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 דיווחים: –ראש המועצה 

מנהלי יישובים בבי"ס עמקים תבור היום התקיים מפגש  .המועצה מחויבת בעמידה בהנחיותתו סגול: 

להתקיים ימשיכו בינתיים ת המליאה  וישיב)בבית המועצה אין מקום שיכול להכיל לפי הנחיות הקורונה(. 

 .ZOOMבאמצעות 

מערכת החינוך חזרה בשלביות ולאחר כשבוע הוחלט לחזור לקפסולות. שר החינוך החדש הצהיר  חינוך:

שכל מנהל בית ספר יקבל החלטה מה נכון עבור בית הספר. חלק מבתי הספר במועצה שינו את שעות 

הפעילות ואופן הלמידה. מועד סיום שנת הלימודים טרם נקבע סופית, יש חילוקי דעות בין הגופים 

 חליטים.המ

בהתאם לאישור משרד הפנים ומשרד האוצר ניתנו הנחות לעסקים בגין משבר  :2020תקציב מועצה 

"פגיעה מלש"ח. למועצה צפויות  1(. קיבלנו חלק הארי של השיפוי מהמדינה, יהיה חסר 25%הקורונה )

הוצאות לפעילויות ומנגד יש גם שינויים ב לנרשמי מכללת ותיקיםתשלומים  כגון החזרינוספות  בהכנסות"

 שתוכננו ובוטלו כגון פסטיבל חלב ודבש ועוד.

 .2020ה את תקציב הממשלה עדיין לא אישר

 מלש"ח.  2,158את תקציב המועצה עם קיצוץ של  2019דצמבר  29בישיבה מיום אישרה מליאת המועצה 

טרם  .לעסקיםגם על הוועדים המקומיים חל קיצוץ תקציב בעקבות החלטת הממשלה על מתן הנחה 

התקבלה החלטת ממשלה לנושא השיפוי לוועדים המקומיים, בסוף חודש יולי צפויה להתקבל ההחלטה 

 , עדיין לא ידוע.4-5%ובכל מקרה לא יהיה שיפוי מלא. הפער הצפוי כ 

המועצה נערכת לקראת חזרה לפעילות של ועדת הגבולות לעניין תחומי השיפוט וחלוקת  ועדת גבולות:

 אנחנו מקיימים פגישות עם הרשויות במטרה להגיע להסכמות.הכנסות, 

 גבוה. אקונומי-סוציודירוג כמו בכל שנה, קיים איום על גובה ההנחות בקרקע לרשויות ב עדיפות לאומית:

 אנחנו עושים כל מאמץ לבלום את הגזירה.

השרה הבטיחה לקיים  .שרת התחבורה הגיעה השבוע לחנוכת כביש במגדל העמק שדה תעופה בין לאומי:

פגישה וציינה שהיא צריכה ללמוד את הנושא ולקבל החלטה בתקופת כהונתה במשרד התחבורה. אנחנו 

 חיפה.א והשדה התעופה שהמקום הראוי והנכון לפועלים לשכנע את השרה 

 דני גולדשטיין יגיע לביקור בסוף החודש, פנינו ליישובים לריכוז בעיות. מנכ"ל דואר ישראל:

 

 

 מבצע מיצי":" .1

 מוזמנת: ד"ר גלית וונדר )וטרינרית רשותית(

 מדובר על קול קורא של משרד החקלאות לעיקור וסירוס חתולי רחוב במטרה לצמצם התרבות.

 גלית וונדר מבקשת מהמליאה להתוות מדיניות ולחייב את הוועדים המקומיים להשתתף במבצע.

וקיטום אוזן  , חיסון כלבתלווטרינר לעיקור/סירוסהאיסוף מתבצע מהיישובים, החתולים נלקחים 

₪  5,000עד ₪  4,000יישובים במועצה לא מעוניינים להצטרף למבצע )השתתפות של  4 זרים ליישוב.מוחו

 לחתול. ₪  114.5בשנה(. 

