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 : דו"ח יו"ר.1

 המועצה בישיבות השתתפות בגין גמול לשלם מציעה כנסת חברי 40-כ עליה שחתומים חוק הצעת א. 
 הצעת ב"רצ. ) מ"ברשו התושבים מספר לפי מדורגת בצורה נקבע ישיבה כל בגין הגמול. ועדותיה ובישיבות

 .(  החוק
 

 ממ"א  מתנגד למתן תשלום לחברי המליאה  וחברי הועדים  המקומיים במועצות  האזוריות. הוחלט:
 לתרבות הניהול במועצות  בנוסף לכך חברי המליאה וחברי הועד פועלים בהתנדבות, מתן תשלום מנוגד 

 



 

 

 בהרבה ממספר חברי המליאה ברשויות המקומיות.יחסית מספר חברי המליאה במועצות האזוריות גדול 
 

 אנו מבקשים להחריג את המועצות  האזוריות בנושא התשלום לחברי המליאה.
 

אנו מבקשים שלפני שהועדה  היו"ר ישלח מכתב לשר הפנים בנושא ועדות גבולות,  -ועדות גבולות ב. 
 מתכנסת יוצע לצדדים הליך של גישור.

 
מטעמה שתיתן מענה לבעיות כוח  , מינתה רפרנטיתמ"במש עבודה והסכמי שכר מינהל ראש ,מגן חגיתג. 

 אדם ושכר במועצות האזוריות.
 

יתקיים כנס לראשי  המועצות  האזוריות והסגנים במ.א. גולן . עמיר הציג את סדר  15.6.2017בתאריך ד. 
 היום וביקש מכולם להשתדל  להגיע לכנס.

 
 
 .בנושאי תיכנון וקרקעותמילכה  מסרה דיווח  .2

 המועצה של באירוח האזוריות למועצות הראשון המהנדסים כנס  התקיים במאי 10-11 בתאריכים
 . איש 90 -כ בו והשתתפו  מאד מוצלח היה הכנס. כרמל חוף האזורית

 יתכן אשר, כזה כנס בשנה פעם ולקיים להמשיך  מעוניינים אנו.  תיכנון ואנשי מהנדסים כלל הכנס
 ממשרד מתאר לתכניות בכיר אגף מנהל, יוסטמן אהוד. הארצי המהנדסים איגוד כנס במסגרת ויתקיים

 במועצות כוללניות תכניות הבאות בשנים ולממן להוביל התכנון מינהל בכוונת כי בכנס הודיע האוצר
 על וחנר אסף, המועצה ולמהנדס סלע לכרמל וביחוד והמרצים המשתתפים לכל מודים אנו. האזוריות

 .המועצה בתחומי מרתק סיור ארגון
, נדיבי ישראל, ו'דלג מוטי, קרין יורם, בלום אייל, ריטוב עמיר בנוכחות השיכון שר עם פגישה התקיימה

 מעין המהווה קמחי אסנת ידי על שהוכנה החלטה הצעת לקדם א"ממ בקשת הוצגה בה כרמל ומילכה
 לקיים משרדו ל"למנכ והורה בבקשה תמך השר. בפריפריה מגרשים שיווק לעידוד הכפרי למרחב גג הסכם
 .ההצעה לקידום ריטוב לעמיר יצחקי אביגדור עם ישיבה

 ברנע מירב ד"עו, שידלוב דורון, ו'דלג מוטי, ריטוב עמיר, שמרון עדיאל, י"רמ  ל"מנכ עם פגישה התקיימה
 בקשה, השבחה היטל חלף הסכם על המינהל חתימת קידום – הבאים הנושאים עלו בה כרמל ומילכה

 א"ממ ידי על שהוכנה החלטה בהצעת תמיכה(, לעיל) מגרשים שיווק לעידוד ההחלטה בהצעת לתמיכתו
 וכן זמן לאורך ותחזוקתם שיפוצם את לאפשר מנת על לשימור במבנים סחירים שימושים של בנושא

 .הבקשות לקידום פרטניות ישיבות יתקיימו. נוספים נושאים
 זאת עם ויחד המועצות עם מיטיבה ההחלטה, ציבור שטחי הקצאת נוהל בדבר מינהל החלטת אושרה

 ההחלטה את הציגה,  ברנע מירב ד"עו. המיישבות התנועות עם הגענו אליו ההסכם את מטמיעה אינה
 .ועקרונותיה

