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 (ה' טבת תשפ"א))20.12.2020מיום  16פרוטוקול ישיבת הנהלה  מספר 

 

 (פ"אתש ה' טבת) 2020 דצמבר 20מיום  71פר סמפרוטוקול ישיבת הנהלה 

  נוכחים:

 גבי קנץ שמוליק דודאי אבי סמוביץ דליה אייל אייל בצר

 נועם הולנדר גל בריל יריב בן עזר ישראל ויזל זיו ורהפטיג

   אלי בן סימון יוחאי פורת יזרעאלישי 

 

  לא נכחו:

     

 

חלי דניאל, ויינגרטן, דובי , מירי שריג, אלי יהודהשגיא וייץ,  ,עודד דונגעו"ד רינת זונשיין,  משתתפים:

 מורן נירכליל כנעני, 

 

 על סדר היום:

 דיווחי ראש המועצה

 אבי סמוביץ –דיווחי קורונה 

שינוי תב"ע בסמכות מקומית )הארכת דרך קיימת( לטובת הסדרת  -שכונת כדורעף קיבוץ שריד  .1

 גישה למגרשים פנימיים בשכונה 

הסדרת תב"ע למט"ש דברת עבור התאגידים: מוא"ז עמק יזרעאל/יובלי העמק, כפרי גליל תחתון  .2

 והרי נצרת

ח' לתוספת השנייה  22  קירוי סולארי בקשה להתקשרות ללא מכרז בהתאם לסעיף( 22.2020)מכרז  .3

 לצו המועצות המקומיות /מועצות אזוריות 

  2021תקציב מועצה לשנת  .4

  2021תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .5

  2021האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת  .6

 אישור גיוס מנהל/ת אגף משאבי אנוש בשכר בכירים  .7

י( מסגרת ח .8 יטֹורִּ  מסגרת אשראי  – 2021ח"ד )חשבון חוזר ֶדבִּ

 שינוי מורשה חתימה חשבון הורים בי"ס רעים שמשית  .9

 עדי, אישור שם רחוב  .10

 ועדות ביקורת לוועד מקומי: אלונים, יפעת  .11

 תב"רים  .12

 תב"רים לסגירה  .13

 

  



  

2 
 

 (ה' טבת תשפ"א))20.12.2020מיום  16פרוטוקול ישיבת הנהלה  מספר 

 

 :( קירוי סולארי, בקשה להתקשרות ללא מכרז2.2020מכרז ) .1

 ;הנושאשחר אורן מציג את 

 (אזוריות)מועצות ח' לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות  22בהתאם לסעיף 

ללא מכרז וזאת מאחר ואנו סבורים שקיום מכרז חדש לא בהסכם המועצה מבקשת מהמליאה, להתקשר 

 יביא תועלת.

 רקע כללי:

וולטאיות ברחבי המועצה וביישוביה. במסגרת זו בוצע -המועצה מעוניינת לקדם הקמת מערכות פוטו

 פרויקט גדול לקירוי מוסדות הציבור, השלב השני מיועד להיות קירוי של מגרשי ספורט וחניונים. 

וא ראש המועצה הטיל על החכ"ל לקדם את המהלך, והחכ"ל קידמה מכרז )בשם המועצה( שתכליתו למצ

 וולטאיות.-יזם שיקים את המערכות הפוטו

 הנקודות העיקריות שהוגדרו:

 ביצוע מכרז שיאפשר למועצה וליישובים, שירצו, להקים את המערכות באמצעות היזם שייבחר. .א

 קביעת תנאי סף מחמירים שיבטיחו כי היזם שייבחר יהיה בעל יכולות ביצוע וניסיון מוכח. .ב

 ת למועצה ויישוביה, מפני הסתבכויות משפטיות ואחרות.ניסוח הסכם שיביא להגנה מיטבי .ג

 בחירת יזם שיקים על חשבונו את הקירוי מעל מגרשי הספורט וישלם בתמורה על השימוש. .ד

 המכרז:

 לצורך המכרז נבחר יועץ מקצועי טכני וליווי משפטי מתמחה. .א

 נבנה מכרז מאד יסודי שנותן מענה מיטבי לנקודות שהוגדרו. .ב

 מציעים פוטנציאלים. ל ידיפומבי כחוק, ניתנו הארכות בזמני ההגשה כפי שהתבקשו עהתקיים הליך  .ג

