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 2020מרץ  29ישיבת מליאה 

 שאלות חברי המליאה ותשובות לנושאים על סדר היום:

 :2020עדכון לתקציב המועצה לשנת  .1

  )לא מצאתי הסבר למהות השינוי וסיבותיו )למרות שהוא זניח ביחס לתקציב כולו()אורי קירי 

 לנושאי המליאה.  2העדכון נדרש לסעיף תמיכות שעליו נפרט בסעיף 

 כל עדכון בתקציב המועצה, הגדלה ושינוי בין סעיפים מחייב את אישור המליאה.

  

  )לחברי המליאה עם הזדמנות  מעוניין שיהיה הצגת תקציב מפורטת )מרחוק()שמר ויניק

 להבין ולשאול שאלות

הנ"ל, שהתקיימה לאחר הצגה בישיבה  .כנדרש 2019בדצמבר אושר  2020תקציב המועצה לשנת 

ל כהתקיים דיון, נשאלו שאלות על ידי חברי המליאה וניתנו תשובות.  מפורטת של התקציב,

 עדכון לסעיף התמיכות בתקציב המועצה.זה שינוי לצורך כעת שמבוקש 

 ספח לפרוטוקול.מופיע באתר המועצה כנ 2019קובץ אקסל מפורט של התקציב שאושר בדצמבר 

 

  )יש לדעתי להכין תקציב לתרחיש שהמגפה כאן לעוד הרבה זמן ו/או ליום שאחרי )רז קרני

 משבר הקורונה בסדרי עדיפויות אחרים:

 קודם כל סיוע לתושבים ומשפחות שנפגעו בריאותית וכלכלית מהמשבר

 עדף את נושא הבריאות והמוכנות לחירום בנושא התמשכות המגפה  תל

 עדיפות לחינוך ולטיפול באוכלוסיות מבוגרותלתת 

 המועצה פועלת בהתאם להנחיות משרדי הממשלה כפי שהיא נדרשת. 

 כל הדרישות / הנחיות בנושא הבריאות והמוכנות לחירום מתבצעות באופן מיידי. 

 לאחר פסח, תתקיים הערכה של המועצה בכפוף להנחיות משרדי הממשלה. 

 יהיו קיצוצים, נמתין לקבלת הגזירות ונערך בהתאם.נכון להיום, כולם צופים ש

 המועצה והוועדים המקומיים יפעלו לסייע לתושבים ככל האפשר.

השינוי התקציבי היחיד שעל סדר היום בישיבה זו נוגע לתקציב התמיכות. הצורך בשינויים  

 נוספים ייבחן בהמשך.

  )האם עבור כל הוספה של סכום ש"ח?  21000מהיכן "צץ" הסכום בארנונה של )דורית סלע

 )קטן( כלשהו מחייב עדכון תקציבי?

 לנושאי המליאה.  2העדכון נדרש לסעיף תמיכות שעליו נפרט בסעיף 

 כל עדכון בתקציב המועצה, הגדלה ושינוי בין סעיפים מחייב את אישור המליאה.
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 :2020תמיכות המועצה לשנת  .2

 רקע לנושא התמיכות:

מנכ"ל משרד חוזר  –התמיכות ניתנות עפ"י נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ישי רשויות מקומיות 

; נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות במישרין או בעקיפין למוסדות ציבור בתחומה 4/2006הפנים 

המוניציפאלי של הרשות. נוהל זה מכוון לקדם, בתחום התמיכות מינהל תקין, שוויון, שקיפות, 

 יסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.ח

 באחריות ועדת תמיכות, המליאה נדרשת לאשר עד לחודש ספטמבר. קביעת תבחינים: 

רק לאחר הצגת תקציב המועצה בפני  את האפשרות להגשת בקשה לתמיכהמותר לפרסם פרסום: 

 משפטי.מליאת המועצה, פרסום באתר האינטרנט ובעיתונות לפי הוראות היועץ ה

התקציב לאישור התמיכות נקבע במועד אישור תקציב המועצה במליאה, כל הבקשות מתחלקות 

 בסך התקציב שאושר.
 

