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 -  zoomבאמצעות אפליקציית גם שנערכה –ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת  -                       
 -קישור לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול -                       

  1/22פרוטוקול מליאה      

 12.1.22תאריך :      

 על סדר היום:     

 שוטף.דיווח   .1

  11/21, ופרוטוקול מס' 15.12.21 מיום 10/21מס' ים קודמים : פרוטוקול אישור פרוטוקול .2

 . 29.12.21מיום                 

 .אישור תקציבי וועדים מקומיים .3

 אישור תב"רים. .4

 שונות.  .5

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה
 מנכ"לית המועצה   –ענת מור  עח"מ –רמון בן ארי  גן נר  –ראש המועצה  –עובד נור 

ס. ראש  –תייסיר קאסם 
 בזום  – מוקיבלה –המועצה 

 גזבר המועצה  –ג'ואד זועבי  גדיש –יעקב פרץ 

ס. ראש המועצה  –אורי שומרוני 
 בזום –רם און –

כפר יחזקאל –לירון רותם   בזום  –יועץ משפטי  – אילן מירוןעו"ד  

 –מבקר המועצה  –אייל פייגנבאום  סנדלה – עלי עומרי ברק –מיכה ויצמן  
 בזום 

 בזום  -דובר המועצה  –שי אלט   רמת צבי –אלון רודברג  בזום  – חבר –שחר ביטון 
 בזום  – מיטב –ציון אברהם 

 
 מזכירת לשכה –רונית סבג 

 בזום  – אדירים –דוד בונפיל ישי 
  

 בזום  –מולדת  –ערן גולן 
 

 
  גן נר –מלכא ניסים 

 
 

   דבורה –מרם עמוס ע

 בזום  –מגן שאול  –פרדו עדנה 
 

 
   בזום  – גבע –רון וייס 

   בזום  –נורית  –מירב אזולאי 
 בזום  –מלאה  –שלמה אוחנונה 

 
 

   בזום  – טייבה –הישאם זועבי 
   בזום  – תל יוסף –אבי רוסו 

בזום  – נעורה –חאלד חאלדי     
בזום  – ניר יפה –יעקב אזולאי     

    פרזון –ירון דוד 
בזום  – גן נר –כהן שגיא     
בזום  – אביטל –מולא דוד     

בזום  - בית השיטה  –שחר תמיר     
בזום  –בית אלפא  -דני שדה    

בזום  – מוקיבלה –עיד סלים     
בזום  -טמרה   –זועבי חסן     

בזום  – אומן –עמיאל דהאן     
בזום  -נעורה   –זועבי מחמוד     



2 
 

 :הדבריםתמצית         

 החלטה                 תמצית הדברים           הנושא לסדר היום
 לסדר היום: 1סעיף 

  -דיווח שוטף  -
 

 ראש המועצה:
 

  - ד"ר אורנה שמחון ,מחוז במשרד החינוךהביקור מנהלת 
 . להביימוקבביניים החטיבת יסודי ובבהיום התקיים ביקור של מנהלת המחוז במשרד החינוך ד"ר אורנה שמחון 

 ז הגלבוע. "מערכת החינוך ולמואל ,היה ביקור מאוד יפה ומפרגן גם לבתי הספר
, במערכת החינוך שניכר שלמרות שמתפרסם בתקשורת כמה שיש כאוס וחוסר אוניםבביקור חלק מהדברים החשובים שהיא אמרה 

כנראה שעוד ימשיכו להיות איתנו לאורך שקיימים הממשיכה לעבוד ונותנת מענים מיטביים עם האתגרים בגלבוע מערכת החינוך 
 הזמן. 

