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 :רוטוקולפאישור  .א
 
 .אושר .80.181..8מיום רוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר פ

 

 :דיווח ראש המועצה .ב

 
 סיום שנת הלימודים

 
נערכה פגישת סיכום עם מחלקת התחבורה . ג עברה בהצלחה וללא אירועים מיוחדים"שנת הלימודים תשע

כרגע כל בתי הספר בחופשה . חדיםגם כאן ללא אירועים מיו –במהלכה בחנו את פעילות המערך בשנה שחלפה 
 .צאת בעיצומה של פעילות הקיץוהמערכת נמ

  
, המכרז נפתח היום. המועצה החלה תהליך של מכרז הסעות של רכבים קטנים אשר מיועד בעיקרו לחינוך המיוחד

 . וועדת מכרזים תדון בהצעות השונות ותגיש המלצותיה לאור המאפיינים השונים וצרכי המערכת
 

הסעות  מערכת החינוך בכלל ומערךמאייר ביקש לדעת האם יש מישהו שעוסק באופטימיזציה של אילן 
 ?התלמידים בפרט

 
התוכנה , נעשה מהלך מול חברה שמפתחת תוכנות אופטימיזציה למערכת היסעיםבתגובה מסר ראש המועצה כי 

הסעות למוסדות ב .פטימליהתוצאות הראו על תכנון או. ומערך ההיסעים נבחן באמצעותהבמועצה  הותקנה
 .לחינוך המיוחדההסעות במערך חלק גדול מההוצאה שלנו היא , חינוך הממלכתי אנו מאוד יעיליםה
 

, איתן היימן רון מסר כי נעזרנו בייעוץ של, ס משגב"ס עי"בתשובה לשאלה על ניצול מיטבי של משאבים בבי
והעביר את  ,בית הספר העל יסודישנה שעברה בב ביקורתערך  אשר, המתמחה בבחינת תקציבים במערכות חינוך

 . היטבמנוהלים רשמיו שאכן הכספים 
 

 
 4012היערכות לתקציב 

 
 כרגע עובדיםאנו . מערכת החינוך הולכת להיות משימה לא פשוטה ד בפתח וברור שתיקצוב"שנת הלימודים תשע

 ברור שחלקכבר עתה . מהיכן מקצציםשעומדת בפנינו היא השאלה מהתקציב ו₪ מיליון  4קיצוץ תחת הנחה של 
המועצה פועלת על מנת להכין את התקציב במהירות . לנו המלצותחינוך אך עדיין אין מהקיצוץ יוטל על ה

 .פחות מחודשייםבעוד ים שנת הלימודזאת בשל פתיחת , האפשרית
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החדשות  ניותהתוככספים שאמורים להתקבל במסגרת אין קשר ללשאלת הנוכחים הסביר ראש המועצה כי 
. ישירות למערכת החינוך ומועברשכן מדובר בכסף שמגיע ממשרד החינוך של משרד החינוך ( אופק חדש)

לוועדת הכספים יו המלצות יגיש אתהצוות . לעומק במועצה מצויים בפרטים ובוחנים אותםואגף החינוך הגזברות 
 .החלטות נתכנס על מנת לקבלואז 

 

 
 ד"הלימודים תשעלשנת סקירה של גני הילדים 

 
, לגבי מצפה אביב. עדיין מתקיימים דיוניםשלגביהם  גנים . - 1למעט , המערכת כבר ערוכה לקראת שנה הבאה

אנחנו צריכים הישוב העמיד מבנה לטובת הקמת הגן ו ,אנו פועלים לפתיחת גן שלישי לאור מספר הילדים בישוב
שצפוי פועלים לקבל אישור לגן קבוע במקביל . ח"אש 188 -כבאמצעות הוצאה לא מתוכננת של ותו להתאים א
 . בהמשך השנהלהתקבל 

 
שצפוי בשנה הבאה אך אין הצדקה לפתיחת  מספר הילדיםבישוב אשחר אנו מבצעים התאמות של המבנה בשל 

, כך. ילדים 1.המועצה משתדלת לפצל כיתות גן תלת גילאי כאשר המספר עולה על , ככלל .כיתת גן נוספת
 . ילדים ולכן פותחים כיתת גן נוספת 1.מעל במנוף השנה יש  ,לדוגמא

