
 

 

 
 4.1.2017מיום  1מס' ישיבת הנהלה  פרוטוקול 

         
 השתתפו:

                         יזרעאל עמק א"מו ראש, בצר אייל  עמיר ריטוב, ראש מו"א לב השרון 
 הנגב שער א"מו ראש, שוסטר אלון               שורק נחל א"מו ראש, אסקוזידו אלי

 רוה גן א"מו ראש, אלימלך( מוני) שלמה            המעיינות עמק א"מו ראש, קרין יורם
              מנשה א"מו ראש, שדה אילן             מודיעין חבל א"מו ראש, סוסן שמעון

                הכרמל חוף א"מו ראש, סלע מלכר                  משגב א"מו ראש, שנירון 
  

 נעדרו :
 בנימין מטה א"מו ראש, רואה אבי        השרון דרום א"מו ראש, ו'דלג מוטי ר"ד

 בטוף אל א"מו ראש, עומר יאסר ר"ד                                         גזר א"מו ראש, וייס פטר
 הנגב רמת א"מו ראש,  ריפמן שמואל  התחתון                    הגליל א"מו ראש, דותן מוטי
                             שמעון בני א"מו ראש, מורן סיגל                                  אלונה א"מו ראש, שרון הארי

 תמר א"מו ראש, ליטבינוף דב                                שפיר א"מו ראש,  ל'אברג אשר
 

 :מוזמנים
 מ.מ.אצוות 

 משפטית יועצת, ברנע מירב ד"עו
 שייקה רוט רו"ח

 פאר לוין, יחסי ציבור.
 
 
 

 יום: סדר

 דו"ח יו"ר  .1

 אישור פרוטוקולים. .2

 מצורפת הצעת תקציב. - בתקציב ואישור השתתפות המועצות 2017תקציב אישור  .3

 חברי מזכירות. -אישור  .4

 מועד אחיד לבחירות בשלטון המקומי.  -הצעת שר הפנים  .5

 רון שני, יו"ר ועדת כלכלה. - אחיד ארנונה צו .6
 
  

 
 :  קיבלנו משובים טובים על הכנס השנתי לראשי המועצות והסגנים שהתקיים דו"ח יו"ר.1

 ב מ.א. עמק המעיינות, אבל עלינו לבדוק ולראות כיצד ניתן להשתפר בעתיד.
 

 עם יחסנו לגבי ציפיות תאום לערוך כדי החקלאות שר עם רשויות ראשי של פגישה התקיימה
 .בעתיד והמשרד השר

 התבלטה אף אשר, רבה בנחישות המים חוק לנושא נרתם השר ואכן, חיובית הייתה הפגישה
 .ישראל חקלאי התאחדות של הבעייתית ההתנהלות לנוכח

 
 



 

 

 
 

 צוות. הקרובות השנים 5 - ל ההיתר לגבי האוצר עם ומתן המשא הסתיים - הפיס מפעל היתר
  ,ואנוכי הפיס מפעל ר"יו -דיין עוזי, המקומי השלטון ר"יו - ביבס חיים את שכלל ומתן המשא

 הרשויות שמקבלות השנתי בתקציב יפגע לא המזל מכונות להוצאת שהמהלך כך על עמד
 .מהפיס המקומיות

 
, יו"ר היטל השבחה ושטחים ציבוריים יובאו לדיון בהנהלה הבאה ע"י ד"ר מוטי דלג'ו ינושא

 ועדת קרקעות.
 

 אורי בן יהודה : -ביטחון 
 לדרום מתרחב אשר בצפון הכפרי למרחב המשטרתי המענה לשינוי מהפילוט מוטרדים אנחנו
 בפיילוט שותפים לא שאנו ומכך( הכחולות לתחנות ים"המחבל כניסת) הפיקוד אחידות בנושא

 מצ"ב מצגת . .בנושא ל"המפכ עם בדחיפות להיפגש ובכוונתנו, כמובטח
 

 וכן, הביטחון במרכיבי 30/70 ינג'למצ והכוונה כוננות כיתות לבטל מהכוונה מוטרדים אנחנו
 מצ"ב מצגת בנושא. . בנושא הבטחון שר עם בדחיפות להיפגש ובכוונתנו, ההפרדה בגדר מהפרצות

 
 9.11.2016אושר פרוטוקול הנהלה מיום   .2

 30.11.2016אושר פרוטוקול הנהלה מיום      
 
) הדיון התקיים בהשתתפות ראשי  בתקציב המועצות השתתפות ואישור 2017 תקציב אישור  .3

 המועצות בלבד( : 
 . 2017שייקה רוט, רו"ח העמותה וישראל נדיבי, מנכ"ל  הציגו את התקציב לשנת 

 ין שנושא המיתוג יובא לדיון נפרד.ישראל צי
 

 :להלן הערות שהועלו ע"י החברים
א. לבדוק את ההעסקת הלוביסטים והתקשורת. כולל שותפות עם התנועות . יש לבחון תוכנית 

 עבודה לנושא זה.
 ב. מעבר משרדי מרכז המועצות מחוץ לת"א. הנושא ייבחן מחדש.

אנוש עם השלטון המקומי. אין הצדקה  להוצאה ג. הובעה בקשה לשתף פעולה בנושא משאבי 
 כספית כה גבוהה על שרות חלקי.

 ותפות  עם גורמים נוספים כמו תנועות ההתיישבות.בש /תד. היו"ר נשאל על העסקת דובר
 

 אושר פה אחד ע"י חברי ההנהלה . 2017תקציב 
 
 
הציעו כי ההנהלה תשמש הנהלה החברי  עמיר ביקש להציע שמות לחברי מזכירות.  - מזכירות .4

 גם כמזכירות. הוחלט כי יתקיים דיון נוסף בנושא זה.
 
: שר הפנים פנה לממ"א בבקשה המקומי בשלטון לבחירות אחיד מועד  - הפנים שר הצעת .5

 לאחד את תאריך  הבחירות  של המועצות האזוריות עם השלטון המקומי.
 ות במועצות האזוריות.תאריך משותף יאפשר בין השאר יום שבתון גם בבחיר

 הוחלט להיענות בחיוב לבקשת שר הפנים.
     



 

 

 
 
 
 מצ"ב מצגת. - כלכלה ועדת ר"יו, שני רון - אחיד ארנונה צו .6

צו ארנונה מתן להמשותפת לממ"א, מש"מ ואיגוד הגזברים  ההנהלה מאשרת את המלצת הועדה 
 אחיד.

 
 
  197 סעיף לפי תביעות בגין שיפוי: בנושא צ"בג .7
   לפי עתידיות תביעות בגין מיזמים שיפוי כתבי לדרוש ניתן שלא קבע בעליון תקדימי דין פסק 
 .197 סעיף 
 .יותר גדול ובהרכב חוזר לדיון העליוןבית משפט מ בתביעה המקומי לשלטון מצטרפים אנחנו 
 או אישור טרם הכלכלית המשמעות את העניין לברור עד לשקול ממליץ אני המקומיות לועדות 
 .תכניות על המלצה 

 
 

 :על החתום
 

     

                     
   

 
 

   אילן שדה                                       עמיר ריטוב                            
                                        חבר                                                            יו"ר          


