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ברוכים הבאים למליאת המועצה האזורית עמק המעיינות,

המועצה האזורית עמק המעיינות נמצאת בתנופת פיתוח רחבת היקף בכל 

התחומים: דמוגרפי, חברתי, כלכלי, תעסוקתי וסביבתי.

היום אנו פותחים את ישיבת המליאה החדשה עם תשעה חברי מליאה ממשיכים 

וארבעה עשר חברי מליאה חדשים. 

עם כניסתכם למליאת המועצה האזורית עמק המעיינות, הנכם לוקחים על 

עצמכם תפקיד רב משמעויות ובעל השפעה נרחבת על העמק ואנשיו. תוכלו 

ללמוד על עשיית המועצה מבפנים, תוכלו להבין את סדרי העדיפויות וסדרי 

הגודל, תהיו שותפים לאתגרים ולמשימות, ותוכלו להכיר את העבודה הנעשית 

בכל תחומי החיים ברשות.

נפלה בידיכם הזכות להיות חלק מהגוף החשוב והמוביל במועצה, לקחת חלק 

בהחלטותיה, להיות שותפים לעשייה ולהנות מפירותיה.

נאחל לכולנו עבודה פוריה ומשמעותית למען תושבי העמק.

            בברכה,

           יורם קרין

       ראש המועצה

מטעמי נוחות בלבד מנוסח מסמך זה בלשון זכר. הכוונה היא לנשים וגברים במידה זהה.

חוברת זו נועדה להוות כלי עזר והיא אינה באה במקום יעוץ משפטי ו/או האמור בצו המועצות 

המקומיות (מועצות אזוריות),  התשי”ח - 1958, וחוקים נוספים החלים על הועדים המקומיים.



 ראש המועצה או נציגו, ישיב בכתב ובקצרה לשאילתה ויקרא את התשובה באותה ישיבה. 

 ניתן לדחות את התשובה עד לישיבה מן המניין שלאחר הישיבה הבאה, ובלבד שלא ידחה את 
תשובתו על יותר משתי שאילתות בישיבה אחת. 

 הזמנה לדיונים מיוחדים כגון תקציב, תשלומי חובה, או חוק עזר - תימסר מראש בדרך כלל מספר 
ימים לפני.

השתתפות סדירה בישיבות המועצה

 מניין חוקי: המניין החוקי הוא רוב חברי המליאה. אם לא נכח מניין חוקי בשעה הפתיחה, הישיבה 
תדחה בשעה, כשלפחות שליש מחברי המועצה נוכחים. במידה ואין מניין הישיבה תדחה ב- 7 ימים.

 הצבעה - בהרמת יד, אלא אם שליש מהחברים ביקשו הצבעה חשאית.

 חבר מליאה שנעדר מישיבות המליאה 3 חודשים רצופים או שלוש ישיבות רצופות יחדל להיות חבר 
מליאה ובלבד שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה. התראה תצא לאחר הישיבה 

השנייה או בתום החודש השני שלא בשל מחלה, מילואים, או שליחות ציבורית.

 הזמנה וסדר היום: לישיבה ראשונה תימסר 48 שעות קודם למועד הישיבה. לישיבות מן המניין 24 
שעות על פי חוק. המועצה נוהגת לשלוח לפחות 4 ימים לפני כולל חומר נלווה.

 יו"ר המועצה יהיה ראש המועצה ובהעדרו סגנו.

 ישיבות המועצה יהיו פומביות אלא אם הוחלט אחרת.

מספר ישיבות: ישיבות המועצה יתקיימו לפחות אחת ל-6 שבועות (למעט חודש תשרי וניסן).

 לאחר שמיעת התשובה רשאי השואל לשאול בעל-פה שאלה קצרה נוספת, ובלבד שהיא נובעת 
מתוכן התשובה והעונה יענה תשובה קצרה. לא יתקיים דיון במועצה לגבי השאילתה.

 לא יוגשו יותר משתי שאילתות מאת חבר המועצה לפני כל ישיבה מן המניין.

 אם לא נמסרה תשובה לשאילתה בשתי ישיבות מן המניין, יועמד נושא השאילתה לפי דרישת 
השואל כסעיף ראשון על סדר היום בישיבה מן המניין הקרובה.

הזכות למידע

לצד הזכות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, ולפי הדין, לחבר מועצה זכות עיון במידע הדרוש לו 
לצורך דיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, שבה הוא חבר. אין להוציא מסמכים מחוץ לכותלי המועצה 

ללא אישור מראש המועצה.

קבלת דוחות ופרוטוקולים

חבר מועצה זכאי לקבל את כל הדוחות הכספיים הרבעוניים, דו"ח שנתי של ראש המועצה וגזבר 
המועצה, דוחות הביקורת והפרוטוקולים של המועצה.

כלי העבודה של נבחרי הציבור

 השאילתה והתשובה ימסרו לחברי המועצה.