יש תושבים שמתלוננים והמועצה לא יכולה לתת מענה ללא התחייבות הוועד המקומי, חשוב לציין 

חתול יכול להעביר התרבות החתולים יוצרת בעיה תברואתית.  רחוב מכפילה המלטות. שהאכלת חתולי

 . חתול זה עם נודד שהולך למקום שיש בו אוכל. לישמניוזיס ויסצרליתכלבת בשריטה, חתול מעביר 

 לקבוע מדיניות האם יש לחייב את הוועדים המקומיים. אייל בצר: הנושא הובא לישיבה להתייעצות כדי
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בן עזר: בריאות הציבור זה לא האצלת סמכויות, רוב היישובים מסכימים אז כמעט ואין כאן בעיה. יריב 

 צריך שיתוף פעולה עם היישובים לאחריות בריאות הציבור.

ישראל ויזל: בהסוללים יש הרבה חתולים, לא זוכר שהתקיים דיון לנושא השתתפות במבצע מיצי, אם 

 צליח לטפל בבעיה.הרשויות מסביבנו לא מטפלות לא נ

 גבי קנץ: בגבעת אלה מורגש השיפור. אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שלנו.

 שמוליק דודאי: צריך לקבל החלטה שהמועצה עושה ולא שואלת את היישובים.

איריס גרומן: אני מפרידה את הכסף מהנושא. לדעתי, חסרה הסברה לנושא התרבות החתולים בהתמקדות 

 על האכלה.

 כל שלושה חודשים, אני מעבירה לבעלי התפקידים ביישובים.פרסום לתושבים  וצאנדר: יגלית וו

אלי בן סימון: בדקתי עם מזכיר ציפורי, הוא לא מכיר שמחייבים את תקציב הוועד בגין עיקור וסירוס 

 בעיקור וסירוס חתולי רחוב. ₪  5,000חתולי רחוב. יש נושאים שבוערים לתושבים יותר מהשקעה של 

 איריס גרומן: זו צריכה להיות החלטה של הוועד המקומי אם להשקיע את הכסף במבצע מיצי.

 

 החלטה:

 אייל בצר: משאירים את המצב הקיים למשלמים מרצון.

 עם ארבעת היישובים שמסרבים, נדבר.

 

 

 :חיות ברפקח נזקי  .2

הינה מהלך אסטרטגי ים התקשרות לטיפול בנזקהמועצה בשת"פ עם הרט"ג מעסיקים פקח נזקי חיות בר, 

אישרה המועצה אזורית עמק יזרעאל את חלקה  2017יוני  07ארוך טווח; בישיבת צוות פיתוח מיום 

רט"ג. רק היישובים החקלאים חויבו אך מתוך הבנה  1/3מועצה,  2/3ההסדר עם הרט"ג לתשלום  בפרויקט.

 טבלה הצעה לחלוקה. -נספח א' מצ"ב  - שהשירות ניתן לכלל היישובים מוצע לבצע חלוקה בין כל היישובים

העסקת בבזמן הכלבת ראינו את התועלת הרבה  . רק פקח רט"ג רשאי.לדלל חיות ברלמועצה אין סמכות 

 הפקח מטפל בפניות של כלל התושבים. הפקח ברשות.

 איריס גרומן: אני לא תומכת בחיוב ביישובים בעלות הפקח.

 וקבלת החלטה סופית בתום תקופת הניסיון.אלי בן סימון: מציע שנתיים ניסיון 

 

  החלטה:

 2020בתקציב  2/3ממליצים למליאה לאשר המשך מימון מועצה 

 מצ"ב נספח א' –להפחית מסל השירותים לפי המפורט בטבלה  2021ובתקציב 

 

 

 
 :שינוי תקנון יובלי העמק .3

 מנכ"ל יובלי העמק –מוזמן: צחי ורמוס 

 ב'. בנספחעיקרי השינויים מפורטים 

 השינויים נדרשים לפי החוק.
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 החלטה:

 את תקנון יובלי העמק.ממליצים למליאה לאשר 

 

 

 :2021צו מיסים מועצה לשנת  .4

 מוזמן: שחר אורן

 .30/06המועצה נדרשת לאשר מידי שנה את צו הארנונה וההנחות לשנת המס הבאה עד ליום 

 :2021שיעור עדכון לשנת 

מנגנון המשקלל את מדד המחירים  בחוק ההסדרים במשק המדינה נקבע אופן עדכון תעריפי הארנונה עפ"י

