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5.4.17 
 

 28' מס ישיבת מליאה  פרוטוקול

 ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"

 5.4.17 – זתשע" ט' בניסן  רביעי שהתקיימה ביום 

 17:30שעת סיום:    16:00שעת התחלה: 

 
 

 :משתתפים
 ראש המועצה -דוד יפרח

 סגן -בנימין ליפשיץ
 סגן -דב בלגה

 יפרח  ברהםא
 שמואל אזימוב

 יורם שיוביץ
 איציק עזר
 ניסים טל 

 מוטי מגער 
 בני קורש

 יפת טיירי 
 רחמים מאיר

 
 חסרים:

 מנחם אדרעי
 סימה פדלון

 שלמה ויינפלד
 יצחק וגנר

 
 

 נוכחים: 
 מנכ"ל המועצה  -שאול צבעוני

 יועמ"ש –דן שווץ 
 גזבר -שמשון צברי
 מנהלת מחלקת הרווחה  -אורנית פרץ

 ע. מנכ"ל  -אלינור זגורי גופר
 

 וטוקול:רשם הפר
 ע. מנכ"ל  -אלינור זגורי גופר

 
 יום:הסדר על 

 27אישור פרוטוקול ישיבה מס'  .1
 דווח ראש המועצה .2
 ום המעשים הטובים ביישובי המועצה הגב' אורנית פרץי .3
 המשרד לפיתוח הנגב הגליל והפריפריה  -דירוג אשכול חברתי כלכלי יישובי .4
 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח  .5
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   *             *          *               * 

 

 דוד יפרח : 
ההתכנסות היום היא בעיקר להרמת הכוסית לכבוד החג, היה לי חשוב לאחל  שלום לכולם,

אבקש את . 27ישיבה מס'  באישור פרוטוקוללכם חג שמח ולעדכן בנעשה במועצה. נתחיל 
 אישור המליאה.

  :החלטה 
 27מליאה מס'  ותמליאת המועצה אישרה פה אחד פרוטוקול ישיב

 
 דוד יפרח:  

 : כמה עדכונים

  ש המרקם העירוני ואת דהמסוגיית , הצגנו בפניו את במועצהביקר דוד ביטן יו"ר הקואליציה
 . תרון לנושאים הנ"ללקדם פ יו"ר הקואליציה הוא יעזור לנומסגרת תפקידו כאני מקווה שב

גדולה  כתבה הייתהודהמש. בכל הכח נגד המרקם העירוני להאבק אנחנו כמועצה ממשיכים 
לצערי, . לודראש העיר הסתייג מהתגובה של  אותה, מי שקרא על המרקם העירוני בגלובס

הכתבה עשתה הד  .את מה שהיינו צריכים לומר אמרנו אים,לקהוא ראה לנכון לזלזל בח
עם המחוז מי  היה לי ויכוחבדהמש,  על צו הריסה נאלצתי לחתום היום הארצית.  ברמה 

 כמובן שאין ביכולתנו להרוס.  אנחנו או הם. אי להריסה,אחר

 אנחנו לקחנו את זה הנושא החשוב להם ביותר הואשהחינוך  יםאומר לרוב  תיורשו יראש ,
ראינו צעד אחד קדימה, מאמירה למעשה. הבקשה לשינוי הגיעה מהורי בית הספר בניר צבי.  

חדשניות ולארח בירור ולמידת הנושא   לשיטות לימוד לנכון לשנות את שיטת הלימוד במועצה
זו שיטת לימוד ה לא מה שאתם עלולים לחשוב, ז. תקשרנו עם המכון לחינוך דמוקרטיה

המושתת על דיאלוג משותף עם התלמידים, למידה מתוך עניין וחקר השונה מהשיטה הרגילה 
ת הכלים לחזק כל ילד במה שהוא טוב בו ולתת לו אוהמקובלת. העיקרון של השיטה הוא 

. התחלנו בתהליך התוצאותבחולון ונדהמתי מאיך זה פועל ראיתי , יאל שלוצלממש את הפוטנ
 אנחנו נקדיש לזה ישיבת מליאה בהמשך., שנים נהיה במקום אחר 3ווה שתוך ואני מק

  צפריה, , ממחלף שפירים עד בני עטרות. הכביש יעבור ב 412הכביש ממשיך מכביש  -46כביש
יזומנו לפגישה עם  נקבעה פגישה עם נתיבי ישראל בנושא,  -רלוונטיים ביםחמ"ד ועוד יישו
 כדי שנוכל להגיע להסכמות. נציגי היישובים 

