פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  16מיום  25אוקטובר ( 2020ז' חשוון תשפ"א)
נוכחים:
אייל בצר

דליה אייל

אבי סמוביץ

שמוליק דודאי

גבי קנץ

זיו ורהפטיג

ישראל ויזל

יריב בן עזר

גל בריל

נועם הולנדר

שי יזרעאלי

יוחאי פורת

אלי בן סימון

לא נכחו:

משתתפים :רינת זונשיין ,עו"ד עודד דונג ,שגיא וייץ ,אלי יהודה ,מירי שריג ,ויקי ליטביננקו ,דובי ויינגרטן,
מורן ניר
על סדר היום:
עדכוני ראש המועצה
עדכוני קורונה – אבי סמוביץ
דיון פתוח בנושא תנורי עץ
 .1הצגת פעילות מחלקת רישוי וקידום עסקים
 .2מדיניות רישוי עסקים ואת המפרט האחיד לרישוי ברשות
 .3דו"ח ביקורת מבקר המדינה – שימוש ברשתות חברתיות
 .4דו"ח ביקורת בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
 .5בחירת חברי ועדת ביקורת ועד מקומי כפר ברוך ,מזרע
 .6האצלת סמכות למנכ"ל המועצה להגשת בקשה להנפקת כרטיס חכם
 .7דירקטוריון יובלי העמק – אבי סמוביץ במקום איריס גרומן (נבחר ציבור)
 .8תב"רים