שאילתה

חבר מועצה רשאי להגיש לראש המועצה שאילתה קצרה בכתב על עניין עובדתי שבתחום תפקידי 
המועצה האזורית, וזאת לא יאוחר משבעה ימים לפני תחילת הישיבה המניין הקרובה.

 נוסח השאלה צריך להיות ענייני וקצר ולא כהצהרה או הבעת עמדה.



 הפרוטוקול יישלח לחברי המועצה או הוועדה לפחות שבעה ימים לפני הישיבה הבאה. 

 הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש הישיבה.

 היה ערעור על פרט מפרטי הפרוטוקול, יועמד הערעור לדיון בראשית הישיבה הבאה.

- מהלך הדיונים, ההצעות ותוצאות ההצבעה.

- שמות חברי המועצה או הוועדה הנוכחים בישיבה.

 מצורף נוהל "ניהול ישיבות המליאה".

פרוטוקול

 בכל ישיבת מועצה או ועדה יש להקליט את מהלך הישיבה ולרשום פרוטוקול.

הגשת הצעה לסדר יום וערעור על סדר היום

 חבר מועצה יכול להגיש לראש הרשות הצעה לסדר היום בכתב. 

הזמנה לישיבת המליאה וסדר יומה נקבעת על ידי ראש הרשות באישור ההנהלה.

 הפרוטוקול יכיל את הפרטים האלה:

 בישיבה שכונסה על פי דרישה של 1/3 מחברי המליאה יהא סדר היום לפי הדרישה.

 הצעה לסדר יום ניתן גם להגיש בתחילת הישיבה, אולם יש לאשרה ברוב של 2/3 מחברי המועצה 
כדי לדון בה.

רשות דיבור: (זכות הדיבור וחופש הדיבור)

 רשות הדיבור ניתנת על ידי יו"ר המליאה.

 לכל חבר זכות דיבור של עד 5 דק לכל נושא.

http://www.maianot.co.il/cgi-webaxy/item?index

אתר המועצה

 חוקי עזר

אתרים שימושיים 

 מדריכים לוועדות המקצועיות

http://online.fliphtml5.com/qbcj/doqu/

http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m

 מדריך לנבחר 2018

http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/Information/Pages/guides-
for-selected.aspx



ניהול ישיבות המליאה - מ.א. עמק המעיינות (נוהל 54)

יושב ראש הישיבה או מזכיר המועצה או מי מטעמו רשאי -

4.4 להורות על הוצאת אדם מהקהל אם הוא מפריע למהלך הישיבה, או המתנהג שלא כיאות לאחר 
שהוזהר על כך.

4.1 להפסיק חבר המועצה הנואם למעלה מהזמן שהותר לו על פי נוהל זה, או שאינו מדבר לגופו של 
עניין ולהפסיק רישום חבר מועצה בפרוטוקול אם המשיך לנאום אחרי שהיושב ראש הפסיק אותו.

4.3 לא שמע החבר לשתי התראות בישיבה אחת, רשאי היושב ראש, בהסכמה של לפחות 3/4 מן 
החברים הנוכחים בישיבה, לדרוש מן ה"חבר הסורר" לצאת מחדר הישיבות. ואם לא עזב לפעול 
להוצאתו מן הישיבה. אם סירב החבר ולא יצא מן הישיבה כי אז הצבעתו לא תיחשב וקולו לא יילקח 

בחשבון התומכים או המתנגדים.

4. סמכויות יושב הראש או מי מטעמו:

1.2 למען הסר ספק, בסתירה בין נוהל זה לדין , גובר הדין.

יושב ראש הישיבה יפתח את ישיבות המועצה, ינהל את הדיונים, יסכם את תוצאות הדיונים וההצבעה 
בכל עניין וינעל את הישיבה.

2. יושב הראש או מי מטעמו:

4.2 להתרות בחבר המועצה המפריע לדעתו למהלך התקין של הישיבה.

1. כללי:

1.1 נוהל זה בא להסדיר את נושא ניהול ישיבות המליאה במועצה האזורית עמק המעיינות (להלן: 
"המועצה").

חבר המועצה, פרט ליושב ראש הישיבה וליושב ראש ועדה המדווח בשם הועדה - לא יאריך בדיבור 
בסעיף אחד יותר מחמש דקות; אולם יושב הראש או מזכיר המועצה מטעמו רשאי להחליט על 

הקצבת זמן יותר ארוך לכל המשתתפים בדיון בסעיף פלוני.

3. זמן דיבור:



ועדת ביקורת: ועדה הדנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות, כגון: בדיקה האם החלטות 
המועצה הוצאו לפועל כדין, דו"ח מבקר הרשות, דו"ח משרד הפנים, דו"ח מבקר המדינה ודוחות 

אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

ועדת הנחות בארנונה: ועדה שתפקידה לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות, שהן 
בסמכות הועדה, על פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת, במרחב ההחלטה 

שהתיר החוק, בסוגי הנחות שונים, על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

תקציר תפקידי הוועדות

ועדה מקומית לתכנון ובנייה - ועדת משנה לתכנון ובנייה: ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות 
של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט 

של הרשות המקומית.