 בשעה טובה נחנך גן משחקים  בחמ"ד,הקשישים שיפצנו את המועדון  -שיפוצים ביישובים
 ושב אחיעזר. אני חושב שאנחנו ממצבים את אחיעזר במקום אחר וישר כח לעוסקיםמב

טובה בזיתן בדבר. נכון שהמועצה מובילה אבל יש לכל היישובים חלק גדול בעשייה. בשעה 
יחנך מועדון הפיס  במהלך חודש מאיועדון, וגם הוא בשיתוף הוועדים. מהץ ושיפהסתיים 

 וכבישים בגנות. ביגל הטניס מגרש במשמר השבעה, 
. נו שםואנחנו לשמחת 2017מת הרשויות היציבות בישהמנהל לשלטון מקומי פרסם את ר

כמו האישור על רשות יציבה הוענקה למועצה לאחר בחינת פרמטרים כספיים וניהוליים 
רשות מאוזנת בתקציב השוטף, רשות בעלת ניהול כספי תקין, גירעון מצטבר שאינו עולה על 

רשות , רשות ללא הערות ביקורת משמעותיות, רשות ללא ליקויים בדוחות השכר. 12.5%
וגדרת על ידי משרד הפנים כרשות יציבה מקבלת הקלות בדיווחי הרשות למשרד אשר מ

זוהי בשורה חשובה ומשמחת עבור המועצה, אשר הפנים והתייעלות ארגונית במגוון הליכים. 
זה לא מעידה על התנהלות כלכלית שקולה ומאוזנת שתוצאתה היא יציבות כלכלית איתנה. 

 עונות מצטברים, ממאזנים ומהתנהלותתחיל מתיקון גירנבדק לעומק וזה המובן מאליו, זה 
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את זה ולשווק את זה  צריכים לדעת נבחרי ציבור שותפיי לדרךית נכונה וטובה. אתם ככלכל
ויש לזה תוצאות. ראש מועצה בלי הצוות שלו לא יכול   27/6דה שאנחנו עושים ובהחוצה. זה ע

 בדבר.  להצליח ואני אומר תודה לכל הנוגעים

 ע שעבר המועצה ערכה שבוע מעשים טובים במסגרת "יום המעשים הטובים" הלאומי. בשבו
 אורנית תפרט על הנעשה. 

 

 :אורנית פרץ 

  נו לחבר את עובדי רצייום המעשים הטובים במטרה לחבר  לפרויקטהחלטנו להצטרף
בחלק הפקנו שבוע שלם של פעילויות כאשר  .ולחבר ולעשות טוב ביישוביםהמועצה לשטח 

מי שהובילו את כל יישובים זה היה אירוע שיא ובחלק זה היה המשך של פעילות רציפה. מה
 .שירן ואפרת העובדות הקהילתיותהפרויקט היו 

  לכל התושבים הוותיקים במועצה.  התחלנו עם אירוע במושב זיתן, בוקר של כיףאת השבוע
הייתה ארוחה טובה, הרצאה,  בכל היישובים. מתנדבים ותיקים הגיעו. פרסמנו את האירוע

מאוד נהנו. חשוב לציין שהוועד המקומי בזיתן עזרו פינקו את הקשישים. הקשישים ופשוט 
 מאוד לתקצב ולהפיק את האירוע. 

  בגלל . ייתה משותפת של הוותיקים והילדיםהעבודה הבנו גינה קהילתית, במושב חמד
חבר את הקהילה יחד לעשייה היה לנו חשוב ל, הרבה משפחות חדשות נכנסו להרחבהש
 קשישים. בבתים של  וביקר, בנוסף גם היה מוצלחו שותפתמ

 פניםאת  ושיפצלידידות והמועצה ות, הקרן קשישההמועדון בנוסף שיפצו את הרחבה סביב 
שמו את הוותיקים על המפה של והתושבים שיפצו את החיצוניות שלו וגיננו מסביב.  המבנה 

 בטקס ביום ראשון האחרון עם התושבים.סגרנו את השבוע  .חמ"ד

 אספו הלכו לנופשון נהכספים שושוק קח תן, הכינו  ים שיפצו את הספרייה ,בצפריה התושב
זו הייתה בחירתם של התושבים. הנערות צבעו את המתקנים  -של ילדים עם צרכים מיוחדים