התכנסה לדיון בבקשות שהוגשו על ידי גופים שונים הפועלים בתחומי  2020לשנת ועדת תמיכות 

בישיבת המליאה תבחינים שאושרו על פי ה כל בקשה נבחנה  .המועצה ולמען תושבי המועצה

 . את התמיכות . המלצות הוועדה הוצגו בפני ההנהלה שממליצה למליאה לאשר2019באוגוסט 

בוועדה , יושבים (מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש)על פי הוראות משרד הפנים,  הוועדה מלבד חברי

 נועם הולנדר.  וכמשקיפים נציגי המליאה: שי יזרעאלי, דליה אייל 

 כל תמיכה הותאמה לקריטריון שלה ובהתאם נעשתה החלוקה. 
 

 . 2019אלש"ח משנת  600תוספת של כ ₪,  6,111,000: 2020לשנת שאושר סה"כ תקציב התמיכות 

 מתקציב זה מועברות תמיכות עבור הגופים הנלווים כמפורט להלן:

 1,000,000   קי עמק יזרעאלהעמותה למען ותי, ₪ 1,400,000בית האמנויות , ₪ 2,850,000 כחול לבן

 ₪  400,000תמיכה לכדורסל , ₪ 80,000קרן עמק יזרעאל , ₪

 ₪ 5,830,000: סה"כ

 ₪  280,000 :חלוקה ליתר העמותות
 

 אפשרויות המימון של הרשות. להתמיכה תשולם בתשלומים ובהתאם להנחיות גזבר הרשות ו

יכלול את הנתונים הכספיים של העמותה, אשר חצי שנתי גשת דו"ח שלומים יועברו בכפוף לההת

)פירוט הוצאות וההכנסות בפועל בתקופת הדו"ח לעומת התקציב המאושר תוך פירוט ההכנסות 

ר השימוש אשר נעשה דיווח בדב, פיקדונות העמותה במוסדות כספיים יתרת, על מקורותיהן(

 .דו"ח מילולי על פירוט פעילות העמותה, בכספי התמיכה

אם חל שינוי מהותי בנוגע לעמותה, בכל הקשור לפעילות העמותה, למספר על המוסד נדרש לדווח 

 תושבי עמק יזרעאל המשתתפים בפעילות העמותה, למיקום פעילות העמותה וכיו"ב.

אי הגשת הדו"חות המפורטים להלן יעכב את מתן התמיכה ויביא להפסקת תשלום התמיכה באופן 

 כל תשלום תמיכה שהועבר בפועל.מיידי ולדרישה להשבת 

 התמיכה תשולם בתשלומים ובהתאם להנחיות גזבר הרשות ובאפשרויות המימון של הרשות. 

 התשלומים יועברו בכפוף לדו"ח ביצוע.
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לא ברור לי מדוע מרחק מבית המועצה מהותי לתמיכה )האם בית המועצה  -מוזיאונים)אורי קירי( 

 100%א. האם באמת  -האוכלוסיה או כל מדד אחר; ב. ספורטהוא מרכז הכובד של פיזור 

לבן הם תושבי ישובי המועצה? )נראה לא בדיוק(; ב.  -מהספורטאים במסגרות השונות של כחול

הבקשה כנראה לא כללה את מאות המשתתפים בתפעול המירוץ שרובם המכריעה  -לגבי הר לעמק

 תושבי ישובי המועצה.

מאפשר יתרון למוזיאון בפריפריה  2019ושר על ידי המליאה באוגוסט מוזיאונים: הקריטריון שא

 של העמק.

 ספורט: העמותה נותנת מענה לחוגי הספורט ביישובי המועצה ובמוסדות הספורט של המועצה.

נוף בכחול לבן הרוב המכריע של המשתתפים בפעילות הם תושבי העמק למעט בודדים מטבעון, 

 .ומגדל העמק, מספר זניח ביחס לתושבי העמק הגליל

 .קיימת קבוצת הכדורסל המשותפת לעמק יזרעאל, מגדל העמק ונוף הגליל שמתוקצבת בנפרד

 הר לעמק: טעות סופר בקובץ הראשון שנשלח, הטעות תוקנה ונשלח קובץ מעודכן.