בסיום המכרז התקבלה הצעה אחת בלבד, של חברה ידועה ובעלת ניסיון ומוניטין בתחום המערכות  .ד

הסולאריות, אולם לאחר בדיקה יסודית התברר כי, בשל האופן בו הוגשה ההצעה, היא אינה עומדת 

 סף אשר נקבעו במכרז.   בחלק מתנאי ה

 ההצעה המובאת בפני הנהלת/מליאת המועצה:

לאור עמדת הגורמים המקצועיים על כך שקיום מכרז נוסף לא יביא תועלת )מהנימוקים שיפורטו בהמשך(, 

מבוקש אישור המליאה, להתקשר ללא מכרז לביצוע העבודות, עם החברה שהגישה את הצעת היחיד או 

 סיון בתחומים המבוקשים. עם תאגיד אחר בעל ני

 נימוקים:

. אחת הצעה רק הוגשה יום של בסופו אך במכרז התעניינות הובעהשנכתב בחוות הדעת המשפטית,  כפי

 המקשה, הצפויה העבודה היקף לגבי הודאות חוסר הינם העניין ניתוח לאחר שנראה כפי, לכך הטעמים

ובכלל מאיימת על ההתקשרות וכן שינויים צפויים בהסדרה הרלוואנטית, ובכלל זאת  מחיר הצעות לתת

מאחר ואין בכוונת המועצה לשנות את תנאי  .2021 ינואר בחודש לתוקפה להיכנס יההורדת התעריפים הצפו

 המכרז, ניתן להניח בוודאות גבוהה שלא יוגשו הצעות נוספות ומכאן העדר התועלת בקיום הליכי מכרז

 פומבי.

שינויים רגולטוריים חדשות לבקרים, הורדת תעריפים וכיוצ"ב, ונוכח צורך אמיתי של ישובים בקירוי  נוכח

, אשר חדש למכרז יציאה. לאור זאת, למועצה חשיבות רבה בקידום הנושא ,חנייה ומגרשי ספורט מגרשי

, אל מול הצפי הדליל, אם בכלל של הצעות,  אנו סבורים  שכאמור לא תהיה בו זמן אורך כבותומטבע מור

תערוך זמן נוסף ותגזול מהמועצה משאבים נוספים, ומהסיבות המפורטות לעיל )העדר מתחרים( כל תועלת, 

 בהחלט קיים חשש שהתוצאה שלו תהיה פחות טובה מהתוצאה שהתקבלה במכרז.
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 הם המציע לא עמד?יוחאי פורת: מה היו התנאים שב

לול שני סשחר אורן: היו שני מסלולים אפשריים להגשה, מסלול אחד שהיזם מגיש רק את עצמו כיזם ומ

שהיזם מציג את עצמו ואת קבלני המשנה. היזם סימן רק את עצמו, שהוא יעשה הכל ללא קבלני משנה, 

 היזם שהגיש הוא בעל ניסיון רב אבל חייב קבלני משנה.

 ?אנחנו מבקשים להתקשר עם המציע היחיד שההצעה שלו נפסלהגבי קנץ: 

אלי בן סימון: למיטב זכרוני במועצה ביצע עבודות מסוג זה, למה לא ממשיכים עם אותו הקבלן? לא בטוח 

שצריך לאשר פטור ממכרז, לא מדובר בנושא דחוף. מבקש לדעת מי חברי הוועדה לבחינת ההתקשרות 

 ומבקש שיהיה חבר מליאה.

 כפי שציינו ולאחר בדיקה, מכרז חדש לא יביא תועלת. נת זונשיין:רי

 בהחלט מקובל שיוחלט שוועדת המכרזים תאשר את ההתקשרות.שחר אורן: 

יריב בן עזר: אני חבר ועדת מכרזים, דנו בנושא במסגרת הוועדה ומאחר שהוועדה אינה יכולה להחליט 

 בנושא, העברנו למליאה לאישור התקשרות ללא מכרז.

