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לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה  -שיבת מליאה מוקלטת ומצולמת י

 -בצירוף לפרוטוקול 

 

 04/18פרוטוקול מליאה  : נושא

 21.3.18 : תאריך

 :  על סדר היום    

 

 .  21.2.18, מיום 3/18אישור פרוטוקול קודם: מליאה  .1

 דיווח שוטף.  .2

מציגה ענת מור, מנכ"ל  –תכנית אסטרטגית במועצה  -הצגה ועדכון  )תכנון מול ביצוע(  .3

 המועצה.

מציגה ענת מור, מנכ"ל  – לצעירים ולנשים מייעצות ותאישור המליאה להקמת וועד .4

 . המועצה

 אישור תב"רים.  .5

 .שונות .6

 

 

נוכחים מקרב חברי 
 המליאה

חסרים מקרב חברי 
 המליאה

 חברי המליאהנוכחים שאינם מקרב 

 מנכ"ל המועצה   –ענת מור  טייבה –הישאם זועבי  ראש המועצה –עובד נור 

 יועץ משפטי  –עו"ד אסף רשף  מיטב –מיכאל אברהם  אדירים –דוד בונפיל ישי 

 –עבדל סלאם זועבי  גדעונה -אהרון יהושוע
 נעורה

 מבקר המועצה  –אייל פייגנבאום 

 דובר המועצה  –שי אלט  מלאה -מאיר ביטון גבע -דני פלג

 מזכירת לשכה  –רונית סבג  מולדת -עומר רימשון ניר יפה -פליקס דה פז

  רם און -אסף ורדי חפציבה -אגמון ישי

 -זועבי עבדל רחמן דבורה -ארמנד עמוס
 טמרה
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  חבר -שמש ליאור ברק -רמי אלהרר

  מוקיבלה -עיד סלים נעורה –מוחמד זועבי 

רמת צבי -ניב שולמן נורית – מירב אזולאי   

מוקיבלה-חמאד קאסם בית השיטה -שחר תמיר   

מגן שאול -יצחק יהודה אביטל -אילן הרוניאן   

עין חרוד  -רמון בן ארי
 מאוחד

גדיש -יעקב פרץ   

עין חרוד  -יצחק צפדיה
 איחוד

כפר  -לירון רותם
 יחזקאל

 

  גן נר -ששון יעקב בית אלפא -לאה נהוראי

   גן נר -איתן עזר תל יוסף –שחר צבי 
 -עבדל סלאם עומרי

 סנדלה
 

 
  אומן -עמיאל דהאן 

  פרזון -ירון דוד 

  יזרעאל -עשהאל מור 

 

 

 

 

 

 :תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 :ראש המועצה

 בתחילת המליאה, מבקש את אישור חברי המליאה להוספת סעיף נוסף לסדר היום: 

 , עפ"י תקנות השר. 5%הנחה לחיילי המילואים עד אימוץ תקנה לאישור  -

 

 16 - בעד

 אין -נגד

 אין -נמנע
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אימוץ תקנה לאישור הנחה מליאת המועצה מאשרת הוספת סעיף נוסף לסדר היום:  : החלטה

 השר., עפ"י תקנות 5%ילי המילואים עד לחי

 :מבקר המועצה(שאילתא של דני פלג )בשם 

המבקר חש שמסיבות תקציביות מצרים את פעילותיו והוא חושש שהיכולת שלו לשמור על טובת 

 הציבור תיפגע; מבקש להעלות לדיון את תקציבו במליאה. 

 

 :ת ראש המועצהתשוב

 . חושב שהנתונים והעובדות הפוכים, אך אבדוק ונציג את הדברים במליאה הבאה

 :  לסדר היום 1סעיף 
אישור פרוטוקול 

, 3/18קודם: מליאה 

 21.2.18מיום 

  : רמון בן ארי

מבקש לשים לב לאופן שבו מתפרסמים 

התבטאויות במליאה ולפרסם באופן ה

 . אחיד

 :ראש המועצה

, נבדוק את עצמנו מקבל את ההערה

    .בנושא הזה

 16 - בעד

 אין -נגד

 אין  -נמנע

מליאת המועצה :  חלטהה

מליאה פרוטוקול מאשרת את 

 . 21.2.18מיום , 3/18

 סעיף 2 לסדר היום:

דיווח שוטף     

                                             

 – ראש המועצה-                                                                

 

שעולים לכיתות א' בבית הספר  התלמידיםנערך מפגש עם הורי מש א  -

 החדש שאנחנו מקימים 

תיארנו את התהליך, ציינו שבית הספר הולך לקום , במפגש בבית אלפא    

 באזור מדהים , בכיתות זמניות

במגוון הילדים ילוו את הקמת בית הספר, יוכלו להחליט ביחד . ומקסים    

 סוגיות , כמו איזה צלצול 

רגישו חלק מ"הלידה" של בית הספר יוכך לימודיים יהיה, ועד תכנים     

 שלהם. 

