה את החלופות לשתיים

פת חיפה, חיל האוויר ומשרד הביטחון . הועדה לא עשתה בחינה לעומק לחלו2018מדובר על תחילת שנת 

 . לטובת שמיים פתוחים מתנגדים לנבטים

סיור כולל טיסה והדמיית והשתתף בהתארח במועצה בנייה להארצית לתכנון ו מועצהיו"ר ה –אביגדור יצחקי 

 נייר העמדה .שבודקת את החלופות מועצהמההעבירה נייר עמדה , ממשרד התכנון נחיתה בחיפה. אילנה שפרן

, לא שהביאה לפסילת חלופת חיפהשל רת"א בדיקה הבדיקה שלנו ניתן להבין שעפ"י  .פוסל את חלופת חיפה

 חלופת חיפה. לפסול את . רת"א לא מוכנים להעביר לידינו את חומר הבדיקה שהביאה אותם ל היתה מעמיקה

חברה על ידי דיקה  שלהמלצתו יש לקיים ב ,מתן אוריין –המועצה שכרה את שירותיו של יועץ תעופה 

. אביגדור יצחקי הסכים לקיים את הבדיקה אך כי בארץ אין חברה שיכולה לבצע את הבדיקה אירופאית

על לקיים את הבדיקה על חשבון המועצה  ממליץרת"א. צוות המועצה של לצערנו התחרט בעקבות התנגדות 

 . מנת לקבל מסד נתונים חזק ומהימן.

יונה חושב שיש להקים שדה בצפון אבל מעדיף  .יונה יהב –עיריית חיפה  עם ראשבנושא פגישה התקיימה 

העביר את הנמל הצבאי שיהיה בעמק יזרעאל ולא בחיפה בשל התנגשות עם נמל ימי צבאי. יונה יהב רוצה ל

אזור תיירות. יונה יהב לא רוצה לקדם את חלופת חיפה  כשקיים היום פתח את אזור הנמל הצבאי צפונה ול

 . חלופה זו שהמועצה האזורית עמק יזרעאל תקדםלכך ו מתנגד אינאך 

במידה ותתקבל החלטה )כרגע לא אני סבור שחשוב שנבצע את הבדיקה ונרכז בידינו את החומר הנדרש כדי ש

נוכל שתהיה בעינינו בלתי סבירה,  התקבלה החלטה על הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת דוד(

. נון ואף בהליכים משפטיים במידת הצורך ובמידה ונמצא שיש לכך מקוםלהתמודד איתה, בהליכי התכ

כארבעה חודשים. יש הדים חיוביים מכיוון חיפה שרוצים לקדם את תארך הבדיקה של החברה האירופאית  

חלופת חיפה, גם ראש העיר לשעבר, עמרם מצנע בדק בעבר את נושא הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג 

 ר אפשרי.בחיפה ולדבריו הדב
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על מנת שבמידה ויתברר  לאשר את המלצת ההנהלה לבחור חברה אירופאית לבדיקת חלופת חיפה בקשאני מ

 . שחלופה זו אפשרית, ניתן יהיה לדרוש לכלול אותה במסגרת החלופות האפשריות

 

 יוחאי פורת: מי יעמוד מאחורי שכירת החברה האירופאית? תדמיתית וכספית?

ע של ראשי הרשויות באזור )עמק יזרעאל, טבעון, מגידו, רמת ישי(, הפורום נפגש השבואייל בצר: יש פורום 

 וצג. טבעון מתנגדים לחיפה ולצפון מחשש שזה יפגע בהם.והחלטת המועצה ת

בעוצר לילה בגלל טיסות זיו ורהפטיג: היום רת"א פירסמו לקראת ראש השנה שיהיו חריגות בהמראות 

אני חושב שצריך להסתכל על שני  ו מכתב לרת"א שהדבר אינו מקובל עליהם. לאומן, תושבי ראשל"צ הוציא

 )טבעון ומגידו(. ראשי הרשויות, יש נכונות של חלק מהרשויותהמצב הקיים עם דברים: 

 גבי בורנשטיין: טבעון מתנגד לחיפה.

