
 

 

 

 18.05.2016ישיבת הנהלה מיום  - 2פרוטוקול מס' 
 

 השתתפו:
         נגב רמת א"מו וראש ר"יו, ריפמן שמואל

                שורק נחל א"מו ראש, אסקוזידו אלי
 רוה גן א"מו ראש, אלימלך( מוני) למהש

 השרון לב א"מו ראש, ריטוב עמיר
         השרון דרום א"מו ראש, ו'דלג מוטי ר"ד

                                   גזר א"מו ראש, וייס פטר
              מודיעין חבל א"מו ראש, סוסן שמעון

   מנשה                     א"מו ראש, שדה אילן
                                             אלונה א"מו ראש, שרון אריה

                                            יזרעאל עמק א"מו ראשאייל בצר, 
 בנימין מטה א"מו ראש, רואה אבי

 :מוזמנים
 שייקה רוט, רו"ח העמותה.

 ל"מנכ, נדיבי ישראל
 כלכלית יועצת, אלמוג הדסה
  דוברת, לויד אדוה

 כרמל, תחום תיכנון וקרקעות מילכה
 ענת דור, מרכז המועצות האזוריות

 משפטית יועצת, ברנע מירב ד"עו
 אורי בן יהודה, מ"מ רכז ביטחון וקב"ט מ.א. מנשה

 נעדרו:
            המעיינות עמק א"מו ראש, קרין יורם

 הכרמל חוף א"מו ראש, סלע כרמל
 תמר א"מו ראש, ליטבינוף דב

 שמעון בני א"מו ראש, מורן סיגל
 משגב א"מו ראש, שני רון

 התחתון הגליל א"מו ראש, דותן מוטי
 בטוף אל א"מו ראש, עומר יאסר ר"ד

 שפיר א"מו ראש,  ל'אברג אשר
 הנגב שער א"מו ראש, שוסטר אלון

 .וסביבה קיימות, חקלאות תחום, חיים בן אוריאל
 .וקהילה חברה תחום, חכים רינת
 ציבור. יחסי, לוין פאר

 
 יום: סדר

  .דו"ח יו"ר .1

 אישור פרוטוקולים. .2

 .(31.12.2015, דו"ח כספי 2015, מאזן 2015)רצ"ב דו"ח ביצוע  2015אישור מאזן  .3

 ד"ר מוטי דלג'ו -להעסקת יועץ מקצועי לועדת קרקעות  עקרוני אישור .4

 .אישור עקרוני להעסקת יועץ לועדות גבולות .5

אישור להעסקת רכז ביטחון משותף למרכז המועצות, התנועה הקיבוצית ותנועת  .6
 אורי בן יהודה, כיום מ"מ רכז ביטחון ממ"א  וקב"ט מ.א. מנשה. -המושבים 

 החלטת ממשלה. -ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומה  .7



 

 

 הכפרית ההתיישבות שמוליק הציג את החלטת הממשלה בנושא: ביסוס -דו"ח יו"ר  .1
 בתחומה. הקרקע שיווקי וקידום

 אושר פה אחד.  27.1.2016פרוטוקול הנהלה מיום  .2
 

ואת דו"ח  2015שייקה רוט, רו"ח העמותה הציג את המאזן לשנת  - 2015 מאזן אישור .3
 ביצוע התקציב.      ועדת ביקורת המליצה על אישור המאזן.

 .אושר פה אחד 2015מאזן 
 לשייקה רוט על עבודתו המסורה.שמוליק הודה 

 

הציג את הצרכים  ו'דלג מוטי ר"ד - קרקעות לועדת מקצועי יועץ להעסקת עקרוני אישור .4
לועדת קרקעות. יש צורך באדם שמתמחה  להעסקת יועץ חיצוני )לא במשרה קבועה(

 בתחום השמאות והמיסוי בכל הקשור לחלף היטל השבחה.
 התנהל דיון בנושא.

ההנהלה מסמיכה את מנכ"ל ממ"א ואת יו"ר ועדת קרקעות להביא יועץ חיצוני  הוחלט:
  לועדת קרקעות.

             

 עמיר ריטוב הציג את הנושא.   - גבולות לועדות יועץ להעסקת עקרוני אישור .5
מסודרת : שיש לבחור קבוצת חברים שתגדיר את מהות התפקיד ותביא הצעה  סוכם

 להנהלה.
 

 ותנועת הקיבוצית התנועה, המועצות למרכז משותף ביטחון רכז להעסקת ישורא .6
 .מנשה. א.מ ט"וקב  א"ממ ביטחון רכז מ"מ כיום, יהודה בן אורי - המושבים

 אורי הציג את עצמו בפני ההנהלה.
שמוליק ציין שהתקבלה החלטה שתחום הביטחון יהא מעתה משותף למרכז המועצות, 
התנועה הקיבוצית, תנועת המושבים.  שלושת הגופים ישאו בעלות לפי  החלוקה הבאה 

 . 25%,25%,50%בהתאמה 
 אילן שדה, ראש מ.א. מנשה, הביע את הסכמתו ונתן את ברכתו למהלך.

 המשותפת עם התנועות ) ייתכן ותנועות נוספות יצטרפו ישראל  ציין את חשיבות העבודה  
 למהלך זה(  למשל בפרוייקט "מלונית" העוסק בחיבורים שבין יישובים קולטים              
 ליישובים נקלטים בעת חרום או/ ו מלחמה.              
 .והיערכות לחירוםההנהלה מאשרת את מינויו של אורי בן יהודה, לראש תחום ביטחון              
 שמוליק איחל לאורי בהצלחה בתפקיד. 

 

שכספים ייעודיים המוקצים לטובת המיגזר  הערבי, יוקצו גם  -אילן שדה העלה בקשה  .7
 לכפרים הערביים הנמצאים בשטחן של המועצות האזוריות.

 ההנהלה מאשרת את בקשתו של אילן שדה.
 

ותוספת  35עדכון תמ"א לגבי , מסר דיווח עמיר ריטוב, יו"ר ועדת תיכנון - 35תמ"א  .8
 יחידה שלישית בנחלה.

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
שמוליק: יש להוציא מכתב תודה לשר האוצר וליו"ר קבינט הדיור הלאומי על עזרתם  

 הרבה בקידום הנושא.     כמו כן יש להוציא הודעה לעיתונות בנושא.
 
 
 

 :על החתום
 

         

   
 אילן שדה                      שמואל ריפמן                                      

  חבר                                   יו"ר                   