 
לילדים על אזורי גן פועל כ, כיום. האנתרופוסופיגן ברקפת אנו פועלים על מנת להסדיר את פעילותו של ה

הפעלתו של הגן נספגה בסך עלות , עד לשנה הנוכחית. עודדשמפעילה עמותת ספר הלבית  שימשיכו לאחר מכן
החינוך , בשנה שחלפה. לנו את הגמישות ופשרזאת בשל תשלומי הורים שא, ל מערכת הגניםכל העלויות ש

 המועצה לטובתאחוזים בתקציב  11לעליה של  שמביאמה , הם אינם משלמיםהוא חינם להורים ולכן  4-.לגילאי 
 . גנים הממלכתייםה
 

רק בגנים ובעצם מוכן לתמוך כלכלית י ראזו –מכיר בגן על כרגע אנו מתמודדים עם העובדה שמשרד החינוך אינו 
כי עליה למצוא במהלך השנה נאמר לעמותה  .השנה ספגנו את רוב העלות .במקום מגוריהםשמשרתים ילדים 

למשרד החינוך פניתי . את המבנה בחזרהלקבל הישוב ביקש , במקביל. אך הם לא התארגנו בהתאם ,פתרון לנושא
תשובה סופית אבל ישנם אומנם טרם קיבלנו . עודד שהינו רשמי ומוכר לקבל תקן לגן כהכנה לבית ספרבבקשה 

 ,נוספתלשנה פעילות הגן במבנה אפשר את המשך לברקפת ר הוועד "ביקשתי מיו .סימנים שזה אכן יקרה
 .היא להצמיד את הגן לבית הספר של העמותהובמהלך השנה נחפש פתרונות כאשר הכוונה 

 
אם . שמשרתים את ילדי הישובים וכך גם בהררית אך מדובר בגנים ישוביים סופיאנתרופוגן גם כן ביודפת פועל 

 .מכסת הילדים כבר מלאהאבל  ,היינו עושים זאת, ברקפת לאותם גנים את ילדי הגןהיה להעביר  ניתן
 

 
  –השתלמות מתכננים לדורות 

 
ו את הכלים ועתה יודעים לקחת מתכננים שקיבל 18 -את הקורס סיימו כ .מפגש הסיוםבסוף שבוע שעבר התקיים 

על מנת ללמוד את  באו ממועצות אחרותולראיה אף  התרשמותנו היא שהתוכנית טובה .ישובים ולעבוד עימם
מקדם  ראש המועצה. זאת לאור הביקוש, קיבלנו הרבה מחמאות והכוונה להקים קורס נוסף, לוסך הכב. הנושא

 (.משרד החקלאות, חטיבה להתיישבות)את הקורס מול משרדי הממשלה 
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  –שמאות מגרשים 
 

השלכה מיידית על עלות הקרקע שאנשים משלמים השומה של המגרשים נמצאים בעליה ויש לכך  מחירי
  -מספר גורמים הסיבה נעוצה ב. ובישובים נוספיםנתקלים בזה בטל אל כרגע אנו . למינהל

 
 .נתייםתוך ש( 10% –ל  10% –מ ) אחוזים 1תוספת  – מ"עליית המע

 
הישובים ) 'עדיפות אמהישובים  במגדירה את כחצי  שהכין המינהל מפת אזורי עדיפותעל  ממשלהההחלטת 
שווי לעד  זאת. 11%משלמים ה (גדולים יותרה) 'בעדיפות בנמצאים השני חצי אילו הו ,1%.משלמים ה( הקטנים

 . 11%על כל שקל מעל סכום זה התשלום למינהל הוא . ח"אש 18.קרקע של 
 

לכל הישובים לבקש ממי שעבר וועדה בזמנו המועצה הודיעה  .זו החלטה שקיבלה תוקף כבר לפני חצי שנה בערך
משפחות שהצטרפו לאחר . וכך נעשה, התנאים הקודמיםאת על מנת לקבל אזורית למהר ולפתוח תיק במינהל 

 .משלמות לפי התנאים החדשים מכן
 

שומות מקבלים אך היום  .שזה מרווח מספיק גדולח והערכנו "אש 88. – 118שווי המגרשים היה בין לפני כשנה 
 .ח"אש 18.עולות על המגרשים 