הטיעון בשולחן כרגע אנחנו מניחים את הכל על חיפה,  זיו ורהפטיג: האם יש חשיבה קדימה של הצוות כי

, לקדם למה לא חצור?! להמשיך לשתף פעולה עם הדרוםשדיברנו עליו למרות ששמואלי פסל אותו. העגול 

ים צריכ אנחנו הן לא היו באמת חלופות. –חלופות שחמש מהן לא רלוונטיות  6ולדחוף רעיונית אי בים, אם יש 

 לקיים דיון אסטרטגי.להסכים עם היועץ המשפטי ו

"ד ( שברגע שזה יעמוד רמ, עפולה, מגדל העמקיוקנעםרשויות מאוד רלוונטיות )נצרת עילית,  4יש אייל בצר: 

 רק שלא יוקם בדרום. אלי חיפה מול נבטים, הם בעד חיפה, שיהיה סיכוי עלרמ"ד, ברגע מול חיפה, הם בעד 

 ברדה מוכן להילחם על חיפה, נצרת עילית מעוניינים שהשדה יוקם ברמת דוד.

 סימון: האם המועצה קיבלה את פירוט הסיבות לפסילת החלופות שהיו בצפון? אלי בן

 המתכנן השיב שאינו אייל בצר: לא קיבלנו, ביקשנו ושלחנו מכתב דרישה לקבלת הסבר מדוע נפסלו החלופות.

 יכול לנמק והפנה אותנו לאילנה שפרן.

 , איפה היחצ"ן? מה הוא עושה?יןבדיון העכשווי שכרנו  בעלי מקצוע מלבד מתן אוריזיו ורהפטיג: 

 המדיניות היא לרתום בעלי תפקידי מפתח. יש לנו אסטרטגיה. אייל בצר: כולם עובדים בצורה מקצועית.

 שמעון סויסה: ישר כח לאייל בצר על האמירה ברדיו שהיתה חדה וברורה. למה אנחנו לא יכולים רק להתנגד?

 למה אנחנו צריכים להציג חלופות?

 אפשר רק להתנגד אבל יש להתנגדות סיכוי טוב יותר אם נציג חלופות.. יתרה מכך: ההחלטה היתה אייל בצר:

לבדוק חלופות. אנחנו סבורים שבגלל שהחליטו מראש מה רוצים שתהיה התוצאה, פסלו מראש את חלופת 

 .חיפה שהיא החלופה הטובה בעינינו. זו הסיבה שאנחנו רוצים לבדוק את החלופה הזאת

 עאלי: האם יש דיון לקבלת החלטות?שי יזר

מבקש לאשר את ההתקשרות עם החברה ובהמשך נעדכן חרי שמסרתי את האינפורמציה, אני אייל בצר: א

 איך מתקדמים.

תתקבל  2018הזמן התקצר משמעותית כי אמרת שבתחילת לא הצלחת להכניס את חיפה, יואל בן ברוך: 

הפסדת. צריך לגשת לבג"צ  –שת בג"צ אחרי ההחלטה החלטה. אם תהיה החלטה שחיפה לא נבדקה, הג

 במידה ובתום השלושה חודשים עדיין לא תתקבל החלטה, יוגש בג"צ. להכניס את חיפה כחלופה.

 אייל בצר: מבקש להצביע על שתי הצעות;

ירה של שלושה חודשים וללכת לבג"צ בתום שלושה חודשים בכל הצעת יואל בן ברוך: להיכנס לבדיקה מה

 .מקרה

שתבדוק את חלופת חיפה.  לאחר שנקבל את התוצאות,  תעם חברה אירופאילהתקשר הצעת ראש המועצה:  

 צעדינו המשך קבל החלטה על נקיים דיון ונ
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בכל  דני דה קסטרו: חיפה הוא סיפור עם סבירות נמוכה, אם לא רוצים בעמק, למה לא לקדם את הדרום

 ?הכח

 שויות בצפון, שרוצים שהשדה יוקם בצפון ולא בדרום.מאחד את כל ראשי הראתה דן תנחומא: 

 

 

 

 אייל בצר: הצעה להצבעה;

להמשיך את המאבק על פי החלטת מאשרים התקשרות עם חברה בינלאומית לבדיקת חלופת חיפה, 

עם תום הבדיקה יובא לדיון המליאה למניעת הקמת השדה בעמק על ידי כל חלופה אחרת )צפון ודרום(, 

 במליאה.