 ערבות הדדית. העידה על בתוך גני הילדים. העשייה הייתה מאוד מגבשת ו

  .בית ספר ניר צבי התנדב במועדון הקשישות באחיעזר  

  יצאו לשטחו ושמחנו שעובדי המועצה השתתפורצינו : 
o  וערכו החינוכיים של החינוך המיוחד,  החינוך הכינו אורחת בוקר לצוותיםאגף

העבודה . הילדים מאוד נהנו מבוקר לא שגרתים. עם הילדיפעילות של אפיית מצות 
 לצוותים שמתמודדים עם דברים לא פשוטים.נעשתה כדי להודות 

o  מחלקת הנוער צבעו את המועדונית באחיעזר ואת מרכז הנוער ביגל. הנוער עבד מאוד
 קשה עד שעות מאוחרות.

o  מתנדבים בכפר שיפצו בתים של קשישים ושיפצו את חדר ההפעלה בטיפת חלב בכפר
 חב"ד.

o 3 את העבודה של הנערים לימו ו לשפץ את המועדונית באחיעזר, השמחלקות יחד יצא
 עציצים מבקבוקים.הכינו  וגיננו את חצר המועדונית,

o ,קוסם וארוחת  ארגנה לילדים פעילות עם מחלקת הגבייה התנדבה עם ילדים בסיכון
 בוקר. 

o  תחבורה קישטו את ההסעות והעניקו שי לכל ילד.המחלקת  
o  ,אנו בבוקר וראינו פשוט במנהלת משאבי האנוש החדשה קישטה את מטבח העובדים

 את המטבח של הקומה הראשונה נראה אחרת לגמרי.
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כל העובדים יצאו הפידבקים היו מדהימים.  ,נרתמו למשימהשראוי לציין את עובדי המועצה  
. מה שנראה קצת היה בעל משמעות מפריע לסדר היום של העבודה שלא משהו לשעתיים,  לשטח

לה ובודקים מי הפועלים הבולטים בקהילה ורואים איך כל הזמן אנחנו למען הקהימאוד גדולה. 
זה היה שבוע מדהים ושנה הבאה אני מקווה שנצליח להגיע לכל  אנחנו מעצימים אותה. 

היישובים ולעשות חשיבה יחד ולראות איך אנחנו מקדמים את זה יותר. תודה מיוחדת לכל 
 קט הזה. המושבים והמתנדבים וכמובן לדוד שנתן לנו להוביל את הפרוי

 

 עזר: איציק 

 שנה הבאה אני רוצה שחברי המועצה יעשו גם מעשה טוב לקהילה. ב 
 

 בני קורש : 

  על העבודה הנפלאאמיתית אני רוצה להגיד תודה 
 

 יפרח:  דוד 

  ם מושג מה להיות חלק בלתי נפרד מהיום הזה. אין לכ כיםצרי שגם חברי המועצהאני חושב
תודי . תודה לך אורנית ום שחזרו עם דמעות מהתרגשותעובדי היו, היום הזה עשה לעובדים

 על העשייה המבורכת.  לצוות שלך בשמי ובשם המליאה

 .נושא נוסף שחשוב לדבר עליו הוא דירוג אשכול יישובי 
 

 :שאול צבעוני 

 שדירוג האשכול  קבע בראשות אריה דרעי הפריפריה החברתית לפיתוח הנגב, הגליל ומשרד ה
בין אוכלוסיות בתוך המועצות והערים הדורשים התייחסות פרטנית. של הלמ"ס לא מבחין 

המשמעות . מועצות בערים ושכונות ויישובים בי לנהגדיר דירוג אשכול פרטני ולא כוללולכן  
מהמשרד לפיתוח הנגב הגליל הפריפריה בקולות קוראים תוקצב ישכל יישוב היא  של הדבר

יופצו קולות קוראים לשכונות ויישובים ו. בקרוב היישובי של לפי הדירוגותמיכות מיוחדות 
חשוב , ליישובים אלה ציאלירנדיפ אופןב ופנושיתקציבים ו אשר עומדים בקריטריונים, 

לדירוג הזה אין השלכות במשרדים ממשלתיים חדשים. היישובים במועצה . זה נתוןשתכירו 
תאם לקולות קוראים בה מענקים עשויים לקבל והעומד בקריטריון  המדורגים באשכול 

 ם אחיעזר וכפר חב"ד. ינמהמשרד ה שיפורסמו 
 

 :דוד יפרח 

  ולבני  לכולכםחברים חג הפסח בפתח אני שמח על הזדמנות זאת להרמת הכוסית ומאחל
 חג שמח וכשר.  ביתכם
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