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   : חברי מועצה נוכחים
אחמד  רון גולן, ,שריגאייל ידיד כהן,  רפי רוטנר,, ראש המועצה, יואב זאבי, חיים זך, עודד יניב –נצר  עמוס 

 חמודי חאלדי מוסטפא חילף, אלי דוד, אברהים חסן,  ,פנדי
 

 :  חברי מועצה חסרים
 , שלמה אברהם, יניב אייזנבנד, ג'ובי גלעדסהראייל 

 
 מוזמנים נוכחים:

מנהלת  -י לילך לו, עמית שילה , יועמ"ש -גזבר, עו"ד אורית שקד שנקמן  -מנכ"לית, אורי קינן  -אתי לוי 
 ועדן ארנפלדשיר פרסאי ברניב כנרת וולוויץ, רן ברוקנר, הלשכה, הרב יעקב מור יוסף, 
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 "רשות ניקוז ונחלים קישון"
 

  דיון והחלטות – 1202/80ישיבת מליאה 
 
 אישור סדר היום: .1

  פה אחד החלטה : סדר היום המוצג אושר

 1.20270.72מתאריך  1202/70המועצה ישיבת  טוקולרואישור פ .2

  פה אחדמליאת המועצה מאשרת   החלטה:
 

 הרמת כוסית לראש השנה .3
 לכבוד השנה הבאה עלינו לטובה רב המועצה נשא ברכה ואיחולי שנה טובה 

 
  2020הצגת דו"ח חצי שנתי  .4

משרד הפנים במהלך . לנוכח הקורונה הדוח אושר ע"י לחברי המליאההוצג  2020לשנת  הדוח החצי שנתי
 בהתאם לכך הוא מוצג רק בעת הזו למליאה. 2021חודש אוגוסט 

 .החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הדוח שהוצג
 

   אישור חוק עזר למניעת מפגעים .5
מוזכר כי החוק מרכז את כלל חוקי העזר בתחום מפגעים   -החוק נשלח לחברי המליאה טרום הישיבה 

וסביבה שהיו למועצה, מעדכנם לזמנים אלה וכולל תוספות נדרשות )כגון מיחזור, כלי אצירה וכיוצ"ב(. 
במסגרת להם נדרשנו  תיקוניםלנוכח מס' נוסח החוק כבר הוצג למליאה בקדנציה הקודמת, אולם 

  בשנית.המליאה אישור ל אנו מביאים בדיקת משרדי הממשלה,
 .כפי שהוצגבנוסח  החלטה:  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חוק העזר למניעת מפגעים
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מנהל הנדסה ותכנון של אורי רגב  בהשתתפות  –הצגת פרויקט "יד הנדיב" לפיתוח מרחב נחל ציפורי  .6
 "רשות ניקוז ונחלים קישון"

מדובר בפרויקט  גדול שעתיד לחולל שינוי   שנים, 5אורי הציג את  הפרויקט שעתיד להסתיים תוך 
התכנית  .(גנצ'יאממימון תואם )נדרש ₪, מיליון  80בסך  רשות ניקוז זכתה בתחרות של יד הנדיב במרחב,

 עמק יזרעאל ועוד. ,קריית אתא, כעביה, זבולון ,כוללת את כלל הרשויות בהן הנחל עובר כמו נוף הגליל
 ,צ'ינג יעשה מקולות קוראיםאעם שיתוף ציבור מכלל הרשויות.  גיוס המהתכנית מצריכה הליך תכנון 

 מתקציבי מדינה ועוד, המדינה רואה חשיבות גדולה בפרויקט.
 הטיפול באיכות המים.על אורי הוסיף וסיפר על חלקים לאורך הנחל ששוקמו וכן גם 

 מועצה עם חיים חמי ונציגי יגור.דובר גם על גשר הגדורה וכן על הקישון סוכם כי תקודם פגישה על ידי ה
וכן את שעתיד  ,עמוס הודה לאורי רגב וציין כי חשוב היה לקיים את ישיבת המליאה לצד הנחל, שיכירו

  להשתנות.
 

 .ראש המועצה ידיווח .7
בתי ספר  ,נפתחת שנת הלימודים לפי החלטות הממשלה באופן מלא 1/9/21ב – פתיחת שנת הלימודים

קורונה, קיימנו בדיקות סרולוגיות ברחבי ההנחיות בהתאם לוכן המועצה נערכה באופן מלא   וגנים,
 ועוד. מהירות לתלמידים לקנו ערכות בדיקות יחהמועצה, 

לאוקטובר, אנו בשלבי  1-ב הבלתי פורמלית בשישי, את הפעילותנתחיל  פיילוט של חמישה ימי לימוד,
 במועצה. החינוך הבלתי פורמאליסיום של הערכות, חשוב לנו  לחזק את 

את מכירת האגודה אישרה , משתף כי ואושר הנושא עלה במליאת המועצה  - נכסי אגודת נופית רכישת 
 1-סקה. החל מיהעלמימון הנכסים למועצה ואת ההסכם, בנוסף לאמור משרד הפנים אישר את התב"ר 

 .וכן הפעלתו יעשו על ידי המועצה, אנו נערכים לכך באוקטובר כלל החוגים בנופשית
המדינה נערכת להחלטת ממשלה  - (923-ו 1481מסגרת תכניות ב) החלטות ממשלה לחברה הערבית

בתשתיות, חינוך רווחה ועוד, לנוכח העובדה כי אנו מועצה רחבים מענים   הגשנו תכנית הכוללת חדשה, 
על ההחלטה, גם במלא הכח  להשפיע  אנו מנסים יחסות, מעורבת ויש על כך השפעה בתקצוב ובהתי

בשיתוף המועצות המעורבות לשנות ולהטיב האת  כמועצה וכן נעשית היום עבודה על ידי אסף ואתי
 .לטובת פיתוח הכפרים שלנו ההחלטה

 , מגיניםליד /תרבות זבולוןשתתקיים באולם  תכנית עשירה ומגוונות לפני ראש השנה תפורסם  – תרבות
בכוונתנו לשנות את המתחם להפוך את ההגעה לחוויה מהנה  ,אנו מקדמים שיתוף פעולה עם יגור

 נה.ומה שיכול לעצור אותנו הינה הקורנו נערכים לפעילות מלאה, א ותרבותית. 
 

ווירה במליאה טובה ומקצועית וחשוב חגיגית, הא ת מליאההיה חשוב לנו לקיים ישיב  עמוס: סיכום
  .תותוצא העשייה ביחד מביאהעבודה עם התושבים והישובים,   על תקריןשהיא 

 לקידום ופיתוח המועצה. לעבוד קשה ונכון להמשיך ו כולנו מתחייבים 
, שירותים חיוניים כגון פינוי יחד עם זאת יפעל חדר מצב בימי החג, תהיה סגורההמועצה  -חגי תשרי 

 מענה לכל שיידרש גם בתקופה זו. ויינתן 24/7תן מענה יהמוקד י ,אשפה ימשיכו לפעול
שטרחה  ת חסןתודה למשפח ולמשפחתכם  באופן אישי,   לכם ,שנה טובה ובריאות לכולםאני מאחל 

 וערכה לנו את המאפים והאירוח.
 .שאתם עושים תודה רבה ובריאותטובה לעובדי המועצה על העבודה ה מבקש להודות   –אלי דוד 

 
 

 -מועצה, מר עמוס נצר : הפרוטוקול נחתם על ידי ראש ה
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