 

 ה:החלט

מאשרים התקשרות עם חברה בינלאומית לבדיקת חלופת חיפה, עם תום הבדיקה יובא 

 .מה שיבוא קודם –או שלושה חודשים  לדיון במליאה

 0נמנע:   0נגד:    28בעד: 

 מאושר 

 

 

 :ערי חינוך .410

 יוזמה ושיתוף פעולה של סמינר הקיבוצים, התנועה הקיבוצית, מרכזבמסגרת מציג את הנושא;  דן תנחומא

התגבשה ועובדת קבוצה המורכבת ממנהלי חינוך, מנהלי בתי  המועצות האזוריות והמנהל לחינוך התיישבותי.

חינוך של זרם הלגבש זהות חינוכית מובחנת וברורה  ספר, מפקחים, מרכז המועצות והתק"צ  במטרה

 .התיישבותי במרחב הכפרי

של מפגשי למידה בהם התקיימו סדנאות,  במהלך שנת הלימודים האחרונה נפגשה הקבוצה באינטנסיביות

 סיורים ומפגשי העשרה לצורך המשגה, שיום, זיקוק ועיצוב הפדגוגיה החינוכית של החינוך ההתיישבותי.

 המטרה הסופית היא לפרסם מסמך אקדמי המגדיר את ליבת החינוך ההתיישבותי בעת הזו.

 "ערי חינוך" לפינלנד.כחלק מתהליך הלמידה מתקיים במהלך חופשת סוכות סיור של 

 רב חברי הקבוצה הביעו את רצונם להשתתף בסיור משמעותי זה.

 ₪ 7,000 -עלות הסיור לאדם 

 ₪ 1,000 –השתתפות עצמית 

 ₪ 2,500 –השתתפות המנהל לחינוך התיישבותי )לאדם( 

 ₪  3,500 –השתתפות המועצה/הארגון/המעסיק )לאדם( 

דודו  –חל שחורי ומנהלי בתי הספר העל יסודיים )עמקים תבור מהמועצה משתתפים מנהלת אגף החינוך, ר

 עינת גורה(. –אילנית ערן, ויצו נהלל  –גורן, העמק המערבי 

 )כל אחד( בהשתלמות בפינלנד.₪  3,500המליאה נדרשת לאשר השתתפות לארבעת השותפים בסך 

 הנהלה.דן תנחומא: אנו נכין נוהל נסיעות לחו"ל, יובא לדיון באחת מישיבות ה
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 החלטה:

לאשר את נסיעת רחל שחורי, דודו גורן, אילנית ערן, עינת גורה בהשתתפות המועצה בסך 

 לכל אחד/ת.₪  3,500
 

 0נמנע:   0נגד:    27בעד: 

 מאושר 

 

 

 קבוצת הכדורסל המשותפת עם מגדל העמק;בתמיכת המועצה  .411

תפות, היועץ המשפטי קבע דן תנחומא: המחשבה היתה לעשות הסכם להעברת חלקה של המועצה בשו

 עפ"י נוהל תמיכות. בחון את הנושא שהעברת כספים לקבוצת הכדורסל היא תמיכה ושיש ל

 .2017אלש"ח לתקציב  275אלש"ח לעונת המשחקים,  550מדובר ב 

 כמה שחקנים בקבוצה הזו הם מהעמק שהוריהם גרו בעמק ושילמו ארנונה?יואל בן ברוך: 

 ת כח אדם בקבוצה;מקריא את מצבדן תנחומא: 

 מאמן הקבוצה נולד וגדל בדברת, היום גר ברמת צבי.  -ניר קפלן 

 עוזר מאמן גר בבית לחם הגלילית. –גולן יבלנוסקי 

 מנהל קבוצה גר ביפעת )לשעבר שחקן בקבוצה( –רונן שני 

פעת נאי )יעדי(, נבות ישחקנים; טל אבירם )שמשית(, קורן ג'ורנו )אחוזת ברק(, עילי בן עמי )עדי(, קורן גנאור )

 ועובר לנהלל(.

 ת.גל ווינטה וטל ווינטה גרים בטבעון, גדלו במחלקת הנוער בעמק יזרעאל כולל קבוצת הבוגרים בליגה וארצי

 בן אלאף גר בקריית מוצקין, שיחק במחלקת הנוער של עמק יזרעאל מכיתה י' עד יב'.