 מחפשים קבלן שיעשה הכל? סככה ומערכת? ?B.O.Tשמוליק דודאי: האם מדובר במכרז 

 . תנאי המכרז אנחנו מחפשים יזם שיקים את הסככה והמערכת.B.O.Tשחר אורן: זה לא מכרז 

לשאלת אלי בן סימון, מדובר על מכרז חדש, אי אפשר להכיל זכיין קודם על מכרז חדש גם אם מדובר 

 ה.באותו אופי עבוד

 שמוליק דודאי: מציע לשקול פיצול לשני קבלנים )קבלן הקמה וקבלן מערכות סולאריות(.

 שחר אורן: מיטב היועצים המליצו על התקשרות עם יזם שעושה הכל, שיש אחראי אחד והאחריות עליו.

 וליישובים. אפשר חיסכון למועצהתאייל בצר: הקמת המערכות 

 

 החלטה:

וולטאיות -ם הקמת מערכות פוטוודילקהתקשרות ללא מכרז ממליצים למליאה לאשר 

 .ברחבי המועצה וביישוביה

 הצביעו בעד 12

 )אלי בן סימון( נמנע 1

 

 

 עדכוני ראש המועצה:

  עדכון  –שדה תעופה 

מקבלי ההחלטות מתחילים להבין שיש מצעד איוולת וקשובים לכך שאין הגיון להכניס לעמק שדה 

שיחה עם אילנה שפרן, מנהלת אגף תחבורה במשרד התכנון, והיא הבטיחה תעופה. השבוע הייתה לי 

 שלאחר שנשלח את החומרים הדרושים היא תפעל למען החזרת חלופת חיפה לשולחן הדיונים.

  מחירי המים –שדולה חקלאית: 

 יחד עם חקלאים מהעמק להפחתת מחיר מים מושביים לחקלאות.פועלים 

  בקטגוריות המועצות האזוריות במדד המחזור של תאגיד תמיר 2מקום 

  צופים 5000-במה לאמני העמק בחנוכה. ברגע ההכרזה היו למעלה מ מתן –פרויקט מאירים את העמק 

 שי לוותיקי העמק מרותקי בית וניצולי שואה 

  נחל ציפורי )מהסוללים לציפורי( –השקת מקטע חדש 
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החזון שלנו שתהיה דרך סלולה להולכי רגל ולרוכבי אופניים מציפורי ועד לתחנת הנזירים. המקטע 

 הסוללים לציפורי. צולם סרטון הסברה יפה.האחרון שחנכנו הוא בין 

 מלגות לסופרים מהעמק: 

 לשישה סופרים / יוצרים מהעמק כדי לעודד יצירה וכתיבה בעמק.₪  2,500הוענקו מלגות בסך 

  :חנוכת גן פסלים באלון תבור 

 השבוע נחנוך גן פסלים נוסף באזור תעשייה אלון תבור.

 חנוכת גנים ומעונות יום : 

גנים חדשים בנהלל ובציפורי.  2-, בלפוריה, אחוזת ברק( וךישובים )היוגב, כפר ברו 4-יום במעונות  4

 מהלכים המראים על צמיחה וגידול בעמק. 

 פרויקט איסוף מעילים לנזקקים 

 פגישה עם שר ההתיישבות: 

 הרדוף.-שר ההתיישבות צחי הנגבי, ביקר במועצה. המטרה לפתח ולהגדיל את אזור עדי

  ביקר במועצה, יש חשיבה לשיתופי פעולה נוספים. אברהם דובדבני –יו"ר קק"ל החדש 

 עדיפות לאומית: 

יש רצון של המנהל להקטין את ההנחה, צפויה להתקבל פשרה שההנחה תינתן לפי מדד סוציו אקונומי 

 לא יפגע. 8אקונומי -יישובי ולא לפי הרשות, ישוב שמדורג סוציו

אך לפי דירוג הלמ"ס החדש שטרם פורסם, ישנם ישובים שדירוגם צפוי להשתנות מצבנו במועצה טוב, 

 , "אליה וקוץ בה".9-ויעלו ל

 

 

 אבי סמוביץ: –עדכוני קורונה 

 . יש שני יישובים צהובים. חולים בקורונה מועצהמתושבי ה 54נכון להיום, 

 ראה(שלושה בתי ספר הצטרפו לתוכנית מגן לחינוך )עמדות בדיקה לעובדי הו

 