 
י כך שלא ידרשו לשלם "בתיאום עם רמ וזאת, הצענו לערער על השומה, על מנת לסייע למשפחות שפנו למועצה

 . מאי שיכין שומה נגדיתשלשכור את שירותיו של , כלומר, להגיש ערעור בצורה חכמהאנו מציעים . מקדמות
 

אנו נפגשנו עם שמאי בנושא ועל פניו נראה כי בכל . בשומות של טל אל יש התייחסות לעסקאות שנעשו בישוב
. וכות יותריקבלו שומות נמאנו מקווים שהמהלך אכן יצלח והתושבים . נתוני המכירהעל אף , דרכי פעולהיש זאת 

 .אל ה בטלאנו נמצאים בקשר עם וועד הנהל
 

על רק מדובר כרגע אנו יודעים על כוונה של משרד ראש הממשלה לבחון מחדש את הנוסחא אך , במאמר מוסגר
 .וכך נעשה, נתבקשו להציע הצעות. כוונה

 
 

  –חממה עסקית 
 

מרכז )ע "משגב ומט( מרכז טיפוח יזמים)י "מט -ר עמותות במועצה מספ שנים 18 -לפני כהקימו במשגב  תושבים
העמותות פעלו בצורה . לטובת שיפור הפעילות היזמית והעסקית במועצהבמטרה לפעול , משגב (םטיפוח עסקי

 . עצמאית אבל ראש המועצה היה חבר בהם
 

יך העברה מסודר תהלאשר ב, נשאר כסף ע"למט. י לב הגליל"מט ע אוחד עם כרמיאל והוקם"מט, עם השנים
 .י לב הגליל"של מט לא ברור עתידוכיום . שגבמ והוא משמש לפעילות עסקי ,י לב הגליל"למטהועבר 

 
לתת לזכיין אזור  –בפריסה אזורית י וליצר מערכת אחרת "מטמערכת ארגון ב-רהמשרד הכלכלה החליט לעשות 

י "מט. בתוך האזור הגיאוגרפיגופי שטח אמור למנות  הזכייןכאשר , עד גבול הצפוןומחדרה , ובאזורינו –גיאוגרפי 
אך יכול וישתלב כחלק מגופי  ,מלכתחילה למכרז בשל חוסר יכולת לתפקד בסדר גודל כזה לב הגליל לא ניגש

 .השטח שיפעלו
 

. עוסקת בתחום הרפואיוומנוהלת כיום על ידי סטיב רודס  הוקמה כחממה שהופרטה, לעומת זאת, י משגב"מט
ראות את פעילות רוצה לאני מכיוון ש . החממה אכן מצליחה ועובדת יפה אך העמותה עצמה רדומה וללא פעילות
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, לתוכה משגב את העמותה ולצקת את התוכן של עסקימחדש להחיות ישנה מחשבה , משגב ממשיכה עסקי
 .משגב שוחח על כך עם צוות היגוי של עסקילאנו מתכוונים . כסף מהחממהאפילו סיכוי להזרמת יש כאשר 

 
 
 

 (לשעבר תרדיון) מינהלת פארק תעשיות משגב .ג
 
 

מבנה הבעלות מורכב ונסמך על החלטות . של מועצה אזורית משגב" נינה"מ היא חברה "בע דיוןתרמינהלת 
 (. באמצעות מצגתהמבנה הוצג לנוכחים בדיון )תקבלו היסטוריות שה

 
( מ"החברה לפיתוח תרדיון ובר לב בע)הקימה חברת בת שמצידה ( ל"כח)ברה הכלכלית בחהמועצה מחזיקה 

 .מ"בע אך היא זו שמחזיקה במינהלת תרדיון ,יוםכאין פעילות לה אשר 
 

חברת בת של ל תהפוךמ "מנהלת תרדיון בעש ורוצים ,ולפשט את מבנה הבעלות" לשטח"מעוניינים במועצה 
המועצה בתחום החברות  יש רגולציה של משרד הפנים על פעילותלציין גם כי . צה האזורית משגבהמוע