לחייב את אלי ברדה להתנגד איתנו לשדה תעופה טוניה ליפשיץ: בכמה כסף אנחנו משתתפים? ומדוע שלא 

 ברמת דוד?

אלש"ח  275מדובר על  .2017. נכלל בתבחיני התמיכות של אלש"ח 550 בזמנו דן תנחומא: המליאה אישרה

 . ועדת תמיכות קבעה שהתמיכה תעבור במנה חודשית.2017לתקציב 

 לדעתי שמות השחקנים הם סתם כיסוי.יואל בן ברוך: 

 

 

 החלטה:

לאשר העברת חלקה של המועצה לקבוצה המשותפת עם מגדל העמק בנוהל תמיכות על סך 

 אלש"ח. 275יועברו  2017אלש"ח לעונה. בשנת  550

 6נמנע:   0נגד:    20בעד: 

 מאושר 
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 :2018תבחינים לתמיכות לשנת  .412

ור הערות משנים , העבודה היתה מתמטית לאדן תנחומא מציג את התבחינים שהוכנו על ידי ועדת התמיכות

 .)מצ"ב נספח א'( אושרו על ידי הנהלת המועצהקודמות. התבחינים 

 יואל בן ברוך: 

 ?3סעיף איך האישור שנתנו עכשיו עומד ב

 שונות זה צ'ק פתוח?  2.7סעיף 

שמקבלות לעמותות קטנות  ""פר ראש₪  1,400קבוצת ספורט, מפלה את העמותות הגדולות שמקבלות בין 

"פר ראש"? זה ₪  100עם ילדים שלנו צריכה לקבל רק , אני שואל אם עמותה קטנה 5.2.3יף בגלל סע₪  100

 צריך להימחק. לדעתי,  5.2.3 המקפח סעיףהילדים שלנו והאם הם לא צריכים לקבל אותו הדבר? 

 הקטנות, מוזיאון מרחביה ובית חנקין יקבלו פחות, האם זה נכון? התבחינים פוגעים בעמותות 

תמיכות תבדוק את עניין השכר ותדווחו עליו, זה היה בעבר ולא נבדק ותעדכנו מה השכר הסביר  האם ועדת

 בכל תחום ואם הם עומדים בזה. 

והמחזור בני העמק האם תבדקו האם את הנתונים המטעים שחלק מהמבקשים מעדכן במספר הילדים הכולל 

 מנפחים את הנתונים. שמנו לב שהם הכספי 

אלש"ח, זו בדיחה לעמותות כמו כחול לבן ובית  20ים בונוס לעמותות שנותנות מלגות של אתם נותנ 18סעיף 

אחוז מהמחזור שלהם ועמותה קטנה  1/3זה אלש"ח  20מלש"ח, מלגה של  6עם מחזור של האמנויות, 

לגות צריכות להיות באחוז ולא אלש"ח, המ 20ולא יכולה לתת הנחות ב קטן ותר הרבה ישהמחזור שלה 

 ום.מהסכ

 הקריטריונים הם על פי מדיניות ראש המועצה והנהלת המועצה.דן תנחומא: 

 ישובים 7מ  7+ מיישוב אחד  143אבל  שהם יותר ברורים. קריטריוניםקביעת הזיו ורהפטיג: השתפרנו ב

, יוצא שאתם מכוונים לעמותות מסוימות, לא נראה לי שאנחנו יכולים להגדיר דברים, התמיכה אחרים

 אני נותן לו.מהכסף ש

אני חייב להגיד שהתבחינים תקציב לעמותה המבקשת.  100%התמיכה בכל מקרה אינה גבי בורנשטיין: 

 נבדקו ונוספו בתיאום עם היועץ המשפטי, הכל נעשה ברמה של מה נכון ללא כיוון לעמותות מסוימות. תציעו

 הצעה ואל תתקפו.

 זיו ורהפטיג: קיבלנו את התבחינים ביום חמישי.

 1,000בה  נמצאיםש הועמות יושביםבי בורנשטיין: אם רוצים לשנות, צריך לבוא ולשנות. אנחנו בתוך עמנו ג

 ילדים תקבל יותר.

 .10"פר ראש" הם מקבלים פי  יואל בן ברוך: זה ילדים שלנו שמקבלים יותר.