 שינוייםבעת קביעת קריטריונים לשנה הבאה ניתן יהיה לשקול 

 

 ההשבתה אם. הקורונה בשל הקרוב לזמן מוקפאות רבות פעילויות בר ניב( כרגע)שיר פרסאי 

  ?התניות יש האם? יועברו הללו התקציבים האם, תמשך

. בקצרה, על פי נוהל התמיכות, מתן התמיכה מותנה בדברי הרקע לנושא תמפורטהתייחסות 

 בביצוע בפועל.  

 

 לסכום יזרעאל בעמק התעופה שדות נגד לעמותה ההקצבה את להגדיל ניתן )זיו ורהפטיג( האם

  ?שביקשו

 חשוב לזכור שהמועצה משקיעה תקציב גדול ומשמעותי להתנגדות להקמת שדה תעופה בין לאומי

 .בעמק

 ועד היום: 2018להלן פירוט הוצאות המועצה להתנגדות הקמת שדה תעופה ברמת דוד משנת 

 ₪  31,390: הוצאות שוטפות בסך 1981000780סעיף תקציבי  .1

₪  1,170,000מתוך ₪  870,000: )ישן( התנגדות להקמת שדה תעופה ברמת דוד 1887תב"ר  .2

 .)רשויות הצפון בלבד(

₪  2,140,000מתוך ₪  470,000: תעופה בנבטים )חדש( מאבק למען הקמת ש. 2115תבר  .3

 )רשויות הדרום והצפון(.

נגדות להקמת שדה תעופה ברמת עד כה בהתהאזורית עמק יזרעאל סה"כ השקעה של המועצה 

 ₪  1,371,390 :דוד הינה בסך
 

  העמותה שמתוקצבת במסגרת ועדת התמיכות הינה עמותה פרטית שהוקמה על ידי תושבים

שמובילים פעילות מבורכת ומגוונת ופועלים בשיתוף פעולה עם המועצה והרשויות 

התמיכה שאושרה, שכאמור מהווה חלק קטן מפעילות המועצה במאבק נגד  המתנגדות.
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הקמת שדה התעופה ברמת דוד, היא בהתאם לקריטריונים שאושרו על ידי המועצה, ולא 

 ניתן להגדילה.

 

 בעמק התעופה שדה הקמת נגד המאבק למטה לאשר חייבים, אלו בימים )ארז יפלח( לטעמי

 שאמור נושא זה?   60 רק אושרו למה.   100K -ביקשו ותוא התמיכה גובה מלוא את -יזרעאל

 מבקש אני.   קריטיים בחודשים שמדובר יודעים וכולנו, המועצה של העדיפויות סדר בראש להיות

 .התמיכה את להגדיל

, שמובילה את הפעילות נגד שלעיל, הנושא בסדר העדיפות של המועצה התייחסותכפי שמפורט ב

דוד ותקצבה את הפעילות בסכום נכבד. האישור מתייחס רק לתמיכה  הקמת שדה התעופה ברמת

 בעמותה ולא לכלל הפעילות של המועצה בנושא המאבק נגד שדה התעופה.

 

 

 :הציבורי במרחב פעילות וצמצום קורונה הסגר, המצב )מירה גלס( לאור

   ח"ש מליון 2.8 -כ של נכבד תקציב - לבן כחול. 1

  ח"ש מליון 2.4 -כ - האומנויות ובית יום -סב ל"כנ. 2

 .העיקרי התקציב נתח את המקבלים הארגונים אילו

  ברור לא ההמשך לגבי וגם חודשים - 3 -כ ימשכו הפעילות וצמצום ההסגר -בהערכה

 את יצרכו לא הרי?  רגילה פעילות בשנת מדובר כאילו המלא הסכום את להעניק מקום יש האם

 .התמיכה סכומי להיקף מחודשת בחינה לעשות זה. יש בהיקף הסכומים

במידה ותקציב הפעילות השנתי יקטן, נוכח  .מפורטת בדברי הרקע לנושא התמיכות התייחסות

  צמצום פעולות, התמיכה תקטן בהתאם.