ראש המועצה – דיווחים:
שדה תעופה משלים לנתב"ג:
קיבלנו את הדו"ח השני של החברה הספרדית .הדו"ח מראה שקיימת אפשרות להקמת שדה תעופה בחיפה.
התקיימה פגישה עם עיריית חיפה ועם החברה הספרדית להצגת הדו"ח .לצערנו עיריית חיפה קצת הולכים
אחורה .אנחנו לא עוצרים וממשיכים לקדם את הקמת השדה בחיפה .הכיוון הוא לשדה גדול בנבטים ושדה
משלים בחיפה .בשבוע שעבר שוחחתי עם מפקד חיל האוויר עמיקם נורקין ועם מפקד חיל האוויר לשעבר
אליעזר שקדי  .עמיקם נורקין בעד הקמת שדה תעופה בחיפה .אליעזר שקדי חושב שהקמת השדה בנבטים
אפשרית .ההמלצה להנחות את חיל האוויר להציג מה המגבלות שלו אם יוקם השדה בנבטים.
העמותה הוציאו סרטון שתוקף את הרמטכ"ל .למועצה אין חלק בסרטון והיא לא שותפה לאמור בו הסרטון
הופק ללא ידיעת המועצה ,לא בתמיכת הה .הערב אני צפוי לשוחח עם הרמטכ"ל.
שנת הלימודים האקדמית לוותיקי עמק יזרעאל :שנת הלימודים צפויה להיפתח ב  15נובמבר 2021
באמצעות ה  ,ZOOMכרגע לסמסטר אחד .יש היענות טובה.
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חינוך בימי קורונה :נכון להיום ,רק ילדי הגנים חזרו .אנחנו מחכים להחלטות ממשלה.
המועצה קידמה מיזם חדש בשם מיח"מ (מרכזי יום חינוך משלים) ,רוב היישובים נענו לאתגר שבהקמת
המיזם .ביקרתי באלון הגליל ,שם נפתח המיח"מ .המרכז ייתן מענים לנערים ולנערות.
עדיפות לאומית :כידוע ,רמ"י מנסה להפחית את ההטבות במחירי קרקעות בתחום המועצה ,בשל הדירוג
הסוציו-אקונומי של המועצה ,.לפני כחודשיים נפגשתי עם מנהל רמ"י שהבין את הדרישה שלנו להשאיר
את ההנחה כפי שהיא .הכיוון שמסתמן הוא לקבוע דירוג סוציו-אקונומי לכל ישוב בנפרד (לא דירוג אחיד
לכל המועצה) ,והפחתת ההטבות תהיה רק ביישובים בדירוג סוציו-אקונומי  .9-10עדיין לא התקבלה
החלטה במועצת רמ"י ,.כרגע אנחנו פועלים מול היישובים שיקדמו עסקאות לפני ה  31ינואר .2021
ישראל ויזל מבקש מאייל לעדכן באשר להתקדמות של גופי התכנון.
אייל בצר :מינהל התכנון מקדם את התכנון של שתי החלופות ,רמת דוד ונבטים .הממשלה מכוונת להקמת
השדה בדרום .אנחנו מקדמים דיון מקצועי עם חיל האוויר בו נבקש מהם להציג מהן המגבלות להקמת
השדה בדרום.
קורונה :אבי סמוביץ מציג את המצב במועצה ואת הפעילות שמתבצעת למניעת ההתפשטות ולשמירה על
יישובים ירוקים .היישובים פועלים טוב ,האתגר יהיה לשמור על היישובים ירוקים עם חזרת הפעילות
במערכת החינוך .אנו מקווים שנוכל לפתוח בקרוב את העסקים ,התיירות ,התרבות.
מספר השיא של חולים במועצה היה  .186עד היום נפטרו ארבעה אנשים ,שלכולם היו מחלות רקע.
הדגש של המועצה בגל השני הוא הסברה.
המועצה מקדמת את פתיחת מרכזי החינוך המשלים (מיח"מ) .יש פעילות של מועדוני הוותיקים ואנחנו
מקווים שבשבוע הבא נוכל לפתוח את פעילות החינוך הבלתי פורמאלית ביישובים.
דליה אייל :בשבוע שעבר התקיימה ישיבה שלצוות פיתוח של המועצה בנושא המגמות והתופעות שמביאה
הקורונה .אספנו נתונים ממחלקות המועצה .יש עלייה בפניות למחלקת הרווחה במספר תחומים כגון
בקשות סיוע ,חיפוש משרות ועוד .הוקמו צוותים לקביעת תוכנית עבודה לשנת הקורונה.
תנורי עץ ביישובי המועצה:
ועדת איכו"ס המועצתית ביקשו לקיים דיון בהנהלה בנושא תנורי העץ.
מוזמנים :אסי אליה ,ארנון מצר ,רחלה בן חורין ,מירה גלס
רחלה בן חורין – יו"ר הוועדה וחברת מליאה ומירה גלס הכינו מצגת מפורטת עם חומר רקע להצעות
להמשך .מצ"ב נספח א'.
זיו ורהפטיג :יהיה קשה לסגור את הקיים ,בהחלט צריך להסתכל קדימה ולשים אזהרה מהיום והלאה.
ביישובים הקהילתיים ובקיבוצים המטרד הוא גדול יותר בשל צפיפות המגורים.
גל בריל :תודה למירה ורחלה על המצגת המפורטת .מחזקת את פעילות הוועדה שאני חלק ממנה .יש מגמה
חשובה לשמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים של התושבים .חייבים ללכת יד ביד ולקדם את המהלך
להפחתת השימוש בתנורי עץ.
שמוליק דודאי :תודה על כל המידע המפורט שהוצע .לא הייתי מודע לנושאים שהוצגו .הדגש שלנו צריך
להיות על הסברה ,זמן ,אנרגיה ומשאבים.
אייל בצר :אם ההנהלה תומכת בקידום חוק עזר ,הגורמים המקצועיים ייבחנו את הנושא.
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.1

מדיניות רישוי וקידום עסקים ,מפרט אחיד:
מוזמנים :אלון טל ,נתי חזן – מצ"ב נספח ב' (מדיניות)  +ג' (מפרט אחיד).
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים ,פועל משרד הפנים ,בשיתוף הגורמים המאשרים ,לכתיבת מפרט
דרישות אחידות לפריטים טעוני רישוי עסקים.
למועצה לא היה מפרט אחיד ,אלון ונתי הכינו את המסמך .המליאה נדרשת לאשר את המפרט האחיד.
זיו ורהפטיג :למה יש עסקים במועצה ללא רישיון עסק?
אלון טל :התשובה היא רחבה ,יש עסקים שהגורמים שמעכבים הם כיבוי אש ,משרד הבריאות ,הוועדה
לתכנון ובנייה ועוד .מעל  80%מהעסקים ברחבי המועצה פועלים עם רישיון עסק .לא את כל הקלפים
מחזיקה המחלקה לרישוי וקידום עסקים .העסקים נדרשים באישורים מגופים חיצוניים .בסמכות המועצה
להפיק אישור רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים לעסק .המועצה פועלת לסייע לעסקים ,אם יש אופק
לעסק והוא בתהליך לקבלת אישור ,המחלקה נוהגת להמליץ על אישור זמני ,כשלא נשקף סיכון מכך.
שמוליק דודאי :אני מכיר את התחום מתוקף תפקידי ,אהבתי שהמחלקה נקראת רישוי וקידום ,הכיוון
הוא חיובי וזה מבורך.
רינת זונשיין :תודה לאלון טל ונתי חזן על הכנת המפרט האחיד ,נעשתה עבודה מצויינת.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את המפרט האחיד.