לא תגדל. צריך דני דה קסטרו: עמותה שיש בה מעט ילדים, אם לא תקבל תקציבים להגדיל את עצמה היא 

 להסתכל על קצב הגידול. מציע לדחות לישיבה הבאה.

 התבחינים עברו ועדת תבחינים מורחבת ואישור חברי ההנהלה. אייל בצר: 

 יואל בן ברוך: ההנהלה לא דנה בתבחינים.

 .דן תנחומא: רשום בפרוטוקול ההנהלה שהאישור יהיה טלפוני בהסכמתם

וההנהלה תדון שוב בהסתייגויות, זה להנהלה יעבירו הערות מעוניינים שאיתי אדמון: מציע שחברי המליאה 

 לא דיון שצריך להתקיים במליאה. ההנהלה תציג הצעה מוסכמת למליאה.
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 קיבלה החלטה ומינתה צוות.שי יזרעאלי: המליאה 

 יואל בן ברוך: אין דחיפות ואפשר לדחות את הדיון.

בכפוף לשינויים יש לאשר את התבחינים עד ספטמבר בכל שנה. אייל בצר: דן מוסר שאת התבחינים יש לאשר 

 .2017ספטמבר  25עדת התמיכות עד יום שני ושיגישו חברי המליאה לו

 

 
 החלטה:

 בנספח א'.המלצת ועדת התמיכות כפי שהוצגו את לאשר 

, במידה וימצאו נכונות, 2017ספטמבר  25עד יום שני מודיעים לכל מי שרוצה להשיג השגות 

 נויים יובאו למליאה.השי

 1נמנע:   2נגד:    28בעד: 

 מאושר 

 

 

 ;2017עדכון תקציב ועד מקומי שריד לשנת  .413

 (.₪ 1,990,736, סה"כ תקציב הועד לא השתנה )מאושר 2017מבקשים לעדכן את תקציב 

 עדכון התקציב מתבטא בהקטנת הבצ"מ והגדלת הסעיפים;

  חאלש" 30תאורה ב 

  חאלש" 38הנהלה וכלליות ב 

 

 החלטה:

 כמפורט לעיל. 2017לאשר עדכון הסעיפים בתקציב ועד מקומי לשנת 

 1נמנע:   0נגד:    25בעד: 

 מאושר 

 

 

 שינוי מורשה חתימה, חשבון הורים בי"ס יסודי שדה יעקב: .414

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

המנוהל  323444ן ל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבוהתאגיד ולפעול בכ

 קרית טבעון על שם בית ספר יסודי שדה יעקב.בבנק הפועלים סניף 

 )במקום אלה קליר( 25115239ז .ת –מנהל בי"ס  - רות פרינס כרמית .1

 053407631ז .ת -  ביה"ס  מזכירת - מתוקה האוסהלטר .2

 040255762ז .ת  –הורים ועד ציג נ – ורד נטע .3

בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  בית  של מנהל -םיחתימותיהם של שניהחתימה: הרכב 

  יסודי שדה יעקב.הספר 
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 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 כרים לעיל:הנז

   ערוצי שירות:                                                     תחומי פעילות:

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

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                          עו"ש מט"י

                    מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                             פיקדונות בשקלים

            ממסרים" "תיק                                           מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 ה קולי/פקס/טלפקסמענ                                                                                            

 
 

 החלטה:

 לאשר מורשה החתימה המפורטים לעיל.

 0נמנע:   0נגד:    24בעד: 

 מאושר 

 

 
 ב:שינוי מורשה חתימה, חשבון רשות בי"ס יסודי שדה יעק .415

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

המנוהל  318661ן התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבו

 קרית טבעון על שם בי"ס יסודי שדה יעקב.בבנק הפועלים סניף 

 )במקום אלה קליר( 25115239ז .ת –מנהל בי"ס  - רות פרינס כרמית .1

 053407631ז .ת -  ביה"ס  מזכירת - מתוקה האוסהלטר .2

בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  בית  של מנהל -םיחתימותיהם של שניהחתימה: הרכב 

  יסודי שדה יעקב.הספר 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

   ערוצי שירות:                                                     תחומי פעילות:

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

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                          ט"יעו"ש מ

                    מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                             פיקדונות בשקלים

            "תיק ממסרים"                                           מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 ה קולי/פקס/טלפקסמענ                                                                                            

 החלטה:

 לאשר מורשה החתימה המפורטים לעיל.