 מועדפים מתחמים לתכנון הועדה בעניין א"ממ פעולות לתקצוב פילנטרופית לקרן בקשה הוגשה - ל"ותמ
 איתן כ"ח בעזרת לערוך תכנית ישנה, כן כמו. ל"ותמ תכניות עם המתמודדות במועצות ולתמיכה לדיור
 .הכפרי המרחב על ל"הותמ השפעות בנושא בכנסת דיון/כנס ברושי

 
 אורי נתן סקירה בנושאים שעל סדר היום:  -ביטחון . 3
 עם מסמך להכין ברושי איתן כ"ח י"ע והתבקשנו החקלאית הפשיעה בנושא המדינה מבקר ח"בדו עסקנו -

 .המענה לשיפור אופרטיביות המלצות
 והפגיעה הפרצות, צים"רבש העסקת מודל, בישובים הכוננות תותיכ של בסוגיות לעסוק ממשיכים -

 .המסווגים בישובים הביטחון מרכיבי אחזקת מודל ובסוגיית התפר במרחב הביטחון ובתחושת בביטחון
 המועצות על להטיל הכוונה מול איתנה עמידה על ממליץ הביטחון מרכיבי אחזקת מודל בסוגיית -

 בדרישה ר"פקע ולמפקד ט"משהב ל"למנכ בכתב לפנות ממליץ ולכן וגוברות הולכות תקציביות הוצאות
 .17 יוני סוף עד לסכום הסוגיה את להביא
 :הוחלט הישיבה בסכום

 . להמלצה בהתאם חתום מסמך יצא הביטחון מרכיבי אחזקת מודל בנושא -
  .הנושאים במכלול הביטחון שר עם פגישה לקיום, פטר של בסיועו, פניה תעשה בנוסף -



 

 

 
 
 רון שני, יו"ר ועדת כלכלה, מסר דיווח בנושא אגרת פינוי אשפה עודפת..4
 
מירב בן שימול , מנהלת תחום צעירים, נכנסה למשרה  מלאה בממ"א  בתחילת יוני .  - תחום צעירים .5

מובילת  מנהלת מצטיינת -מרכז צעירים במועצה האזורית מטה אשר ועל כך זכתה בפרס ניהלה את מירב 
 . בכנס צעירים בגולן מטעם משרד השר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליללה  . הפרס  ניתן שינוי

 !! למירב חמותברכות 
 מרכזי צעירים במועצות האזוריות. 31-כיום פועלים  כ

 
 קבוע פורום מתקיים לחודש שאחת וציינה  צעירים בנושא הפעילות את ההנהלה לחברי הציגה מירב

 .במועצות צעירים מרכזי מנהלי של בראשותה
התקיים כנס ישראל לצעירים בהובלת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  2017ביוני  6בתאריך 

 במועצה האזורית גולן.
 .השתתפו צעירים רבים מהנגב והגלילבכנס הכנס התקיים במעמד ראש הממשלה  והשר אריה דרעי, 

 
 
מושב ניר של הקרקעות סיפוח שאול צבעוני, מנכ"ל מ.א. עמק לוד , הציג בפני חברי ההנהלה את בעיית .6

 לעיריית לוד. צבי
 מבקש לאחד כוחות של כל המועצות בנושאי ועדות גבולות.

 
. עמיר הציג את עמיר הודיע שבכוונתו לחדש את פעילות מוסד המזכירות במרכז המועצות  - מזכירות.7

 הרכב חברי המזכירות וציין שבמידה ולמישהו יש השגות בנושא הוא מוזמן לפנות אליו.
 ההרכב המוצע: אילן שדה, פטר וייס, רון שני, סיגל מורן, אלון שוסטר, אשר אברג'ל, מוטי דלג'ו

 כרמל סלע.
 הצעתו התקבלה.

 
. עמיר הודה לאריה על ם את תפקידו כיו"ר הועדה החקלאיתסייביקש לאריה שרון   - ועדה חקלאית .8

 עבודתו  במשך מספר שנים כיו"ר  הועדה.
 יכהן גם כיו"ר ועדת תיירות.בנוסף כרמל סלע  כרמל סלע , מונה ליו"ר הועדה החקלאית 
 עמיר איחל לכרמל  סלע הצלחה בתפקיד.

רמל הציג בפני חברי ההנהלה את תפיסתו כיצד ניתן לקדם את תחום החקלאות והתיירות במועצות כ
 האזוריות.

 
 
 

 :על החתום
    

                                                            
 יורם קרין                                          עמיר ריטוב                   
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