 

 תשלומי י"ע נתמכים הם כשבמקביל ח"ש ליוןימ לשלושה קרוב קיבלו לבן כחול )שמר ויניק( מדוע

 דחופים לצרכים יחסית זעום סכום קיבל בעמק תעופה שדה נגד המאבק מטה מדוע ?ההורים

 לנו היקר יזרעאל עמק עתיד את שיקבעו ביותר

  ?מקסימלית תמיכה מקבלים ומדוע? בשבילך כאן עמותת זאת מה

תשלומי ההורים  ללא תמיכת המועצה,תשלומי ההורים, את כחול לבן: תמיכת המועצה מקטינה  

 מלש"ח. 10. תקציב העמותה הינו כ בהרבה גבוהים יהיו

 מטה המאבק: ניתנה תשובה מפורטת לעיל.

עמותת כאן בשבילך: קבוצת כדורסל משותפת לשלושת הרשויות עמק יזרעאל, מגדל העמק ונוף 

התמיכה המבוקשת הינה  2020אלש"ח, בשנת  550תמיכת המועצה היתה בסך:  2019הגליל. בשנת 

 שר על ידי המועצה.תקציב זה אואלש"ח.  400בסך: 

 

  אלף 60 ורק התעופה בשדה למאבק שח אלף 100 של סיוע ינתן לא מדוע הבהרה )רז קרני( מבקש

 מפורטת לעיל. התייחסותניתנה 
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 שח שלא אישרתם לעמותת ההתנגדות לשדה התעופה 40000אני מתנגד לקיצוץ של )יוסי גת( 

אני מבקש לדבר במליאה ולשכנע את סיכום  שח וזה המינימום שנדרש 100000הבקשה היתה 

 חברי המליאה לאשר את מלוא הסכום

 מפורטת לעיל. התייחסותניתנה 

 
ל הגופים והעמותות הייתי מעוניין לקבל הסבר , אולי גם לשאר חברי המליאה לגבי כ)אברהם כץ( 

האם במצב הנוכחי כשהמדינה בבעיה שעדיין לא ברור מתי  ?מה פעילותםשמקבלות תמיכות, 

 ?לא כדאי לשמור כספים במועצה לעזרה לאנשים ועסקים שיתמוטטו מהמצב  תיגמר ואיך

הר   .העמותה למנהיגות משותפת .מגדלור  .העמותה נגד שדה התעופה? הכוונה בעיקר לסופיה

 .עמותת הקרקס  .לעמק

 ן"ער, לתרום כדאי לתגבר את התמיכה במרכז רפואי עפולהאני חושב שבזמן כזה , אם רוצים 

 'וכו איחוד והצלה

. לגבי הצעתך לגובה התמיכות ניתנה ביום ראשון פירוט בנפרד יישלח –הסבר על העמותות 
  התייחסות לעיל.
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 המועצה:  מהנדס שירות להארכת בקשה .3

חוזר מנכ"ל  להוראותהעסקתם של עובדים בשלטון המקומי מעבר לגיל הפרישה תוארך בהתאם 

 .4/2014משרד הפנים 

הבקשה מוגשת על ידי העובד ונדרשת בבחינה של מנהל משאבי אנוש, הבקשה תובא לדיון הוועדה 

 .לראש הרשות המקומית טרם קבלת החלטתוהדעת תועבר חוות להארכת שירות ו

ראש הרשות המקומית, יהיה רשאי לאשר את המשך ההעסקה באותה משרה שבה הועסק העובד 

קודם להגשת הבקשה, לתקופה שלא תעלה על שנה וחצי בכל פעם, וזאת עד הגיעו של העובד לגיל 

יודגש כי הארכת השירות, ככל שתינתן, הינה להמשך שירותו באותו תפקיד שבו נשא העובד  . 70

 .ה, וכי לא ניתן לבקש הארכת שירות לצורך מעבר מתפקיד לתפקידערב הגשת הבקש

כיוון שמדובר בתפקיד סטטוטורי נדרש אישור מליאה לכך. ראש המועצה בחן את הנושא והוא 

 מעוניין בהארכת השירות של דובי בעוד שנה. 