לצרכן ואת מדד השכר הציבורי. הרשויות המקומיות מחויבות בהעלאת הארנונה בהתאם לשיעור שנקבע 

וכל חריגה ממנו מחייבת אישור של שר הפנים ושל שר האוצר. בהעדר החלטה של המועצה ו/או בהעדר 

כון שבחוק ההסדרים, מה שנהוג לכנות  שיעור הארנונה משתנה בהתאם לנוסחת העדאישור לשינויים, 

 .1.1%מדובר בתוספת של  2021"הטייס האוטומטי". לשנת 

  מלש"ח.  1.4הינה בסך של  1.1%התוספת בגין שיעור עדכון הארנונה בגובה של 

 לתעשייה:שינוי אזורי ארנונה צו ארנונה 

אזורי תעשיה ומחוץ  –בסיסי צה"ל. אזורים ה', ז', ח'  –בתחומי היישובים. אזור ד'  –אזורים א', ב', ג' 

 לתחום היישובים.

כיוון שקיימת שונות בין התעריפים באזורים ה', ז', ח', המועצה מבקשת לאחד אזורים אלו לאזור אחד מ

ח' יבוטלו. התעריפים באזור החדש נקבעו לפי התעריף הגבוה מבין  –", כך שאזורים ה' אזור ט'שיקרא "

 האזורים שבוטלו.

 מלש"ח. 2 -סך תוספת הארנונה השנתית בעקבות האיחוד מסתכמת בכ 

 ותעסוקה:ארנונה אזורי מסחר צו 

רי מסחר ותעסוקה חדשים באזור מגדל העמק )אדמות המועצה מבקשת להיערך לקראת הקמת שני אזו

 כפר החורש( וכן באזור התעסוקה החדש המקודם ביחד עם עפולה )אדמות מרחביה(.

בהתאם לבקשת הערים השותפות, ובהתאם למדיניות משרד הפנים, המועצה מבקשת לאמץ לאזורים 

 אחידות ולמנוע אפליה. החדשים הללו את התעריפים של הערים הסמוכות, וזאת על מנת לייצר

 הקמת שני אזורי חיוב נוספים בצו הארנונה המיועדים ספציפית לאזורי המסחר והתעסוקה העתידיים:

   :'16791, 16790תחום אזור התעשייה המסחר והתעסוקה עפולה )אדמות מרחביה( גושים אזור י . 

  :'17011תחום אזור התעשייה המסחר והתעסוקה במגדל העמק )אדמות כפר החורש( גושים אזור יא . 

התעריפים שנקבעו באזורים אלו הותאמו לתעריפי הארנונה של עריית עפולה ועריית מגדל העמק 

 )בהתאמה(.

 יש דרישות של משרד הפנים להשוות ולא לעשות שינויים. מנכ"ל החברה הכלכלית:  –שחר אורן  

רי תעסוקה חדשים, יש דרישה של הרשות המקומית לעשות איחוד לתעריפים. לדוגמה אזור תעסוקה אזו

שעתיד להיבנות על אדמות מרחביה, כביש מפריד בין עפולה לעמק יזרעאל. הדרישה להשוות בין הרשויות 

של אזורים  ולא ליצור מצב של עסקים שמעדיפים רשות זו או אחרת. יש "אקורדיון" של האחדה ויש פתיחה

 חדשים.

 אלי בן סימון: אנחנו רוצים להתחרות עם הסביבה, חשוב לא להשוות תעריפים.

 אייל בצר: אזורי התעשייה הם משותפים, לא מדובר על עסקים בתוך הרשויות. 

 אבי סמוביץ: אם לא נעבוד בשיתופי פעולה אנחנו עלולים להפסיד בוועדות גבולות.
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file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/צו%20מיסים%20והנחות%20לשנת%202021/השוואת%20תעריפי%20ארנונה%20עסקיים%20עמק%20יזרעאל%20מול%20עפולה%20ומגדל%20העמק.xls
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 שנהיה זולים יותר מהרשויות השכנות ושתהיה תחרות.יריב בן עזר: אני רוצה 

 גבי קנץ: אנחנו צריכים להיות זולים יותר ולהיות אטרקטיביים.