בסמכות מקומית )הארכת דרך קיימת( לטובת הסדרת גישה  תב"עשינוי  -כדורעף קיבוץ שריד שכונת  .2

 :בשכונה למגרשים פנימיים

 אגף הנדסה –מוזמנת: ענבל קורן רייסנר 

 דובי וינגרטן מציג את הנושא:

במסגרת תכנון מפורט לשכונה בדרום קיבוץ שריד, שכונת הכדורעף, התברר הצורך בשינוי תב"ע בסמכות 

 מקומית )הארכת דרך קיימת( לטובת הסדרת גישה למגרשים פנימיים בשכונה.  

מחברת בין שתי דרכים מאושרות ומרחיבה דרך בקיבוץ. התכנית עברה  254-0745489התכנית המוצעת, 

. במסגרת הדיון התקבלה הערת רמ"י כי בתשריט קיים ייעוד 15/09/2020עדה המקומית בתאריך ודיון בו

ם להוסיף את קרקע של רצועת הדלק )לא קיים בפועל, אלא תוואי סטטוטורי( וכי לאור זאת, רמ"י מבקשי

 , כיוון שרצועת הגז אינה מצויה בתחום המשבצת של הקיבוץ. מגישי התכניתהמועצה כ

 יש אישור מהקיבוץ.

 

 

 

file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RNPCCRFW/שכונת%20כדורעף%20קיבוץ%20שריד/2000278377_500_5_1_1_1.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RNPCCRFW/שכונת%20כדורעף%20קיבוץ%20שריד/2000278377_500_5_1_1_1.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RNPCCRFW/שכונת%20כדורעף%20קיבוץ%20שריד/2000278377_500_5_1_1_1.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RNPCCRFW/שכונת%20כדורעף%20קיבוץ%20שריד/2000278377_500_5_1_1_1.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RNPCCRFW/שכונת%20כדורעף%20קיבוץ%20שריד/2000278377_500_5_1_1_1.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RNPCCRFW/שכונת%20כדורעף%20קיבוץ%20שריד/2000278377_500_5_1_1_1.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RNPCCRFW/שכונת%20כדורעף%20קיבוץ%20שריד/2000278377_500_5_1_1_1.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RNPCCRFW/שכונת%20כדורעף%20קיבוץ%20שריד/2000278377_500_5_1_1_1.pdf
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 החלטה:

בהתאם לבקשת רמ"י  מגיש התכניתממליצים למליאה לאשר הצטרפות המועצה כ

לצורך שינוי תב"ע לטובת הסדרת גישה למגרשים פנימיים בשכונת כדורעף בקיבוץ 

 שריד.

 

 

 :הסדרת תב"ע למט"ש דברת .3

 ;את הנושא דובי וינגרטן מציג

המט"ש שייך לשלושת התאגידים, מועצה אזורית עמק יזרעאל / יובלי העמק, כפרי גליל תחתון, הרי נצרת. 

מדובר על הגדלת זכויות )לא שטחים(. מט"ש דברת תורם להפעלת טורבינת חברת חשמל. החלוקה בעלויות 

 הביוב.היא באחוזים על פי תרומת 

 יריב בן עזר: איך המים של המט"ש מגיעים לחקלאות?

 דובי וינגרטן: אני מייצג את התחום ההנדסי.

ש דברת מחובר לרני הסוללים, "אייל בצר: התמודדות שלנו היא על מחירי תשלובת הקישון. קו הביוב למט

 לאים.הצינור בדרך מספק מים לחקלאים במחיר זול יחסית. הקו יצר נגישות טובה לחק

 

 החלטה:

 ממליצים למליאה לאשר הסדרת תב"ע למט"ש דברת.

 

 

 :2021תקציב המועצה לשנת  .4

 שגיא וייץ מציג את הנושא:

 א' מצ"ב נספח

מציינת גידול של  45, שורה 10%ישראל ויזל: חשוב להציג ביאורים לסעיפים עם השינויים שמעבר ל 

1500%. 