 סגן מהנדס המועצה המכהן כיום, ביקש לסיים את תפקידו במועצה, לתפקיד נבחרה מועמדת

 בקרוב ותקבל חפיפה מסודרת.  חדשה שתתחיל

בשלב זה אנו עומדים בפני משימות ופרויקטים גדולים ולכן חשוב וראוי להאריך את שירותו של 

 דובי בשנה.

 

 

 בתום סדור מעבר להבטיח מנת על, החפיפה והסדרת מחליף לבחירת התהליך )אורי קירי( מה

 ???67 לגיל יגיע מתי דובי של לידתו מיום ידוע היה כאשר, בדיעבד האישור מדוע? ההארכה

כמפורט לעיל, מדובר בתהליך ארוך שבסופו נדרשת החלטת המליאה מאחר שמדובר בתפקיד 

  סטטוטורי.

לפני כמה חודשים בסיומו התברר כי כיוון שמדובר בתפקיד סטטוטורי נדרש אישור  החלההליך 

המליאה )זה לא קורה כל יום ולכן לא היינו ערים לכך( אנו מבצעים הארכות שירות בתהליכים 

 .פנימיים מסודרים ללא צורך באישור המליאה

 

 

 

 2020 ליולי ההחלטה עם )עודד טל( להמתין

 החלטות כאלו, המועצה פועלת בהתאם לנהלי משרד הפנים.לא ניתן לדחות 

 

 החדשה? הסגנית של בקצרה חיים קורות )יורם רז( אפשר

 .למי שאינו חבר ועדת הבחינה )מכרזי כ"א(אותם להפיץ  ואין מקוםקורות חיים הינם אישיים 

ולא  הבכירים שכרהמליאה מתבקשת לאשר את הרכב ועדת הבחינה נקבע על ידי משרד הפנים. 

 .לבחור את מי שיבצע את התפקיד

 

 האם, החפיפה שנת זו תהיה, כסגנו תיבחר /שיבחר שמי לקבוע במליאה גם )זיו ורהפטיג( ביקשתי

 ?בוצע
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המכרז היה לתפקיד סגן מהנדס  .לא רלוונטיאם כוונתך לחפיפה לצורך החלפתו בתפקיד, אז זה 

 מכרז.בחירת מהנדס למועצה מצריכה הליכי המועצה. 

מכרז לתפקיד מהנדס המועצה, כל אחד ואחת שרואים עצמם מתאימים לתפקיד כשנצא ב ,בעתיד

 בחירת מחליף למהנדס תיעשה מבעוד מועד כדי לאפשר חפיפה.יוכלו להגיש את מועמדותם. 

 

 ?עבורו החלופה מה? גילו מה? מתי )אלי בראל( עד

 התייחסות מפורטת לעיל. – 70, ניתן להאריך עד גיל 67דובי בן 

 

 

   ?בקביעות עובד אינו האם ?שירותו להאריך צריך )רז קרני( מדוע

 .70ונדרש אישור להארכת שירות עד גיל  67דובי עובד בקביעות. גיל פרישה הינו 

 

 אולם. מקובלת עבודתו תקו הארכת ולאשר המועצה מהנדס בקשת את לקבל )דורית סלע( ההצעה

 זה כיצד. לדובי מחליף של וליווי קליטה, לבחירה מסודר הליך להכין יש הזו השנה במהלך האם

   ?יטופל

 כאמור לעיל, הליך בחירת מהנדס יבוצע באופן ובמועד שיאפשר חפיפה מסודרת.

 

מעיון בפרוטוקול הנהלת המועצה ראיתי כי נאמר, במהלך הדיון, שיש צורך לקיום )רחל בן חורין( 

לקליטת מחליף למהנדס המועצה. אני מצטרפת לאמירה זו, קיום   השנה הזותהליך מוסדר במהלך 

הליך סדור לקליטת מחליף/פה במהלך השנה הקרובה חשוב ביותר להבטחת פעילות תקינה של 

מח' הנדסה. אני מציעה להוסיף לאישור סעיף הקובע כי המועצה תקיים, במהלך השנה הקרובה, 

 חפיפה מסודרת במהלך השנה הזו.הליך של בחירת מחליף כך שתתאפשר 

 ההחלטה היא על אישור הארכת כהונתו.