 
  - במועצה ביקור מנכ"ל משרד הפנים

בסיום מאוזן של השנה גם בגופי  הצגנו לו בשמחה את העמידה של המועצהמנכ"ל משרד הפנים, ואירחנו במועצה את בשבוע שעבר 
 . החשב המלווהלאחר שסיים את עבודתו גם הסמך, 

 גם את מה שהמועצה מתכננת לעשות בהיבטים של פיתוח ומנופים כלכליים. הצגנו בפניו 
הצגנו בפניו , והמנכ"ל לאחר שעם הרבה מאוד פרגון ורצון לסייע ,ניםומנכ"ל משרד הפ רבות של מטה משרד הפניםתשבוחות קיבלנו 

מתקציב המועצה, השיב לנו  3.4% -. ו3.3%וראה שמנהלת המועצה היא רק  – 2022תקציב ואת  2019הדו"ח המבוקר של ת לבקשתו א
 לטובת התושבים.  יעילה וחסכונית תומברך אותנו על התנהלות ענייני ,יחיד ומיוחדזה שהוא באמת חושב ש

 
בהמשך לשני הביקורים מבקש לעדכן שאנחנו ממשיכים מול משרד הפנים בפגישות נוספות שמטרתם להכשיר את המסלול לרשות 

 כמו מוא"ז הגלבוע לפתח מנופים כלכליים שעיקרם זה התקשרות עם יזמים לפיתוחים כלכליים. 
בל מבין שזה חשוב והכרחי, ואנחנו מתכוונים להמשיך לעשות את זה יחד אאולי למסלול הזה  מוכווןמשרד הפנים כרגולטור פחות 

 בשיתוף פעולה. 
וועדה עליונה במשרד החינוך לדיון ל , ומקווים בחודשיים הקרובים לעלותבמשרד החינוך אנחנו באתגרים יחד עם מנהלת המחוז
 ' החל מהשנה הבאה. חבהצמחת בית הספר הדמוקרטי ולהעביר אותו מא' עד 

 עוד אתגרים נוספים שיש לנו בתחום הבינוי וגם בתחום הפדגוגי. ו
 לסדר היום: 2סעיף 

 - 15.12.21מיום  10/21 פרוטוקול מס' אישור  -
 

 –אין הערות חברים לפרוטוקול -
 

 27  –בעד 
 אין -נגד

 אין -נמנע
 

 המליאהמליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול :  החלטה
 .15.12.21מיום  10/21מס' 

 - 29.12.21מיום  11/21 פרוטוקול מס' אישור  
 

 –אין הערות חברים לפרוטוקול -
 

 27  –בעד 
 אין -נגד

 אין -נמנע
 

מס'  המליאהמליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול :  החלטה
 .29.12.21מיום  11/21

 לסדר היום: 3סעיף                                                                                        
  לסדר היום:

 
   - אישור תקציבי וועדים מקומיים -                                                                             

 :ראש המועצה
 המועצה.  יתמובאים לאישור המליאה לאחר אישור וועדת הבדיקה בראשותו של גזבר המועצה ומנכ"להתקציבים כל 
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 :2022לשנת  מקומי מושב אביטל קציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתמקומי מושב אביטל וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  השיטהקיבוץ בית  מקומי קציב וועדת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתמקומי קיבוץ בית השיטה וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מקומי קיבוץ גבעקציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתמקומי קיבוץ גבע וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מקומי גדעונהקציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתמקומי גדעונה וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מקומי חברקציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתמקומי חבר וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מקומי קיבוץ חפציבהקציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 שנתמקומי קיבוץ חפציבה לוועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022 לשנת  יזרעאלמקומי קיבוץ קציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנת קיבוץ יזרעאלמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  כפר יחזקאלמקומי קציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנת כפר יחזקאלמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  יבלהימקומי כפר מוקקציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתיבלה ימקומי כפר מוקוועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מקומי יישוב נוריתקציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתמקומי יישוב נורית וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מקומי ניר יפהקציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתמקומי ניר יפה וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מקומי קיבוץ עח"אקציב וועד ת
 27 –בעד 
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 אין –נגד 
 אין –נמנע 

 .2022 לשנתמקומי קיבוץ עח"א וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 
 :2022לשנת  מקומי קיבוץ עח"מקציב וועד ת