, ההשוואה היא לתקציב 2020חלב ודבש שלא התקיים בשנת שגיא וייץ ומירי שריג: מדובר על פסטיבל 

 המעודכן. 2020

 2021ולשנת  2020אייל בצר: מדובר על תקציב שמרני, תקציב מסגרת, חשוב לזכור שתקציב המדינה לשנת 

נציג עדכון תקציב המועצה לשנת  2021טרם אושר ויש לו השלכות על תקציבי הרשויות. לקראת חודש יוני 

ארנונה מגורים. היינו קרובים  30%ארנונה מעסקים ו  70%ימה שלנו לחזור ליחס ארנונה של . המש2021

ליחס הזה אך החלטת המדינה לביטול עיר עולים הרחיקה אותנו. אנחנו פועלים להגדלת ההכנסות גם 

 במסגרת התכנית הכוללנית.

שדות התעופה לאור ישראל ויזל: ביקשתי מאייל להסיר את התמיכה בעמותה להתנגדות להקמת 

 ההתנהלות שלהם בדגש על ההתייחסות לרמטכ"ל תושב המועצה.

 הועברו במלואן לכל הגופים שאושרה להם תמיכה. 2020אייל בצר: תמיכות לשנת 

 ניתן יהיה להתייחס. 2021בדיון התמיכות לשנת 

ם ודעתם, ולא על דיברתי עם הרמטכ"ל ועם שר הביטחון והבהרנו שהקמפיין מתנהל על ידי מספר תושבי

ידי הרשות שיודעת ומכירה שהרמטכ"ל לא מחליט בנושא. המהלך לא ראוי, אני חושב שהקו שהעמותה 

 בחרה הוא לא נכון.
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 החלטה:

 .2021את תקציב המועצה לשנת ממליצים למליאה לאשר 

 

 

 :2021תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .5

 שגיא וייץ מציג את הנושא:

 ב' מצ"ב נספח

 יישובים עדיין בבדיקה ויוצגו בישיבת המליאה.שני 

 (.התקציבים נבדקו על ידי ועדה בהרכב בעלי תפקידים מהמועצה ושאול הלפרין )מנהל קהילה גבעת אלה

 לשם מילוי תפקידו יכין הוועד המקומי תקציב של הכנסות והוצאות לשנת הכספים ויגישו למועצה לאישור.

 , המועצה תכין תקציב בשביל הוועד המקומי.שנקבע התקציב במועדאם הוועד המקומי לא הגיש את 

המועצה רשאית לתקן או לדחות כל פרט מפרטי התקציב וכן להוסיף פרט אם לדעתה הדבר הכרחי לטובת 

 הציבור ובלבד ששמעה את דעתו של הוועד המקומי לפני ביצוע.

 מועצה וכן להחלטות מליאת השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים כפופה לאישור התקציב של ה

 המועצה מעת לעת. 

  השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים שמקורה בתקציבים המתקבלים מגורמים אחרים, כגון משרדי

הממשלה, מפעל הפיס, כפופה לקבלת תקציבים אלה על ידי המועצה בפועל ואישור התב"ר על ידי 

 המליאה ומשרד הפנים.

  המאושר מוטלת במלואה על הוועד המקומי. במידה ובמהלך שנת האחריות על ביצוע בהתאם לתקציב

הכספים, יחול שינוי בתקציב הוועד המקומי, בין אם בשיעור ההוצאות או ייעודן ובין אם בשיעור 

ההכנסות וייעודן, חובה על הוועד המקומי לאשר תיקון תקציב בהתאם ולהעביר את התקציב המתוקן 

יות המלאה בעניין. ככל שבאותה שנת כספים יהיה שוני בין התקציב לאישור המועצה ועליו תחול האחר

שאושר על ידי המועצה לבין ביצועו בפועל, ניתן יהיה לראות בכך חריגה מתקציב מאושר, על כל 

 המשתמע מכך. 

 

 החלטה:

 .2021את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת ממליצים למליאה לאשר 

 

 

 

 :2021המקומיים לשנת האצלת סמכויות לוועדים  .6

הוועד המקומי מוסמך לפעול לפי הסמכות שאוצלת לו המועצה האזורית והוא חלק ממערכת השלטון 

 ציבורי. –המקומי הכפוף לכללי המשפט המינהלי 

 .האצלת סמכויות מובאת לאישור המליאה ביחד עם אישור תקציבי הוועדים המקומיים

סמכויות, המועצה האזורית רשאית לאצול סמכויות שונות לוועדים אין חובה על שוויוניות באצילות 

 מקומיים בתחום שיפוטה.