 החלטה לגבי הליך מכרזי אינו קשור להחלטה על הארכת השירות ויעשה במועד המתאים.
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 עפולה: יזרעאל חברת תקנון עדכון .4

 "ל החברה הכלכלית התייחס לשאלות חברי המליאה:מנכ –שחר אורן 
 

 ?הסביבה על לשמירה המחויבות נושא מצוין לא )זיו ורהפטיג( מדוע

 המחויבות לנושא שמירה על איכות הסביבה, מופיעה בתקנון בשני מקומות:

 במסגרת שרותי החובה שעל הרשויות לספק. 2בעמוד 

לסייע לעירייה וליזרעאל באכיפת חוקי עזר ובשמירת איכות הסביבה לרבות  - 8, סעיף 3בעמוד 

 החוק.פיקוח על קיום דרישות 

 

 אלון של גם" תעשיה אזור מנהלת" של" כובע"ב באה" עפולה יזרעאל חברת" )דורית סלע( האם

 . אלו גופים של התפקיד/  הזיקה את להבין מבקשת? תבור

"  תעשיה אזור" בהגדרת הכלולים הצפוניים התעשיה שטחי על אחראי/האוכף הגורם הוא מי

 בתקנון שמופיע

 עסקים של מוצלת פעילות" להגדרה הכוונה מה(3) קטן סעיף 3' ס - בתקנון לנוסח הערה

 . בספק? תקנונית הגדרה זו האם" ומפעלים

 נוסח בתיקון צורך שיש נראה" דרושה" המילה פעמים מופיעה - 3 שורה. 3.3' ס

 לנהל את אזור התעשיה ולשמש כמינהלת לאזור התעשיה. -( כתוב: 1מטרות עיקריות ) 3.1בסעיף 

 "המשולש", אזור התעשייה "תדיראן", ואזור התעשייה "אלון התבור". - אזור התעשיה

מנהלת אזורי התעשיה )משולש, תדיראן ואלון תבור( היא חברת יזרעאל עפולה. היא פועלת באזורי 

 התעשיה מטעם הרשויות.

מסתייעת ומסייעת לפעילות  ין הגורם האוכף, הסמכות היא של פקחי הרשויות, המינהלתילענ

 הפיקוח והאכיפה.

 ( הוא בהחלט סעיף תקנוני, והוא גם אושר עקרונית ע"י משרד הפנים. 3) – 3סעיף 

ההגדרה: "לשמור על קיום תנאים לפעילות מוצלחת של עסקים ומפעלים באזור התעשיה" היא 

ומים )הכל בכפוף לאישור אכן הגדרה מרחיבה ולא מצמצמת, והיא נותנת אפשרות פעולה במגוון תח

המינהלת מקימה אתר אינטרנט המרכז פניות של מפעלים ושל מבקשי  הדירקטוריון(, למשל:

 עבודה על מנת לסייע בהשמה.

 המינהלת מקיימת קשר ומתווכת בין משרד הכלכלה, מעוף וגופים דומים, לבין התעשיינים.

מבחינת התשתיות הפיסיות במטרה לאפשר פעילות  המינהלת דואגת לתחזוקת אזור התעשיה

 המפעלים.

לגבי ההערה על הופעה כפולה של המילה "דרושה", אני מסכים שניתן היה לנסח את המשפט 

בצורה תחבירית מעט טובה יותר, למשל לכתוב במופע השני, הנחוצה, אבל אני לא חושב שזה 

 .סוגייה שמחייבת שינוי בשלב זה
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 עירונית: כעמותה החתנס עמותת הסדרת .5

 רקע קצת לי )אילן הרן( חסר

ס הינה עמותה פרטית. העמותה מקיימת פעילויות, שבגדר סמכויות המועצה ולכן "עמותת חתנ

 להסדיר את מעמדה של העמותה.אנו מבקשים 

עמותה הוקמה לצד המועצה, לעסוק בנושאי חינוך, תרבות, נוער וספורט. העמותה מעניקה לילדי ה