 אייל בצר: קיבלנו שטחים בזכות הסכמי הגג. ההצעה טובה לרשויות. 

שחר אורן: אין קשר בין הביקושים למחירי הארנונה. יש קשר לסבסוד של משרד הכלכלה. מחיר הארנונה 

הוא סוגייה שולית ליזם. יש מחויבות שלנו לא להתחרות בעירייה ולא לגרום לוועדת גבולות לקבל החלטות 

 פחות טובות עבורנו.

 איריס גרומן: מה האלטרנטיבה?

הביקוש גדול, יש יזמים שנכנסים לרשימת המתנה ולפעמים גם ממליצים להם לפנות לרשויות שחר אורן: 

 מהשכנים.שכנות. אנחנו עדיין זולים 

 שי יזרעאלי: השכנים שלנו ריקים, השירות שלנו טוב.

זיו ורהפטיג: הדיון על המחיר הוא חשוב, הרשויות רוצות לצאת החוצה עם התעשייה. אנחנו צריכים להגיע 

להבנות של מחיר מופחת. אנחנו צריכים להיות תחרותיים. בתקופה הזו המועצה צריכה לשקול לוותר על 

 ", אנחנו מספיק חזקים ויכולים להצהיר על עזרה."הטייס האוטומטי

יריב בן עזר: דיון פוליטי על איך מתנהלים עם השכנים שלנו חשוב אך העניין הכספי חשוב גם, כל מפעל 

 עושה תחשיב כלכלי, אנחנו צריכים להיות בגרוש וחצי זולים מהשכנים.

ק העלאת ה"טייס האוטומטי". כדי לוותר אייל בצר: בהתייחס לארנונה מגורים, המדיניות לא להעלות, ר

על הטייס האוטומטי צריך אישור חריג ממשרד הפנים ומשרד האוצר. המועצה לעצמה גובה מעט באופן 

 יחסי מרשויות אחרות.

 .2022ארנונה עסקים ותעשייה: הקורונה הביאה מצב אחר ואנחנו קשובים, הנושא יידחה לשנת הכספים 

 

 החלטה:

עדכון שיעור ארנונה למגורים בהעלאת ה"טייס  אתאשר ממליצים למליאה ל

 האוטומטי".

 .2020תעריפי ארנונה תעשייה ועסקים יישארו כמו בשנת 

אזורי  –בסיסי צה"ל. אזורים ה', ז', ח'  –בתחומי היישובים. אזור ד'  –אזורים א', ב', ג' 

 .תעשיה ומחוץ לתחום היישובים

 

 

 :2021הנחות ארנונה לשנת  .5

 'גמצ"ב נספח  – לאשריש הנחות קבועות בחוק ויש הנחות שהמליאה נדרשת 

 

 החלטה:

 '.גבנספח המפורטות  2021הנחות ארנונה מועצה לשנת את ממליצים למליאה לאשר 

 

 

 

 : תאגידים עירוניים 2019דו"חות כספיים לשנת  .6

פעם בשנה, ראש המועצה יגיש למליאה דו"ח על מצב התאגידים העירוניים, העתק הדו"ח ופרוטוקול 

 מישיבת המליאה שבה נידון יועבר לשר הפנים.

file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/צו%20מיסים%20והנחות%20לשנת%202021/הנחות%202021.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/צו%20מיסים%20והנחות%20לשנת%202021/הנחות%202021.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/צו%20מיסים%20והנחות%20לשנת%202021/הנחות%202021.pdf
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 .2000שגיא , יזרעאל עפולה, יובלי העמק, החברה הכלכליתמירי שריג חשבת המועצה מציגה את הדו"חות: 

 .דו"ח עמותת אופק לתעסוקה )מעברים בעמק( טרם אושר ולפיכך יוצג בהמשך 

 

 

 אישרור ועדת רכש ובלאי, ועדת התקשרויות  .7

 ועדה מקצועית בלבד )לפי צו המועצות האזוריות לא יכללו נבחרי ציבור(.