 0 נמנע:  0נגד:    24בעד: 

 מאושר 
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 עדכון שכר בכירים מנהלת אגף רווחה; .416

ולא בשכר בכירים. לא מדובר בהעלאת שכר אלא  דרגהשכרה של אתי גפן מנהלת אגף הרווחה מוגדר בדירוג 

 בהסדרת שכרה של אתי שכיום מורכב משכר בסיס, שעות נוספות ושעות כוננות.

 

 החלטה:

 משכר מנכ"ל. 70%לאשר את שכרה של אתי גפן, 

 0נמנע:   0נגד:    25ד: בע

 מאושר 

 

 

 

 : , קיבוץ מרחביה, בלפוריה, תל עדשים, אלון הגלילת ביקורת, חנתוןוועד .417

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

ב הביקורת בישוב מהווה בסיס חשועבודת  מינוי ועדת ביקורת בישובים.", 1958 –)מועצות אזוריות(, תשי"ח 

ועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה  לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לועד המקומי מבין תושבי  הפנימית. כת הביקורתאלמעשה את מל

ועדת הביקורת תכלול  )ו( לצו המועצות(. –א)א( 130הישוב שאינם חברי הועד ואשר יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 3 – 5בין 

 :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 ראשונה של  .ב

 אחד מהם.

 מקומי. המועמד כשיר לכהן כחבר ועד .ג

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

)חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על 

אם ועור, לפי העניין, חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ער –שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור  –הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 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.
 

 

 :ההחלט

 את ה"ה: ועד מקומי חנתון ת ביקורתלמנות לועד

 028850857ת.ז.  יונה שוורץ, 037692241ת.ז.  שרונה מרגי אובגרש

 מצטרפים ליואל גיגי, יובל ואקנין, אמרי להב
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 למנות לועדת ביקורת ועד מקומי אלון הגליל את ה"ה:

 53976981ת.ז.  עפר קליפלד, 51622942אורי אורן ת.ז. 

 ניר שגבלמצטרפים 

 

 את ה"ה: בלפוריהלמנות לועדת ביקורת ועד מקומי 

 058417528ת.ז.  איציק אלמליח, 053659678ת.ז.  זאב גולדנברג

 לגיל מימוןמצטרפים 

 

 את ה"ה:קיבוץ מרחביה למנות לועדת ביקורת ועד מקומי 

, 74554031, מאור טולדנו ת.ז. 054892542ת.ז.  דגנית אונה, 44596740ת.ז.  אריה קרטובסקי

 23803646יורם חרוש ת.ז. 

 לעמרם בוטבולמצטרפים 

 

 את ה"ה: תל עדשיםלמנות לועדת ביקורת ועד מקומי 

 29678661ת.ז.  דרי אברהם

 פיםנוס יםחבר #2 נדרש להשלים 

 

 0נמנע:   0נגד:    25בעד: 

 מאושר 

 

 
 
 
 

 :יו"ר –ועדת ביטחון  .418

ר ועדת מבקשים לאשר את יוסי גת כיו"ר ועדת ביטחון, דניאל קורבולי סיים את תפקידו כחבר מליאה וכיו"

 ביטחון.

 

 החלטה:

 לאשר את יוסי גת כיו"ר ועדת ביטחון מועצה

 0נמנע:   0נגד:    25בעד: 

 מאושר 
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 תב"רים: .419

 .'ב מצ"ב נספח –מציג את התב"רים  שגיא וייץ
 

 :החלטה

 .'בבנספח את התב"רים המפורטים לאשר 

 0נמנע:   0נגד:    23בעד: 

 מאושר 

 

 

 עבודה נוספת לעובד במשרה מלאה )א.ב.(: .420

דן תנחומא: התכנסה ועדה בה השתתפו נבחרי הציבור )חברי המליאה(, הועדה ראתה בחומרה את ההתנהגות 

 של העובד ולאחר בחינת הבקשה, ממליצים על:

 .2018על חשבון ימי החופש עד סוף יוני  ,כמאמן נבחרת דנמרקאת עבודתו לאשר  .א

 .מאושרת על פי מתווה משרד הפנים -הרצאות בימי שישי  ,בוינגיטו עבודת .ב

 כל עבודה נוספת אינה מאושרת ויש להפסיקה לאלתר. .ג

 החלטת המליאה כפופה לאישור משרד הפנים כנדרש.