בסך הכל יוצאים לדרך בהרגשה טובה עם הרבה פרגון מנציגי היישובים     

 וההורים. 

 

היום בישיבה אצל רותי פרום במשרד החקלאות עם נציגי תנועת  שתתפנוה   -

 המושבים, יזמים של 

הרר כמי שאחראי על הפרוייקט רמי אלוביניהם מנורה, נציגי היישובים,     

 במרחב מטעם היזמים,
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מאוד פרגנו לתהליך מול המועצה, ולמסמך המדיניות שגיבה אותנו, גב'     

 פרום נעמדה באופן מאוד 

ולתפיסתנו לאופן פיתוח הנושא, ושמחנו לראות  צדנוברור ונחרץ ל    

 שהעבודה שעשינו פה במשך 

 .  יםוחיזוק יםיבוקתקופה ארוכה קיבלה הרבה מאוד ח    

 

 :רמי אלהרר    

לאחר שמנהל המחוז )נתי  ,יהבעישיבה במשרד החקלאות באנחנו הגענו ל    

על מתנגד שייעשו את הפרוייקט החקלאות שהוא כתב מכתב למשרד גלבוע( 

פרוגרמות אישור יחד איתו שהמועצה יזמה מזכיר לכם  .קרקע חקלאית

 דונם  50-שובי התענך מיתיקון במיוחד לינחלות ולעשות ה תלהגדל

 חנומי שניגש לפרוייקט הזה אנשחד וחלק בו הוא כתב ו ,דונם 60-ל    

 לטפל בו.  יםמפסיק

על אף ואף שיש החלטת ממשלה, על אף שהות"ל כבר מטפל,  וזאת על    

 שעמדת המשרד היא לא כזאת. 

שהוכן המדיניות  מסמךבעקבות , היום במשרד החקלאותקרה ובעצם מה ש 

שותף להכנתו, ולא הבנתי אז גם הייתי שו ,המועצהענת מור, מנכ"ל ל ידי ע

לא , היא שללא המסמך הזהחשיבותו, רותי פרום אמרה מפורשות גודל מה 

 .היא קיבלה הכרעה מנוגדת למנהל המחוזכאמור מקבלת הכרעה, ו ההיית

שהוא  ,קיבלה את הפרויקט והחמיאה על המסמך המקצועי והמקיף היא  

ועל זה צריך להגיד תודה לענת מור כמובן, וגם מכובד ומכבד את המועצה 

גם תודה . לישיבה כזו זה לא ברור מאליו שהם מצטרפים .לראש המועצה

 . שהיה חלק מהתהליך לשחר תמיר

הוכחה קצת רחוק אז זו ה בהחלט מראה שעובדים ומתכננים ומסתכלים  

להודות לענת מור באמת על הפעולה והעשייה, שהמאמץ היה שווה, ותרשו לי 

לפרויקט לזרום קדימה, חושב שהיום "חילצת את העגלה מהבוץ" ונתת 

 והפרויקט הזה יזרום . 

 

 ראש המועצה:

 

טעם הרשות בשני תחומים מינוי בעלי תפקידים פעלנו לממעדכן כי   -

 שהמועצה מחויבת למנות:

ליטל יהושוע, מנהלת "עיר ללא  – ברשות הטרדות מיניות ממונה    
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 אלימות", 

 ".  360ואתי מזרחי עו"ס בתפקידה ומנהלת פרויקטים "תכניות     

 שי אלט , דובר המועצה.  –ברשות ממונה חופש המידע    

 

  : לסדר היום 3סעיף 

הצגה ועדכון  )תכנון 

תכנית  -מול ביצוע( 

  אסטרטגית במועצה

 -מנכ"ל המועצה  ,ענת מור -                                                         

 

מציגה לחברים את התכנית האסטרטגית המעודנת של                    

    .המועצה

 נ

 מחלקת תיאום ובקרה. עיר בהצגת מבקש לה

בתרשים מבנה ולא יכול להופיע  ,עצמאי ושומר סףמבקר פנים הוא בעצם 

 תחת מנהל מסוים.  ארגוני 

 :ראש המועצה

 יםמקבל, מדובר פה בהצגה של ניהול תכני, לא את בעל התפקיד, אתה צודק

 את ההערה. 