ובני הנוער בישובי המועצה ובבתי הספר במועצה שירותים משלימים לשירותי המועצה בתחומים 

אלו. כך, למשל, העמותה מעניקה שירותים של מערכי לימוד לתל"ן בבתי ספר, מפעילה את 

 ואחראית לקיום קייטנות בחגים ובחופש הגדול.  מדריכי הנוער

נוכח מארג היחסים הקרוב בין העמותה למועצה, כאשר זו הראשונה למעשה משמשת כזרועה 

 .הארוכה של המועצה

בנסיבות אלה, נוכח פעילות העמותה והזיקה של לתפקידי המועצה, סבורה המועצה שראוי 

על ידי המועצה ומבוקרת על ידי מבקר  שהעמותה תתנהל כעמותה עירונית שמחד מנוהלת

 המועצה, ומאידך ניתן לתקצב אותה בתקציב המועצה.

 

 

 .למסמך נשמח? שפיספסתי או, עצמה המועצה על פירוט שום )שיר פרסאי ניב( אין

 מפורטת לעיל התייחסות

 

 )מירה גלס( חסר דף רקע

 מפורטת לעיל התייחסות
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 המועצה:  ראש לשכת מנהלת מינוי .6

 )עודד טל( מה זה מנעד שכר?

משרד הפנים קובע לכל תפקיד שכר מינימאלי ומקסימאלי )שהוא מנעד השכר(, או כנגזרת של  

 ותק ודרגות או כנגזרת משכר מנכ"ל.

 

 

 בקצרה? חיים קורות ( אפשר, מירה גלס, שמר ויניק)יורם רז

 .אין מקום להפיצםקורות חיים הינם אישיים ו

 , משרה זו פטורה ממכרז.במשרת אמון של ראש המועצהחגית נבחרה לתפקיד 

 .כנדרש משרהשל חגית ל עמידותה בתנאי הסףמנהלת משאבי אנוש בדקה את 

אישור המליאה מתבקש לחוזה האישי ולא לבחירתה של חגית. אם יהיה צורך ניתן יהיה להציגה  

 בעתיד בפני חברי המליאה.

 

 

 

 המועצה:  דוברת שכר מנעד .7

 לאישור המליאה לאחר ימי הקורונה.הנושא יובא 

 

 

  המועצה: מהנדס לסגנית בכירים שכר אישור .8

 מתוך המועצה למהנדס סגן מגויס אלה בימים" נאמר המועצה הנהלת )רחל בן חורין( בישיבת

 מועמדת שגויסה הסגנית האם" .דובי של פרישתו לאחר ההנדסה באגף ליצור המשכיות כוונה

 .הבאה בשנה המועצה מהנדס של להחלפתו

המכרז פורסם לתפקיד סגן המהנדס ולא לתפקיד מהנדס. אין קידום אוטומטי בין התפקידים, 

ובחירת המהנדס תהיה בדרך של מכרז. ההמשכיות נדרשת לאו דווקא בתפקיד עצמו. יש חשיבות 

 רבה כך שבעת החלפת המהנדס, יהיה סגן שמכיר את התפקיד.

 

 

' במח להשתלב אמורה כיצד, הזו בעת המועצה מהנדס כסגנית שמונתה אושרי )דורית סלע( שרית

 ?תפקידו את שסיים אחר עובד מחליפה שהיא או חדש תקן זה האם? הנדסה

המועצה, מחליפה את ארז שלו שביקש לסיים את שרית אושרי נבחרה לתפקיד סגנית מהנדס 

 תפקידו.
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 תב"רים:  .9

 בית את ורק אך שישמש מבנה זה האם? ישוב מימון אין ברק באחוזת )שיר פרסאי בר ניב( מדוע

 ?הספר

 קיבלנו הקצאה ממינהל הספורט להקמת אולם ספורט נוסף ברחבי המועצה.

בקבלת הקצאות לבניית אולמות ספורט הינה להקים אולמות ביישוב שיש בו מדיניות המועצה 

ב בשעות אחה"צ, בית ספר ובכך לאפשר שימוש של בית הספר בשעות היום ושימוש של היישו

 כולל ישובים סמוכים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