הממונה על  -דודי ספיר מר עם ראש המועצה נפגש . פעילהנה העירוניות וכי לא נכון להחזיק חברה שאי
כן נתבקש . הוא בעיקרון תומך בתהליךאת השינוי המוצע ובפניו והציג , ים העירוניים במשרד הפניםהתאגיד

 .לסייע לנו עם כמה נושאים טכניים הקשורים לנושא
 

  –המינהלת  מוסדותהציג את מבנה  בי קוריןד קו"עו
 

 עובדי רשותנציגי ציבור ו, מ כחברה עירונית יש דירקטוריון אשר מורכב מנבחרי ציבור"ון בערדילמינהלת ת
ות ונציגי ציבור רשהעובדי . נבחר ציבור לאחר שאלי פרקש הודיע על פרישה מהמליאהחסר , כיום. מקומית
 .וועדה של משרד הפניםעל ידי ים על ידי המועצה והחלטה מתקבלת מומלצ

 
מינהלת איזור , וועדת היגוי – ושואבות את סמכותן מהגדרתן הסטטוטורית מה וועדות שהוקמוכיש ע "מכוח התב

וקובעת  ההתעשיישבסמכותה להגדיר מהם השירותים שניתנים באזור )וועדה אדריכלית וועדת שירותים , תעשייה
לבין  ע"התבקבעה אין קשר בין המוסדות שכיום . (את העלות ואת אופן חלוקת התשלום בין היזמים השונים

 מ "חברת מינהלת תרדיון בע
 
בראש המנגנון  .ע"ע בתבמשגב על פי המנגנון שנקבמועצה אזורית פארק תעשיה משגב הניהול יעשה על ידי ב

 . היא זו שמתווה את המדיניות והעקרונותעומדת וועדת היגוי אשר מורכבת למעשה מחברי הנהלת המועצה ו
 

שאמורה לגבש את מדיניות הניהול השוטף ( ההנהלה הפעילה)אזור התעשיה נהלת מילוועדת היגוי פועלת מתחת 
המינהלת אמורה , משמשת כוועדת עלקות שכן וועדת היגוי אמורה להתכנס לעיתים רחובעוד ש .של הפארק

 11למנות  המינהלת מאוד מוגדר ואמורהרכב . לפחות פעם בחודשיים ,ע"לפי התב, לעיתים יותר תכופותלהתכנס 
בפני הנוכחים הוצגה רשימת המינויים ) .שמש כיושב הראשממ "תרדיון בע מינהלתל "כאשר מנכ חברים

 .(המוצעת
 

לבין חברי מ "של מינהלת תרדיון בע הדירקטוריוןהתאמה בין חברי  ערכנוראש המועצה ביקש להבהיר כי 
 .המינהלת

 
. מינוי לחברים שאושרו יכתב ויומצאשבעקבותיה ולכן נדרשת החלטה  ,את חברי המינהלתהיגוי ממנה הוועדת 

וועדה נוספת . לפעילות הפארק חשובות מאודה, יכלית ושירותיםאדר -י הוועדות שתתמנה בהמשך את המינהלת 
 .לא למנות אותהשולכן ממליצים לאיכות הסביבה אמורה לעסוק בנושאים שממילא גופים אחרים עוסקים בהם 
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, לעומת זאת. מ"דירקטוריון החברה בע זהו תפקידו של -אינה עוסקת בתקציבים א היו ,למינהלת אין תקציבים
מבקש ראש המועצה , בנוסף. 'למינהלת יש סמכות להמליץ על פעילות בפארק מבחינת הקצאת שטחים וכו

ל סמכויות לפעואת היסדיר ש, מ"אזורית משגב ומינהלת תרדיון בע מועצה –הסכם בין הגופים לאשר עריכת 
 . וע הביצועיתכזר

 
ואת הרכבה האישי לפי הרשימה , ע"בהתאם לתב, אזור התעשייהמינהלת בא להחלטה עצם מינוי מו, אם כן

 .לאחר האישור יופצו הודעות המינוי בהתאם. בפני ההנהלהשהוצגה 
 

 . ם בפארקיאכלוס המגרשים הפנויראש המועצה אף מבקש לאשר הנחיה למינהלת שמטרתה קידום 
 
 