 

 :ענת מור

אגף תיאום  מולמתוקף תפקידו עובד באופן ישיר מבקר הפנים חשוב לציין ש

הם, זה לא בהכרח כפיפות ייתוף פעולה בנחשוב שיהיה שובקרה ולכן 

 ארגונית. 

 

 -זמן שאלות ותשובות לחברים  -                                                    

 

 . על העדכוניםומשבחים החברים מברכים 

 

 לסדר היום: 4סעיף 

אישור המליאה 

 ותלהקמת וועד

לצעירים  מייעצות

  ולנשים

  ראש המועצה:

וחשוב הזה, חסר בשני מגדרים מאוד מכובד מאוד חשים שהפורום האנחנו 

 בולטים, ורוצים לפעול לטובת השניים האלה. 

חברי המליאה באופן פורמאלי הם אלה שמנהלים יחד אתנו את המועצה, 

וכשבאים לדון בכל מיני סוגיות ונושאים, אי ייצוג של נשים ואי ייצוג של צעירים 

ו לתכנן נכון ולהסתכל נכון על העתיד וההחלטות פוגע לדעתנו ביכולת שלנ

 שאנחנו עושים לטובת התושבים. 

תציג את הקמת המנגנון כדי לאפשר למגדרים האלה להציג  מנכ"לית המועצה
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את הנושאים והשקפתם באופן כזה שיביא לידי ביטוי את הדאגה האמיתית 

 כמו שצריך להתבטאות בשטח. 

 

מציגה את הנושא  –ענת מור , מנכ"ל המועצה  -                                    

–  

 -זמן שאלות ותשובות לחברים  -                    

 

 

 :ראש המועצה
יש מקום , אך כולם חושבים שהרעיון נכון ומבורךלאור הדיון שהתקיים פה, 

 . נוספתלחשיבה 
 רזולוציה גבוההל ת הנושאלעבד א, חשיבה מחדשלעשות לוקחים על עצמנו 

תוכלו להתייחס ומפורט יותר, בכדי ש פורמט כתובולהביא אותו על , יותר
  מראש.לדברים 

  את הנושא הזה לדיון נוסף בהמשך.נביא 

ר דלס : 5סעיף 
 היום:

 אישור תב"רים

 

 רשימת את ומפרט מציגהמועצה  ראש -                                         

   - רים"התב

 

 16 – בעד     -

 אין – גדנ     -

  אין – נמנע     -

 

ראש ע"י  הכפי שהוצג ים: מליאת המועצה מאשרת את התב"ר חלטהה

ולא כפי  ₪ 655,411סה"כ תב"ר  –  1920תב"ר המועצה , בכפוף לתיקון 

 ( ₪ 705.411שנרשם 

 

 

כפי שהוצגו  רים"התברשימת  את מאשרת המועצה מליאת:  החלטה

            . 1920תב"ר בכפוף לתיקון 

 :לסדר היום 6סעיף 

אימוץ תקנה לאישור 

הנחה לחיילי 

 פעילים  המילואים

 :ע"ד אסף רשף

פשר לרשויות יתיקן את תקנות ההסדרים במשק המדינה, ואמשרד הפנים 

למשרתי  5%המקומיות להעביר במליאות המועצות הנחה עד מקסימום 

 . מילואים פעילים
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, עפ"י  5%עד 

 .תקנות השר

 

 ציבור. ל םופרסובא להליך ילאחר אישור המליאה, 

 

 14 - בעד

 אין -נגד

 2 -נמנע

 

 וסטודנטים?שאילתא לגבי הנחה לתלמידים מבקשת להעלות לאה נהוראי 

 

 :ראש המועצה

ות, השאילתא תיבדק ותענה תשובלכך כנו וכיוון שהנושא לא עלה קודם, ולא ה

 . בהמשך

 

תקנה לאישור הנחה לחיילי האימוץ את מליאת המועצה מאשרת  : החלטה

 , 5%המילואים עד 

 עפ"י תקנות השר.

 

 -הרמת כוסית ולרגל חג הפסח  -                                                                                 

                                                                                                                

                                                    

 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה : 

 

 על החתום                                                                                   

                                        

  ________________________                             
___________________ 

                                                          מנכ"ל המועצה  –ענת מור                     

 ראש המועצה -עובד נור 
 
 

 .1840/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל:  תקיםהע