ועדת הנהלה: מרכזת, מתאמת ומייעצת בניווט מועצת הרשות בפרט, ובניהול ענייני הרשות בכלל. 

ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הועדה המקומית. לועדת המשנה הרכב מצומצם, אך אותם 
תפקידים המוגדרים בחוק למליאת הועדה.

ועדה חקלאית: ועדה המטפלת בעניינים החקלאיים של המועצה ומייעצת למועצת הרשות 
בעניינים החקלאיים של תחום הרשות המקומית.

ועדה למאבק בנגע הסמים הקשים: ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים: מניעה, 
שיקום וטיפול, חינוך והסברה.

ועדת איכות הסביבה: אחראית על התווית מדיניות בנושאי איכות סביבה, יזום ותכנון פעילות 
להבטחת פיתוח ושימור בר קיימא של הסביבה, בשיתוף עם הארגון הארצי ונציג של החברה 

להגנת הטבע.

ועדה למיגור אלימות: בכל רשות תוקם ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי 
האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום המועצה. לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם 

מעשים אלה. לגבש תכניות חדשות ולעקוב  ולפקח אחר ביצוען.

ועדה לשימור אתרים: איתור והצלת מבנים ואתרים היסטוריים, המייצגים את ראשית ההתיישבות 
והקמת מדינת ישראל. שיקום ושימור הנכסים ההיסטוריים והעמדתם לטובת הציבור.

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור: ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי 
המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

ועדת ערר לענייני ארנונה: ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של 
הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

ועדת ביטחון וחירום: מיועדת ומסייעת למשטרה בענייני המשמר האזרחי ועוסקת במכלול 
הסוגיות של ביטחון וחירום בישוב + ועדת מל"ח המכינה את המועצה לשעת חירום.

ועדה להקצאת קרקע ומבנים: באמצעותה בלבד רשאית רשות להקצות קרקע או מבנה בחינם 
לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים. 

ועדת מכרזים: ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת 
מקרקעין או טובין להזמנת טובין או לביצוע עבודה.

ועדת תמיכות: ועדה מקצועית הממליצה בפני מועצת הרשות, על בקשות לתמיכה כספיות 
בגופים שונים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, בריאות, רווחה, 
ספורט וכדומה, כדי לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור, ושאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם 
למטרות רווח, לטובת הציבור. אין זו ועדה סטטוטורית, אך בלא המלצתה אין הרשות רשאית 

לתמוך, בין תמיכה ישירה בן תמיכה עקיפה, בכל גוף שהוא. 



054-7709395  momyharoosh@gmail.com   רוויה  הרוש מימון

052-8344227  menashee43@walla.com  שדה נחום עזרא מנשה  

054-7775771   lsafrai@gmail.com  מעלה גלבוע ספראי לימור

052-3237666   yaron@maianot.co.il   מירב  שפיר ירון

ישוב           חבר המליאה             כתובת מייל     טלפון נייד

050-5515208  yoram@maianot.co.il   ראש המועצה קרין יורם

050-5297762   yami_a@maoz.org.il   מעוז חיים אביסרור יחיעם  

052-4496123   ali_124@walla.com   נווה איתן לוין אלי

050-7773956  a-geler@nir-david.net  ניר דוד  גלר עמיחי  

050-7261599  yedidia@hanatziv.org.il   עין הנצי"ב צור ידידיה

053-9221547  ilangadish@gmail.com   רשפים  גדיש אילן  

054-6754454  gideonarif@gmail.com  מסילות  עריף גדעון

050-5999109  krembo78@gmail.com  חמדיה  פרחי רועי 

054-4767172  yakovssy@gmail.com    ירדנה  יהודה יעקב

054-5640906   meshek@sde.org.il  שדה אליהו עופר איתן

רשימת חברי מליאת המועצה 

054-4902430  yossi.akrish@sbdinc.com  כפר רופין אקריש יוסי

054-6746036  jpai6062216@gmail.com  שלוחות  פרלשטיין חיים  

052-5222789   yariv@starps.co.il  גשר  שלם יריב

050-3347830   beityosef1@walla.com   בית יוסף אליהו דני

054-5764476   neri@okm.co.il   טירת צבי לוי נריה

052-4732934  david.kirma08@gmail.com   שדי תרומות קירמה דוד

054-3224110 shahar.itzchak@cemex.com  תל תאומים יצחק שחר

054-4442318  yohay@smadga.com   נווה אור  סמדג’ה יוחאי

052-3389714 yael@genesis-fresh-herbs.com  רחוב  כהן אורי

054-9933182  oritmasrati@gmail.com   מנחמיה מסרטי אורית 



ת י ר ו ז א ה  צ ע ו מ

emek-maianot-region.muni.il