 שפסלה את אישור העבודה הנוספת?הקודמת הנהלה היואל בן ברוך: אני בעד אבל מה השתנה מישיבת 

החליטה להקים ועדה ואיך קיימה דיון באופן עקרוני והמליאה האחרונה הלה לא פסלה, דן תנחומא: ההנ

 החליטה לאשר את המלצות הועדה המפורטות לעיל. 2017ספטמבר  03מיום ההנהלה מאשרים, 

 זיו ורהפטיג: למה אנחנו צריכים להצביע על זה.

 שת להעברת בקשה למשרד הפנים.דן תנחומא: ההצבעה של המליאה אינה נגד החוק, החלטת מליאה נדר

 טוניה ליפשיץ: אנחנו מצביעים נגד החוק?

 אייל בצר:  הנושא הגיע למליאה, בסופו של דבר נדרש אישור משרד הפנים שדן בבקשה של המלצת המליאה.

 

ישיבת המליאה הקודמת הוחלט להקים ועדה והועדה המליצה שיש חריג ועליו היא דנה וממליצה למליאה. 

 להגיש בקשה למשרד הפנים ללא המלצת המליאה. לא ניתן

 )ב( לצו המועצות(. 60)סעיף  במשרה מלאה עבודה נוספתעו"ד עודד דונג: למועצה יש סמכות לאשר לעובד 

 כמו שדן אמר, ההחלטה כפופה לאישור משרד הפנים.  

 

 :החלטה

 את המלצת הועדה;לאשר 

  2018י החופש עד סוף יוני על חשבון ימ ,כמאמן נבחרת דנמרקאת עבודתו לאשר. 

 מאושרת על פי מתווה משרד הפנים. ,טבווינגיו עבודת 

 .כל עבודה נוספת אינה מאושרת ויש להפסיקה לאלתר 

 2נמנע:   2נגד:    25בעד: 

 מאושר 
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 שאילתה, יואל בן ברוך: .421

ל ועיקר מיליון שק 2.35מהעמק ותמיכת מועצה בסך   עמותת הספורט כחול לבן מבוססת על כספי הורים

 פעילותה כדורסל.

נותנת לשחקני חוץ שמובאים "לחזק" את האגודה על חשבון "הילדים שלנו )עמותה עירונית( האם העמותה 

 מהעמק"/

 פטור מתשלום חודשי שוטף -א

 הנחות בתשלום שוטף-ב

ם הסעות לשחקני חוץ בתוספת עלות לעמותה כמו הארכת קווי נסיעה ,הגדלת קיבולת רכבי הסעה בגינ-ג

 וכיוצא בזה.

מחטיבת  12בשעה   אם התשובה לסעיף ג שלילית איזה קוו הסעה קיים לוקח את מאיה בראב ביום שישי

 הביניים בטבעון ואיזה קוו הסעה קיים לוקח את מנעם עבוד לשפרעם.

 

 להלן תשובת המועצה;

 .אין פטור מתשלום לאף ספורטאי בכחול לבן בכל שלל הענפים שכחול לבן מפעילה .1

די הפנימיה או שחקנים חיצונים אינם מגיעים על חשבון שחקנים מקומיים אלא מגדילים את כמות יל .2

 .)זו לא מטרת הבאתם מחוץ למועצה( וגורמים להעלאת ההכנסות של כחול לבן השחקנים בקבוצות

יש מקרים שבהם נותנים הנחות בתשלום השוטף אך ההנחות מגיעות מקרן חיצונית ולא מכחול לבן  .3

 כת על ידי המועצה.הנתמ

כך שאין הגדלה   מרבית הילדים אשר משחקים בכחול לבן ואינם תושבי המועצה גרים בפנימייה בנהלל .4

 של הקווים.

 כך שהשאלה לגבי הילדה מטבעון אינה  אין הסעות של כחול לבן באופן גורף לכל הענפים בימי שישי .5

 .רלוונטית

 

 
 

 חג שמח ובריאות לראש השנה תשע"ח

 .הלוח המוסלמי כנקודת ההתחלה של קבעשנ ִהיג'רהם את הולחוגגי

 

 

 

 
 

 

 שמה: מורן נירר

_________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