 :החלטה
 .רשימת חברי המינהלת –א ב בנספח "רצ .מתנגדים 8 –נמנעים ו  8, קולות בעד 0ושר ברוב של א
 

 . המינוייםאישור תתואם פגישה בין חברי וועדת היגוי למינהלת לאחר לבקשתו של אילן מאייר 
 
 

 -הצגת מרכיבי הביטחון בתקציב  .ד
 

, תגדרו כולל –שר נמצאים בסיווג רגיש את מרכיבי הביטחון בישובים אבמשך שנים פיקוד העורף תיקצב 
בתחילת השנה הנוכחית . ח לשנה"אש 088בסדר גודל של זאת , מחסני נשקותאורה , שים"לרכבי רב דלק, שערים

ובסוף  ,פעלנו כנגד החלטה זו בשיתוף עם מרכז המועצות. ר מפסיק להעביר את התקציב"קיבלנו הודעה כי פקע
 .תופסק העברת התקציב לחלוטין 1814ובשנת  ,מהתקציב 08%עברו יו .181סוכם כי לבינתיים בשנת 

 
מכיוון שבמועצה  ,לדידו. הרקע לביטול נובע מביקורת של מבקר המדינה שקבע כי יש אנומליה בחלוקת האזורים

לו השוטרים ואיר "בה שהרכבים ימומנו על ידי פקעישובים סמוכי גבול אין סי האזורית משגב לא קיימים
 .ב"למגאותם ישתייכו שמפעילים 

 
שהנחה להמשיך , פנינו בנושא לשר הביטחון. ר על הפסקת המימון לחלוטין"בתגובה לביקורת החליט אלוף פקע

 .ב"ושוחחנו גם עם מפקדי מג חזרנו ופנינו לשר הביטחון. טרם הועברהתקציב  ,זאת למרות. את התקצוב
 

קול דעת יופעלו על פי שיהם ו ,יטחון בתוך הישוביםאת רכבי הבנשאיר שחלטנו ה, שדנו בנושאבפעם הקודמת 
 .אנו ממליצים לחזור למתווה הפעולה הזה .גורמי מקצוע בשעת חירום

 
ביום  .נעלה את הנושא בפניהם. ב"ר ומפקד מג"מפקד פקעבמועצה הגיע לביקורים לאמורים  בתקופה הקרובה

בל החלטה לגבי המשך הפעילות מול קת וועדת הביטחון של מרכז המועצות אשר תנסה לחמישי מתכנס
 .השונים המשרדים

 
דיווח כי שלח , כמו כן. ראש המועצה מצטרף להצעה לפיה הרכבים יעמדו בישובים כרגע ובכך נמזער הוצאות

 .אי קיום הנחיותיו לפיקוד העורף על רקע העיכוב בהעברת התקציב מבהיר אתמכתב לשר הביטחון שבו 
 

  –החלטה 
בהחלטה להשאיר את הרכבים בתחומי  ,מתנגדים 8 –נמנעים ו  8, בעד 0צה תומכים ברוב של חברי הנהלת המוע

 .הישובים ולהפעילם על פי צורך
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  –וועדת חריגים לתוכנית החומש לישובים  .ה
 

התקבלה . הנהלת המועצה משמשת כועדת חריגים לבחינת בקשות ישובים לביצוע פרויקטים בתוכנית החומש
 .הישובראש המועצה הקריא את תוכן בקשת . מספר פרויקטים בתוכנית החומש בקשה מיעד לביצוע

 
ראש המועצה סקר בפני הנוכחים את רשימת הישובים שכבר ביצעו את התוכנית וכן את רשימת הפרויקטים 

ציין בהקשר זה את הררית שמבקשים להשתמש בכסף בכדי להחזיר . המתוכננים לשנה הנוכחית ולשנה הבאה
 .נלקחה לטובת בניית מועדוןהלוואה ש

 
והציג את התוכניות להגדלת  ,משרד השיכוןמנהלת האגף לענייני הכפר בראש המועצה דיווח כי נפגש עם 

ובתוספת , התקצוב יבחן עם אישור תקציב המדינה השנהו ,ת אכן התקבלווהתוכני. המועדונים באבטליון ובכמון
 . גלילפיתוח הנגב וההשתתפות המשרד ל