# המועצה האזורית רשאית לבטל או לשנות את הסמכויות שאצלה לוועד המקומי לאחר שנתנה לו הזדמנות 

 להשמיע את טענותיו.
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המקומיים, הסכום צמוד סל השירותים אינו צבוע, הוא כללי. נקבעה נוסחה לקביעת הסכום לוועדים 

 . 2017ינואר  01לארנונה החל מה 

 בדיקת סעיפי החובה מבוצעת על ידי המועצה באישור תקציב הוועד.

 

 החלטה:

 2021את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים לשנת  ממליצים למליאה לאשר

  ג'.בנספח המפורטות 

 רק בתחום הקהילה והתרבות.  –: וועד עם סמכויות מצומצמות מאוד 1מודל תפעול 

 בית זייד, כפר גדעון, סוואעד חמירה

 : ועד עם סמכויות מלאות בנספח.2מודל תפעול 

אחוזת ברק, אלון הגליל, אלוני אבא, אלונים, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, 

עת, כפר גבעת אלה, גבת, גזית, גניגר, דברת, הושעיה, היוגב, הסוללים, הרדוף, חנתון, יפ

ברוך, כפר החורש, כפר יהושע, מזרע, מנשיה זבדה )ללא סמכויות כספיות(, מרחביה 

ציפורי, רמת דוד, שדה יעקב, שמשית, שריד, מושב, מרחביה קיבוץ, נהלל, עדי, עין דור, 

 תל עדשים, תמרת.

 

 

 

 אישור גיוס מנהל/ת משאבי אנוש בשכר בכירים: .7

 רינת זונשיין מציגה את הנושא:

 נתונים מרכזיים:

  עובדים. 1,300-וכ₪ ניהול תקציב של מעל חצי מיליארד  –מדובר בנושאת מטוסים 

  המגזר הציבורי מפגר אחר המגזר הפרטי בכל הקשור להון אנושי וניהול ביצועים, בשנים האחרונות

 לאט לאט מדביקים חלק מהפערים.

  עם פיתוח סדור של היכולות ותהליכי כ"א אדם איכותי –עובדי המועצה מקצועיים ומחויבים מאוד ,

 העבודה, יהיה ניתן להפיק הרבה יותר מכוח האדם הקיים.

 .מחייב אותנו להיערך לכך מכל הבחינות –נפש בכל בשנה  1,000-המועצה גדלה בכ

 

 ניהול ופיתוח ההון האנושי:

 בניית מערך הון אנושי שיידע לתת את התוצרים הבאים:

  .יצירת מנהלים חזקים, עצמאים ובעלי מיומנויות ניהול גבוהות, לצד הידע המקצועי 

  .קידום תהליך הערכת עובדים ותרבות ניהול לפי תפוקות ויעדים 

  .יכולת ובקיאות בתכנון וניהול תהליכים וביצוע משימות 

  .בניית נוהל עבודה ברור וסדור לקליטת ופרישת עובדים ויישומו 

  כי עבודה וטיפול בגופי הסמך ועובדיהם.ייעול תהלי 

  .פיתוח מתמיד של יכולות המנהלים והעובדים 
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 מצב רצוי מצב מצוי נושא

 נהלי מחלקות ואגפיםמ
  

מנהלים מאוד מקצועיים אך עם 
 פערים  בעולמות הניהול

  

יצירת מנהלים חזקים, עצמאים ובעלי מיומנויות ניהול  
 גבוהות, לצד הידע המקצועי.