 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתמקומי קיבוץ עח"מ וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מושב פרזוןמקומי קציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנת מושב פרזוןמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מושב רם אוןמקומי קציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנת מושב רם און מקומיוועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  מושב רמת צבימקומי קציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנת מושב רמת צבימקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 :2022לשנת  קיבוץ תל יוסףמקומי קציב וועד ת
 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנת קיבוץ תל יוסףמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

 
 
 :2022לשנת  יישוב גן נרמקומי קציב וועד ת

 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 .2022 לשנתיישוב גן נר מקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

  
                                                                           

 לסדר היום:  4סעיף                                       
 

 – רים"התב רשימת את ומפרט גזבר המועצה מציג -                                                          
 

 מירב אזולאי:
 האם יודעים ספציפית לאן הולך הכסף של שיפוץ המקוואות? - 2379תב"ר 

 
 :מנכ"לית המועצה

בטח לפי הצרכים. יש לנו כל פעם סקירה של סטאטוס המקוואות. אנחנו מרכזים מה נדרש ואיפה הכי דחוף, ולשם זה הולך בתיאום 
 עם הוועדים ביישובים. 

 
 :עדנה פרדו

 לא הצלחתי להבין? ,פעם הקמה ,איך זה מתיישב, פעם שיפוץ – 2384ותב"ר  2382תב"ר 
 

 :ראש המועצה
 ילדים ובני נוער כבר הרבה מאוד שנים.  200קיבוץ יזרעאל מפעיל פעילות רוגבי של מעל 

 . בשנים האחרונות מנסים למצוא דרך לעזור, וסייע בתהליך הזהלה לאורך השנים תשהתקהמועצה מאוד 
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המשותף יה כחלק מהחזון מבנים שאולי בהמשך ישמשו לאקדמ לה היה הרצון של הקיבוץ להקים מתקן חדש ומגרש חדש כולזחלק מ
 . לנו

 . בשעתו גם על שיפוץ וגם על בניה חדשה, והכל בתיאום עם משרד התרבות והספורט "קולות קוראים"אנחנו פנינו בשני 
מכיוון שקיבוץ יזרעאל את המגרש כבר הקים ומה שניתן להשלים זה אלמנטים מסוימים של תאורה ואלמנטים מסוימים שקשורים 

משרד התרבות והספורט אנחנו חלק מהדברים נדווח על דברים שכבר התבצעו וחלק מהדברים יהיו לעתיד, ולכן אום בתיבמבנים, אז 
 חלק מזה זה השיפוץ וחלק בנייה חדשה. 

 
 :עדנה פרדו

   לא היה ברור שמדובר באותו מגרש. 
 

 :שחר תמיר
 יש מאצינג' או שזה מימון מלא? 

 
 :ראש המועצה

 .₪מיליון  2שם כבר בינתיים קיבוץ יזרעאל 
 במקרה הזה החלק שלנו קטן בהרבה ממה שמשקיע הקיבוץ.

 
 :עדנה פרדו

 אני לא הייתי משתמשת במילה שיפוץ. 
 

 :ראש המועצה
 קיבוץ יזרעאל.  –אנחנו רק הוספנו  זה לא הגדרות שלנו. זה השמות של הקול קורא. 

  
 :עדנה פרדו

 איך אנחנו יודעים שתב"ר ממומש במלואו? 
 האם המועצה יכולה להסיט כספים בלי לאשר מול מליאה?

 
 :גזבר המועצה

 אסור בהחלט להסיט מתב"ר לתב"ר בלי אישור המליאה. 
 ולאחרי אישור המליאה זה גם עובר לאישור משרד הפנים. 

 שנית, זה נתון לביקורת של רואה חשבון בסוף שנה והכל מוצג שם. 
 

 :מנכ"לית המועצה
לא מקבלים את התקציבים אלא אם כן השלמנו את הפרוייקט, דיווחנו עד הסוף את אבן הדרך האחרונה, באים  בדרך כלל אנחנו גם

 בודקים שביצענו את כל מה שמלכתחילה הגשנו כתנאי לקבל את התקציבים האלה ורק אז אנחנו מקבלים את הכסף. 
 

