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 2/18אישור פרוטוקול מליאה  .1
 אושר.  - 2/18פרוטוקול מליאה 

 

 שהימגדרי במסגרת יעוץ קידום מעמד הא ןלשוויוהצגת תוכנית עבודה הועדה  .2
 

 מסבירה עפ"י מצגת יאנה נוימן
 מסבירה עפ"י מצגת שרי שרון

 הספורט הנשי במועצהמדווח על מצב  אריאל ירון
לא צריך לרוץ ולעשות המצב גרוע פחות ממה שחושבים.  לוי אבשלום

 אפליה מתקנת, לאישה אין שום חסם, אף אחד לא בולם. 
מהתקציב נהנים ממנו  87%תקציב הספורט, למשל,  שביט אפרת

 הבנים. מאוד נאיבי להגיד שאין חסמים. 
 שנה.  70זה גם מאוד נאיבי לחשוב שאנו חושבים כמו לפני  לוי אבשלום

קהל היעד הוא לא רק נשים אלא בעיקר גברים.  –בשקף  ליס שוקי
 צריך לפנות אליהם. החסם של הנשים זה הגברים. 

 ? מגדרי מתכננת לעשות בישובים לשוויוןמה הוועדה  נבו ינון



 

 
 

נשים נמנעות במקום ל כולנו. החסמים יושבים אצ נוימן אנהי
יש הבדל תפיסתי עצמי בין נשים שלגברים יש ביטחון. 

אנו מתכננות לעבור ברוב הנהלות הישובים לגברים. 
 . 2018במהלך 

מוטרד מהעובדה שדווקא בחינוך, במקום בו יש הכי  שחורי זאב
 הרבה נשים, יש הסללה מאוד בעייתית. 

נשים המגיעות למוקדי כוח לא מחויב שהן  –בנוסף 
 ישרתו את המגדר שלהן. 

 העובדה שיש הרבה נשים במוקדי כוח. בעבודתי נפגש עם 
 מסבירה על קבוצת ה"מגידות". אבני כהןשרון 

מסביר על כללי העדפה מתקנת בנורבגיה, והשינויים שיש  צור שי
 שם בעקבות זה. 

קבלת ההחלטות, הן מדויקות  כשיש נשים סביב שולחן תאנהשרית 
 יותר ונכונות יותר. 

מתחולל שינוי מורגש ונראה לעין. מפרגנת לנשים בצוות 
 על פעילות ברמה גבוהה, מושכלת ומוצלחת מאוד. 

 לא אפליה מתקנת אלא תיקון אפליה חכים אסתר
 איציק

 חולבסקי
ודה לנשים, חברות הועדה. הנוכחות שלכן מורגשת מ

הדלתות שלנו פתוחות לפניכן בכל התחומים. וחשובה, 
 וניצור יחד מצב בו הנושא יהיה בראש מעיינינו. 

 

 אישור תב"רים .3
 מיכל כהן הציגה את רשימת התב"רים

 החלטה
 הוחלט לאשר את התב"רים לפי הרשימה המצ"ב.

 

 הנחה בארנונה למשרתי שרות מילואים פעיל. .4
הפנים למתן הנחה בארנונה מסבירה עפ"י מצגת את נוהל משרד  מיכל כהן

 למשרתי שירות מילואים פעיל
איציק 

 חולבסקי
אני  עשרות שניםהנושא חשוב מאוד ערכית, כמי שעשה מילואים 

 1/7/18 -רואה בכך חשיבות רבה. מציע להחיל מה
 זה יהיה במימון הרשות ועל חשבון תקציב המועצה שי צור

אם תיווצר בעיה תקציבית תמיד  .חליט בחיובהערכית, צריך ל זאב שחורי
ניתן להעלות את הארנונה כדי להשלים פער שנוצר. לגבי הנחה 

כללית אחת יש למלא את הטבלאות, צריך להיות באחריות 
 מחלקת גבייה. 

איציק 
 חולבסקי

להנחה כמו לכל שאר ההנחות שניתנות ולראות  סלהתייחיש 
 .ונתון אותה כמשהו ערכי

ציבורית צריך לאשר אותו אפילו שלא מדובר  בעד הנושא, ינון נבו
 .בסכום גדול



 

 
 

 כיצד יבוצע בפועל? משה עירן בן
 תצא על כך הודעה לנישומים מיכל כהן
 הישובים להתייעץ עםבעייתי בעיני שמחליטים החלטה כזו מבלי  שוקי ליס

 :למשרתי שרות מילואים פעיל 5%של הובא להצבעה הנחה בארנונה 
 11  -בעד  

 0   -   נגד
 1  -נמנע 

 החלטה
עפ"י הנחיות  למשרתי שרות מילואים פעיל 5%של  הוחלט לאשר הנחה בארנונה

 משרד הפנים
 

 מגידואישור למינוי נציגת ציבור בעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי  .5
יה של שרון אבני כהן כנציגת ציבור מבקשים את אישור המליאה למינו

 ווחת תושבי מגידו.בעמותה העירונית לקידום ר
 החלטה

הוחלט לאשר את מינויה של שרון אבני כהן כנציגת ציבור בעמותה 
 העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו

 
 

 .אישור העסקה בחוזה אישי מנהלת משאבי אנוש .6
 לתפקיד מנהלת משאבי אנוש. 2018רות שלומיוק התקבלה בחודש מרס 

 40%-30%בחוזה אישי בין מבקשים את אישור מליאת המועצה להעסקה 
 משכר מנכ"ל.

 החלטה
 40%-30%הוחלט לאשר העסקה בחוזה אישי של מנהלת משאבי אנוש בין 

 משכר מנכ"ל.

 

 שונות .7
איציק 

 חולבסקי
 החלו העבודות להקמת מפעל ההשבה .1

לאחר שטיפלנו בהתפרעויות בנחל השופט ובנחל הקיני הן  .2
ם כדי עברו לנחל תנינים. אתמול הונחו גם שם בולדרי

 לחסום התפרעויות טרקטורונים בשטח.
שחם 

 מיטלר
מציע דרך טיפול אחרת: לסגור היכן שרוצים ולצד זה לקבוע 

 .מקום שבו תתאפשר נסיעת טרקטורונים, לגבות על כך כסף



 

 
 

איציק 
 חולבסקי

יתקיים קבינט הדיור. אנו נערכים  7/5ב  –מאבק הסיפוח  .3
 למאבק.

 נערכים להקמת מרכז צעירים במרכז שמח"ה .4

שבילי אופניים מרמות מנשה ודליה לשביל המרובע  .5
 לקראת תחילת ביצוע

בימי אלו מסתיימת סלילת כביש מג'וערה לאנדרטת  .6
 הקיבוצים

יצאנו לדרך, יתקיים דיון לגבי  –תאורה בשביל המרובע  .7
 אופי התאורה

ושא התאורה בשביל כיתות ו' ב"עומרים" קיימו דיון בנ שרי שרון
 המרובע, מבקשת לזמן את התלמידים לדיון בנושא
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