 הרכב הוועדה: מנכ"ל, גזבר, יועץ משפטי

מנהל מחלקת הרכש יביא בקביעות בפני הוועדה את תכניות הרכש המוצעות. לעיתים יוזמן לישיבות מנהל 

 המבקש לערוך קנייה על מנת שינמק את בקשתו במפורט בפני הוועדה.

 הרכב ועדת התקשרויות: מנכ"ל, גזבר, יועץ משפטי

 

 החלטה:

 שרויותאת הרכב ועדת רכש ובלאי וועדת התקממליצים למליאה לאשר 

 

 

 : ערבות מועצה לוועד מקומי שדה יעקב .8

עם גרייס לשנתיים ₪(  580,000הוחלט על לקיחת הלוואה )ע"ס  31.4.2020בישיבת הוועד המקומי מיום 

אלש"ח(. בהתאם לבקשת הבנק, הוועד המקומי מתבקש להגיש  700שתחזיר את ההלוואה הקיימת )ע"ס 

 חדשה. נדרש אישור מליאה לערבות מועצה לוועד המקומי.את כל המסמכים מחדש כמו לקיחת הלוואה 

 

 החלטה:

 ערבות מועצה לוועד מקומי שדה יעקב.ממליצים למליאה לאשר 

 

 

 : מרחב בע"מ –מסאחה  –מתן הנחה למוסד מתנדב  .9

מ"ר בסוועאד חמירה. לפי חוזר  213ל"צ(, ששוכרים מבנה בשטח של מרחב בע"מ )ח - מסאחהבקשה של 

ינתן לשלוש שנים. : פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור י07/2020 05/2019מנכ"ל משרד הפנים 

בכל שנה, המוסד ימסור לרשות המקומית תצהיר בטופס הקבוע בחוזר שלפיו לא חל שינוי במטרותיו 

 ופעילותו מעת קבלת הפטור. 

 

 החלטה:

 מתן הנחה למסאחה מרחב בע"מ.לאשר ממליצים למליאה 

 

 

 

 : ועדות ביקורת ועד מקומי שמשית, הרדוף .10

ועדת הביקורת של הועד  1958:-המקומיות )מועצות אזוריות,( התשי"חבהתאם להוראות צו המועצות 

 .חברים3-5המקומי תמנה בין 

file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/החברה%20הכלכלית%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/החברה%20הכלכלית%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/יובלי%20העמק%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/יובלי%20העמק%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/יזרעאל%20עפולה%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/יזרעאל%20עפולה%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/שגיא%202000%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/שגיא%202000%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/שגיא%202000%20-%20דוח%202019.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/פטור%20מוסד%20מתנדב-%20מסאחה%20-%20מרחב%20בעמ%20חלצ/חוזר%20מנכל%205.2019.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/פטור%20מוסד%20מתנדב-%20מסאחה%20-%20מרחב%20בעמ%20חלצ/hozer7-2020.pdf
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 מליאת המועצה נדרשת לבחור את חברי ועדת הביקורת מתוך רשימת תושבים שהציעו

 :את מועמדותם

  .מונה כיום חבר יחיד שמשיתועדת הביקורת של הועד המקומי ב (1

 יגאל פינגרמן, עדי קויפמן כהן :מועמדויות2 הוגשו 

 .ועדת הביקורת של הועד המקומי בהרדוף מונה כיום חבר יחיד (2

 ענבל ברנשטיין, אסף שדה, דנה ליבר :מועמדויות 3הוגשו 

 

  למועמדים אין חוב בארנונה24/5/2020 נכון ליום. 

  המועמדים רשומים במרשם התושבים בישוב 24/5/2020נכון ליום 
 

 החלטה:

 לאשר את שמות החברים המוזכרים לעיל.ממליצים למליאה 

 

 

 

 

 

  יוצגו במליאה. 2021צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 

 .עלתה בקשה כי תב"רים והלוואות שיגיעו למליאה, יוצגו עם סדרי עדיפויות ועומס מלוות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניר  שמה: מורןר