 
מועדון נוער או בית , מועדון, מבנה רב תכליתיישמש לבניית הם שהתקציב  1811מאי התוכנית שאושרה ב עיקרי
לפי . בשנה החמישיתישוב שאינו מעוניין לבנות מבנה ציבור יועבר לסוף הרשימה ובקשתם תבחן . כנסת

 .הנהלת המועצה יש סמכות כוועדת חריגים לדון בבקשותל, התוכנית
 

 .ובסיומו התקבלה החלטה, לה בנושאנערך דיון בהנה
 

 :החלטה
 .מתנגדים 8 –נמנעים ו  8, בעד 0 -ומועדון הנוער  מועדון החבריםשיפוץ 

 .נגד 1 –נמנעים ו  8, בעד 1 -תוכנית תאורה לשבילים 
 
 

 –ועדת נוער ו .ו
 

החוגים והפעילות  שילוב בין תנועות הנוער ופעילויות ביישובים לביןנושא בלדון ועדת נוער  הקמנולפני כשנה 
ניתן בהם במקומות ש)ארוך הטווח במיידי והטווח צוותי משנה שעסקו בשני הוקמו . תפורמלי-הפורמלית והבלתי

, מליאה, נציגי הוריםח לפיו הגיעו להסכמות עם "והגיש דוסיים את עבודתו הצוות לטווח הארוך (. לשנות חוזים
 .ציבורמרכז קהילתי ו, תנועות הנוער, וערנ
 
את המלצות ועדת נוער לטווח ארוך והדגיש כי עיקר השינוי לעומת המצב הנוכחי הינו קריא אש המועצה הר

 וביום תתפרס על יתר הימיםהפעילות במרכז הקהילתי ואילו  ,יעודי לפעילות נוער ישוביתשלישי כיום יום קביעת 
 . שישי

 
 .להפוך את יום שלישי ליום פעילות ישוביהמרכז הקהילתי להנחות את ו, את המלצת הועדהלאשר  מציערון 

 . הקרובהלהציג את הנושא בישיבת המליאה יבואו ציין כי חברי הוועדה , בנוסף
 

ראש המועצה אמר . שיפור תנאי העסקתם של רכזי הנוער בישוביםנושא להעלות את  ביקשהרותי יהודה 
באותו הקשר ציין כי ישנה נכונות להכיר  .דון בוצריך לבתגובה כי לנושא זה יש לו השלכות תקציביות אולם נכון ו

יש הצעת חוק ובין היתר , מקומות ואנו פועלים לקידום הנושא –בפעילות חינוכית כעבודה מועדפת לבוגרי צבא 
 .ללכת לכיוון זהנכונות של המערכת יש כן בנושא ו

 
 –החלטה 

ועדת  .ום שלישי ליום פעילות נוער ישוביתהפיכת ילמתנגדים לאישור המלצת הוועדה  8 –נמנעים ו  8, בעד 0
 .נוער תציג את המלצותיה במליאה הקרובה
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  –אישור סדר יום לישיבת המליאה  .ז
 

 ..117807181הנהלת הישיבה מאשרת את סדר היום שהוצע לישיבת מליאת המועצה שתתקיים בתאריך 
 

 

 –שונות  .ח
 

וזאת בשל מחירי לכרמיאל פארק תרדיון רותי יהודה אמרה כי מספר עסקים זעירים מתכוונים לעבור מ .1
 הארנונה

 
ראש המועצה אמר כי לפי מיטב ידיעתו הארנונה בכרמיאל יקרה יותר מאשר בפארק תרדיון ובאותו הקשר 

מנהל הגזברות , זלצמן אלוןמ  מבקש, כמו כן .דרישה של משרד הפניםציין כי העלאת הארנונה בוצעה בשל 
תרדיון לכרמיאל ולשלוח לעיון חברי הנהלת פארק בין מחירי הארנונה ל השוואה שנייר להכין , והארנונה
 .המועצה

 
 

 .מתנגדים 8 –נמנעים ו  8, בעד 0ת ברוב של מאושר –לספריה ₪  188קופה קטנה בסך  .1
 
 
 
 
 
 
 

 רון שני         :רשם
 ראש המועצה        רפי גדעון
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 רשימת חברי מינהלת תרדיון –נספח א 
 