 .2דו"ח ביקורת מבקר המדינה – שימוש ברשתות חברתיות:
מוזמנת :שירה לוין דוברת המועצה
אלי יהודה מציג את עיקרי הדו"ח – מצ"ב נספח ד'
המבקר מצא מספר ליקויים.
שירה לוין :לפני הביקורת לא היו כללים ,הדו"ח היה על  10רשויות שנבחרו לביקורת והמועצה היא אחת
מהרשויות .בעקבות הדו"ח תוקנו מספר נושאים שהוגדרו כליקויים.
.3
 .4דו"ח ביקורת בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מידע:
אלי יהודה מציג את עיקרי הדו"ח – מצ"ב נספח ה'
הרשויות המקומיות עושות שימוש רב במערכות מידע שחלקן מחוברות לאינטרנט .במועצה האזורית עמק
יזרעאל יש כ  30מאגרי מידע ,כל מאגר מידע חייב להיות רשום.
הדו"ח הוגש למועצה בחודש מרץ  ,2020מאז המועצה טיפלה במספר ליקויים כולל מינוי ממונה אבטחת
מידע.
זיו ורהפטיג :אני עוסק בתחום והדו"ח מלמד שיש הרבה ליקויים .יש מאגרי מידע שהם זהים ואני מציע
לאחד .המועצה צריכה להיכנס לפעולה דחופה שלא תהיה תקלה ,נראה שיש חורים גדולים ברמת האבטחה.
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 .5ועדות ביקורת לוועד המקומי ,כפר ברוך ומזרע:
בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח  1958:-ועדת הביקורת של הוועד
המקומי תמנה  5 - 3חברים.
מליאת המועצה נדרשת לבחור את חברי ועדת הביקורת מתוך רשימת תושבים שהציעו את מועמדותם:
 )1ועדת הביקורת של הוועד המקומי בכפר ברוך  :סמדר נחמיה
הוועדה מונה כיום שני חברים.
 )2ועדת הביקורת של הוועד המקומי במזרע :שחר שדמי
הוועדה מונה כיום חבר אחד ,נמסר לוועד המקומי שיש להשלים חבר נוסף.
 למועמדים אין חוב בארנונה.
 המועמדים רשומים במרשם התושבים בישוב.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את סמדר נחמיה לוועדת הביקורת לוועד מקומי כפר ברוך
ואת שחר שדמי לוועדת הביקורת לוועד מקומי מזרע.

 .6האצלת סמכות למנכ"ל המועצה להגשת בקשות להנפקת כרטיס חכם לעובד:
כרטיס חכם הינו אמצעי אמין לזיהוי ולביצוע חתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת ברמת האבטחה
הגבוהה ביותר .על הכרטיס מונפקת תעודה אלקטרונית ,המאפשרת זיהוי של בעליו והופכת אותו לאמצעי
זיהוי אישי וחזק .ברירת המחדל שהסמכות היא של ראש המועצה או שהוא מאציל סמכות בהתאם לסעיף
 4לצו המועצות האזוריות.
המליאה מתבקשת לאשר האצלת סמכות למנכ"ל המועצה שבמסגרת הנוהל להנפקת כרטיס חכם,
המנכ"ל הוא שעוקב אחרי הבקשות להוצאת הכרטיס ,תקופת השימוש והקשר לתפקיד ,ביטול הכרטיס
בסיום תפקיד וכד'.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את האצלת הסמכות למנכ"ל המועצה להגשת בקשות להנפקת
כרטיס חכם לעובד.
 .7דירקטוריון יובלי העמק:
איריס גרומן (נבחר ציבור) פרשה מהמליאה ולכן אנו נדרשים לאשר נבחר ציבור חדש.
מבקשים לאשר את אבי סמוביץ.
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החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את אבי סמוביץ (נבחר ציבור) לדירקטוריון יובלי העמק

 .8תב"רים:
שגיא וייץ מציג את שלושת התב"רים המפורטים בנספח ו'.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את התב"רים בנספח ו'

רשמה :מורן ניר
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