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    5המניין מס' שלא מן מליאה  פרוטוקול

 16:30בשעה:  07/06/2021אשר התקיימה ביום ראשון 

 במועצה 

 : משתתפים 

 חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 

 הגיע/ה יישוב   חבר/ה מליאה 

 + אודים  תמנה שמאלי 

 + ארסוף קדם   מנהיים דני 

 + וף ארס שוקי ארליך 

 + בית יהושע  סלע  צילי

 + בני ציון   אורלי עמיר 

 + בצרה מירב קורן  

 + תל יצחק פבלו לם 

 + געש ברק בן אריה 

  + חרוצים  אנדי וולף
  יקום 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 - רשפון  גילי בן יקר 

 - גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה 
 לא הגיעו:  

 ההמועצ ניקוב, מבקרתי רזאורל
 יועמ"ש המועצה  -לוי -עו"ד עדי סדינסקי

  אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 

 על סדר היום: 
 
 של המועצה חידוד תפקידה  .1
 חידוד תפקידיה של המליאה  .2
 מפת האיומים על המועצה   .3
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 : של המועצהחידוד תפקידה . 1
ון לקחת חלק פעיל יותר מאשר בסוגיית תפקידנו וחלקנו כחברי מליאה עלה בבירור הרצ

 "חותמת גומי".
להוביל את מדיניות המועצה באופן אקטיבי יותר ולא רק לאשרר תוכניות ופעילות שמובלת  

 על ידי הנהלת המועצה. במיוחד בסוגיות ליבה של המועצה.  
בדיון עלה שכמו במסגרות ארציות, גם במועצה, גיבוש עמדות וקידום אג'נדות דורש עיבוד  

בועדת איכות הסביבה( המאפשר יק יותר במסגרת של עבודת ועדות )כפי שנעשה מעמ
התעמקות וטיפול יסודי יותר מאשר דיון של חצי על סוגיה עם רקע מוגבל, מצד שני עלה 
בבירור הקושי של חברי המליאה בזמינות לפעילות ועשיה נוספת למפגשי המליאה, שכן 

 בניגוד לעובדי המועצה כולנו מתנדבים על חשבון זמננו הפנוי וכולם מאד עסוקים. 
 
 : צהאיומים של המועמפת ה. 3

שוב ושוב גם בשיחות המקדימות וגם בדיון המליאה היה מכלול ושא המרכזי שעלה הנ
האיומים על המועצה האזורית שלנו )ובמיוחד בשטחים הפתוחים( שמייצרת מצב תמידי של 

  אי שקט במרחב שלנו.
חב בו אנו חיים כמו גם  תוכניות בינוי ותשתיות אזוריות וארציות מאיימות שוב ושוב על המר

 ופי של המועצה.  על הא
 
 : המליאהשל חידוד תפקידה . 2

כדי למקד את התרומה של חברי המליאה בפעילות אופרטיבית במסגרת מגבלות הזמן של 
 כולנו, חשבנו לייצר חמישה מפגשים שאינם מן המניין לדיון בסוגיות שונות שעלו:

 מפת האיומים במועצה   •

 המועצה לועדים המקומיים יחסי הגומלין בין  •

 תוכנית מתאר כוללנית  •

 משבר האקלים  •

 עתודות כלכליות למועצה •
כל אחד מהנושאים, אולי לזמן מומחה בנושא ולהקדיש דיון שלם  ( עלSWOTנדרש מיפוי )

 שעוטף את הסוגיות השונות עם סיכום של מה מתגבש כמדיניות המועצה. 
ב שוטף על הסוגיות הללו בין אם בתוכניות מעבר לדיוני שיא אילו יש לייצר מנגנון מעק

 העבודה של המועצה ובין אם בתוך דיוני המליאה.
 

 

 

 

 

 מירב קורן שמה: ר

 19:30הישיבה הסתיימה בשעה:  

 

 

 

 אלי ברכה, 

 ועצה מראש ה