 

 : וועדת היגוי
 
 רון שני ראש המועצה עדת ההיגויור ו"יו

 מוחמד אבו דעוף סגן ראש המועצה עדת היגויוחבר ו

 דני עברי סגן ראש המועצה עדת היגויוחבר ו

 רפי דיין חבר הנהלת הרשות עדת היגויוחבר ו

 רונן גל חבר הנהלת הרשות עדת היגויוחבר ו

 רותי יהודה חבר הנהלת הרשות עדת היגויוחבר ו

 אילן מאייר חבר הנהלת הרשות עדת היגויור וחב

 
 

 :(הנהלה פעילה)מנהלת אזור התעשייה 
 

 שם התפקיד ע"הפונקציה על פי תקנון התב

 עפר בוזו מ"ל תרודיון בע"מנכ ר המנהלת"יו

 דני עברי סגן ראש המועצה נציג ראש הרשות

מנהל היחידה  (ה"איכס)נציג ראש הרשות 
 הסביבתית

 צור אבלס

 אורי אקרמן תושב רקפת ג ישוב סמוךנצי

 יבחר בקרוב תושב יובלים נציג הישוב סמוך

 מתכנן  אזור התעשייה

 (הנוף' אד)

 נתן קמינר 

 שמואל עין יהב  יועץ סביבתי

 סטיב גרנט ר העמותה"יו "הסביבה"נציג עמותת 

 רועי רימון ל פלרם"מנכ נציג מפעל

 ןרפי בן סימו ל  פלוריש"מנכ נציג מפעל
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 אחמד סוואד תושב סלאמה נציג ציבור

ימונה מקרב חברי   נציג ציבור
 המליאה

ימונה מקרב חברי   נציג ציבור
 המליאה

 מיה אושר רכזת בכירה לתעשייה נציג משרד הכלכלה

איגוד ערים לאיכות  נציג המשרד להגנת הסביבה
 הסביבה

 הילה בן דורי

  
 .לקיןלאוניד מ -עדה המקומיתונציג הו: משקיף

 
 

 :וועדה אדריכלית
 
 עפר בוזו מ"ל תרדיון בע"מנכ ר הוועדה האדריכלית"יו

 מתכנן  אזור התעשייה

 (הנוף' אד)

 נתן קמינר 

 סטיב גרנט  עמותת הסביבה  -נציג ציבור

 צור אבלס  נציג היחידה הסביבתית

 שמואל עין יהב  (-) יועץ סביבתי

 
 .מחוז צפון, רכזת בכירה לתעשייה, רמיה אוש -נציגת משרד הכלכלה : משקיפה

 יוזמן לישיבות הוועדה בהתאם לצורך( -)
 
 

 :וועדת שירותים
 
 עפר בוזו  ר המנהלת"יו

 דני עברי  נבחר ציבור

רועי רימון או רפי בן   עסקים7נציג המפעלים
 סימון

 אורי אקרמן  נציג ישוב סמוך

 אלון זלצמן  נציג הרשות
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 :מ"ני תרדיון בעתאגיד עירו דירקטוריון

 
 רון שני ראש המועצה האזורית ר הדירקטוריון"יו

 דני עברי סגן ראש המועצה נבחר ציבור

  חבר מליאה נבחר ציבור

 אחמד סואעד סלמה -חבר מליאה נבחר ציבור

 אלון זלצמן מנהל ארנונה עובד רשות מקומית

 מירב בן דע מנהלת משאבי אנוש עובד רשות מקומית

 צור אבלס מנהל יחידה סביבתית מקומית עובד רשות

 חיקי דוידוב תושב מורן נציג ציבור

 אורי אקרמן תושב רקפת נציג ציבור

 (-) דורון פטרושקה ל פטרוס"מנכ נציג ציבור

 
 .דורון פטרושקה הודיע על התפטרות מהדירקטוריון אך עדיין לא העביר מכתב פורמלי( -)
 
 
 
 :ועדת כספיםו

 .ת כספים ימונו מתוך חברי הדירקטוריוןשלשה  חברי ועד
 
 
 :ועדת ביקורתו

 .שה חברי ועדת ביקורת ימונו מתוך חברי הדירקטוריוןושל
 


