
 

 

 08/09/19פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  2019/10מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 נציג להב - אסף לה גנק
 נציג משמר הנגב - תומר רכטמן

 נציג כרמים - מיכאל בן ברוך 
 נציגת נבטים - שמעון רוזיליו

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 נציג שומריה - אייל פינס
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 
  : נעדרים

 נציג ברוש  - גיא חדידה
 נציג שובל - חסיה ישראלי

 נציג חצרים -  הדר רון
 נציג דביר - אסף רוט

 חצריםנציג  - אריה ולדברג
 נציג משמר הנגב - גילי מולכו
 נציג גבעות בר - ירון בורבא

 
 

   משתתפים:
 גזברית - נטע לי אביטל  

 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 
 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 מבקרת המועצה -   נירית   
 עיתון המועצה -  נועה  
 מנכ"ל החברה הכלכלית –דרור קרוואני   
   

 : 1לסעיף 
 :דיווחים

 מוסדות החינוך במועצה.שנת הלימודים נפתחה בכל  .1

 פרויקט החממה ביוזמת המועצה בשותפות חצרים, נטפים, רבל, כיל, סודה סטרים, דולב. .2

 פסטיבל סוף הקיץ .3

ק. המודיעין . מנסים להעלות את נושא של ק. המודיעין ואת עניין שדה  –ועדת גיאוגרפית  .4
התעופה. היום התקיימה ישיבה אצל שר התחבורה עם ראשי הרשויות לקידום שדה תעופה 
בנבטים במקום עמק יזרעאל, בשלב זה הצבא מתנגד. סוכם לבחון את מיקום שדה התעופה 

 מחדש. 

 .עם היישוב לפעול לביטול המחלףהמועצה פועלת יחד  –מחלף גבעות בר  .5

 
 המליאה שמעה את הדיווח

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  –09/19 אישור פרוטוקול :  2לסעיף 



 

 

  הצגת תהליך להגדרת תוכנית אסטרטגית למועצה. :  3לסעיף 
 

לילך מציגה את התהליך לבניית תוכנית אסטרטגית למועצה. האם חזון המועצה עדיין רלוונטי? האם 
מתוך עשר. החזון עדיין אקטואלי אך הוא דורש  7.8נדרש שינוי? הרלבנטיות של החזון קיבלה ציון 

ב זה חידוד וריענון, בעיקר עלה הנושא שאם בחזון שמים דגש על קהילה של קהילות, עולה כי בשל
 הקהילה צריכה להפנות את המשאבים בחזרה לחזון היישובי. 

הגברת תחושת הביטחון של התושב, מצוינות בשירות לתושב,  –נבחנו מחדש יעדי העל של המועצה 
פיתוח וחיזוק הקהילה האזורית, מחינוך איכותי למצוין, מעורבות השפעה בחברה ובסביבה, פיתוח 

 כלכלי של המועצה.
, בעיקר 2011צורך בבירור עמוק ביחס ליעדי העל של המועצה שלמעשה לא השתנו משנת ניכר כי יש 

 פנימה, בתוכנו,עולה הצורך בקביעת מטרות על 
 סדנת הוועדים תעסוק בכך,

 לאחר מכן כל יעד ידון יחד עם הישובים,
 תומר: למה נושא הישובים לא בולט? כלומר, למה הישובים בסוף?

זון ולראות אם החזון עדיין רלוונטי, למשל, בחזון הקיים יש דגש לקהילה לילך: הכוונה לצאת מהח
 האזורית ולא פנימה לישובים,

 תומר: חוזר ואומר שמרכז הכובד של התוכנית צריך להיות ישובי המועצה
פיתוח וחיזוק הקהילות המקומיות, ומכאן נלך ונפתח יחד  -להיות שאחת ממטרות העל תהיה לילך: יכל

 עם הישובים את הנושא,
 תומר: עם כל הכבוד לסדנת הוועדים, נראה שהדיון בישובים נמצא בתחתית הרשימה

צל את ניר: במהות, אכן הנושא עלה בפגישה הראשונה של צוות ההגוי, מבחינת התהליך, הרצון הוא לנ
סדנת הועדים כגוף שמרכז את הנהלות הישובים כפורום מתאים לדיון, אחכ הולכים לישובים, 

 שבתקווה יכללו גם תושבים ונציגים נוספים, ונמשיך את הדיונים.
 

 המליאה שמעה את הדיווח

 
  אישור ועדת שימור סביבה : 4לסעיף 

 
 נציג המליאה אסף רוט היה אמור להציג את הנושא והוא נאלץ להיעדר מישיבת המליאה. 

נציגי  3על פי חוק חייבים להקים ועדה לשימור אתרים, נציג של הועדה המקומית, ראש רשות ועוד 
 מליאה, התכנסות הוועדה פעמיים בשנה.

 מיכאלהתנדבו: תומר, אסף לה גנק, 
 
 

 בגין הנפקת תעודות ואישורים עדכון חוק עזר : 5 עיףלס
 

 המליאה מבקשת לקבל פירוט של הרשויות הסמוכות לעניין התעריפים בגין תעודות ואישורים.
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 המליאה נסגרת 
 
 

  אולגה גונןרשמה: 
 

 