 ראש המועצה:
ר פרוייקטים. הוא לא מקבל דיווח בסופו של דבר על כל פרוייקט חברי המליאה הם דירקטוריון שמאשר תקציב כמו שהוא מאש

 בדו"ח שמוגש בסוף שנה אפשר לראות בדיוק כמה נותר מפרויקטים שנשאר בהם כספים.  ,כמו שאמר הגזבר ,ופרוייקט. יחד עם זאת
 הבקרה שאמורה להיות למליאה שהפרוייקט יוצא לדרך. 

 
 :יקי אזולאי

 חושב שיהיה נכון להציג לנו סטאטוס מימוש תב"רים אחת לכמה זמן, בנוסף לאישור התב"רים. לאור השאלות שעלו פה אני 
 

 :ראש המועצה
 . ארוכה מי שרוצה לקבל עדכון מימוש תב"רים יכין זמן לקרוא חוברת

 מאחר ותב"רים נמשכים לא רק שנה אחת, אפשר לקבל חוברת שלמה של התב"רים הפתוחים. 
 לא נעבור על זה במליאה כי זה ידרוש מאיתנו שעות על גבי שעות. אפשר לקבל פשוט דוחות פעם בכמה חודשים. 
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                        27 -בעד 
 אין     -נגד

 אין -נמנע
 

  .כפי שהוצגו ופורטו ע"י גזבר המועצה : מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים  החלטה

                                                                
     

 לסדר היום: 5 סעיף                                                                          
   -שונות  -                                                                                     

 
גדלת חוזה ה

למתכננים בתכנית 
מתאר גבעת 

  הקיבוצים

 ראש המועצה:
מבקש את אישור החברים להגדלת חוזה למתכננים מצוות התכנון של תכנית 

בהמשך להגדלת ההקצה ממשרד הבינוי והשיכון, כפי  –המתאר גבעת הקיבוצים 
  שאפרט  כאן:

סכום כולל   תחום

מאושר ע"י 

 –משב"ש 

 חתום בחוזה 

סכום כולל   תוספת

תוספת 

 מבוקשת

שיעור 

 התוספת

דני קידר  אדריכל 

 א.ב. תכנון

421,200 ₪  66,547 ₪   487,747 ₪  %16  

 –אברי קדמי  תנועה

משרד ש. 

 קרני

223,142 ₪  63,181 ₪   286,323 ₪  %28  

אדר' נוף טוך  נוף

 סרגוסי 

174,166 ₪  49,201 ₪   223,367 ₪  %28  

 

 
 
 

 
 

 27 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

  : מליאת החלטה
 המועצה מאשרת 

 הגדלת חוזה 
למתכננים בתכנית 

 מתאר גבעת 
 הקיבוצים 

כפי שפורט ע"י ראש 
  המועצה. 

הארכת שירות 

 עובדים בגיל פרישה

 

 :ראש המועצה

הרשות אמורה לסיים את  ,על פי הנחיות משרד הפנים שעובד מגיע לגיל פרישה

 עבודתו. 

על פי  , אנחנו נדרשים רשות מעוניינת שימשיך לעבודהואם העובד,  אם לבקשת

להביא את  ,המלצתהלוועדה שמתכנסת וובהמשך להנוהל המחייב של משרד הפנים 

לאישור משרד הפנים.ולאחריה הבקשה לאישור המליאה   

 העובד הינו יוסף שינו  ת.ז.  7448244 – עובד מלווה בהסעה . 

 ההמלצה היא להארכת שירות עד לסוף שנת 2022.

 
                        

27 –בעד   
אין     -נגד  

אין -נמנע  
 

: מליאת  החלטה
 המועצה 
את הארכת  מאשרת

 שירות לאחר 
 גיל פרישה לעובד 

 יוסף שינו 
  7448244ת.ז. 

  כמלווה בהסעה.
 מזכירת לשכה –רשמה: רונית סבג                                                                                                                      

 החתוםעל 

                                           _________________________                  ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                        המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                               
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