 למידת תפיסות ניהול חדשניות
 x;z;yדור  

מדידת ביצועים 
 והערכת עובדים

  

ניהול איכותי של השוטף אך לא 
 ניהול על פי תפוקות ויעדים על סמך יעדים מדידים

 סדורים תהליכי הערכה ומשוב חלקי

אסדרת עמותות  
 נותנות שירותים

  

  ארבע עמותות נתמכות 
  

 כעירוניותאסדרת תהליך מעבר העמותות 

 הסדרת כ"א 

על בסיס בקשות המגיעות   פיתוח עובדים 
 מהשטח

  מיפוי מצב קיים, ותכנון מסלולי למידה וקידום 
 בהתאם לצרכי הרשות

מיקוד במצב הקיים ובניהול  תהליכים חוצי ארגון
 הובלה וליווי של תהליכי עומק ותהליכים חוצי ארגון השוטף

 מחלקת כ"א 

התפעולי מנהלי של ניהול החלק 
המשאב האנושי )רגולציה 
מרובה, הסכמי שכר מורכבים 

  ועוד(

מוביל את המועצה כארגון מתקדם,  אגף הון אנושי
מקצועי, שירותי ואיכותי עם תרבות ארגונית וניהולית 

 חדשנית ומכוונת יעדים

 

 פוטנציאל הרווח למועצה:

 .עבודה מבוססת יעדים ומדדים 

  המשאבים הקיימים ומיקוד בדברים החשובים למועצה ולעומד בראשה.ניצול מקסימלי של 

 .ביצועים טובים ויעילים יותר של יחידות המועצה השונות 

  .עובדים ממוקדים ומקצועיים יותר 

 .שליטה ובקרה של הנהלת המועצה על הביצועים 

 .הגדלת שביעות הרצון של עובדי המועצה 

 ור זמן ההתאקלמות.העלאת המוטיבציה של עובדים חדשים וקיצ 

 עליית מדרגה באיכות השירות לתושב.

 

 

 ניהול ופיתוח ההון האנושי:

 צרכים:

  הון אנושי. לאגףהפיכת המחלקה 

  גיוס מנהל/ת אגף בעל/ת ניסיון מוכח, שיוכל להוביל את האגף החדש להשגת המטרות אליהן מכוונת

 המועצה והעומד בראשה.

  תהליכים.מיצוב האגף כיוזם, מסייע ומוביל 

 למה עכשיו?

  צורך שעולה מהשטח. הקורונה חידדה את הצורך בהפניית זרקור על העובדים ועל הנחיצות בחידוד

 ושכלול תהליכים חוצי ארגון.

 .מסר לעובדים שהמשאב האנושי חשוב לנו מאוד 
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 .הנחיה/ המלצה של משרד הפנים 

  הממליצים על כך. 2020ומ  2015שני אבחונים ארגוניים מ 

 ית אגף כתשתית לתהליכים רבים שהבשילו והחלו לקרום עור וגידים בשנה האחרונה.בני 

 .בשלות ארגונית 

 

העובדים הם עובדי העמותות. בשוק הפרטי  1300זיו ורהפטיג: הצגה יפה שמלווה בכמה סתירות, חלק מ 

 בקצה?!עכשיו מפטרים, לא מגייסים. אני לא מצליח להבין איך ראש אגף יעזור לנהג האוטובוס 

הייתי מצפה שראש אגף יטפל בעובדים הישירים שלו, ראש אגף משאבי אנוש דואג למדיניות. צריך לבחון 

 מה קורה במחלקה כיום, הרושם שמנהלת המחלקה עושה עבודה טובה.

מרכזי לשירות טוב. מהי הסיבה שעד היום לא שמוליק דודאי: הנטייה שלי היא לתמוך, הון אנושי זה כלי 

כזה במועצה? מה העלויות שלנו למהלך הזה? אם נעשתה בדיקה במועצות גדולות בהשוואה  היה אגף

 אלינו?

 גבי קנץ: תומך, אני חושב שמנהל אגף משאבי אנוש יכול לתרום, ניהול טוב של אנשים הוא חשוב. 

ר יריב בן עזר: אנחנו צריכים לאשר את בקשת ההנהלה ברמה העקרונית והביצוע יתקיים לאחר אישו

 תקציב המדינה.

ישראל ויזל: המחשבה והרעיון ראויים לציון, היוזמה ברורה. הופתעתי לגלות שהיו שני תהליכים שלא 

ידעתי על קיומם ואשמח לקרוא את מסקנות העבודה שנעשתה. נדמה שהעלויות הן כבדות וזו סוגיה שלא 

 מופיעה.

ההשלכות. אני מרגישה מחוייבת לתת תמיכה גל בריל: אני מתרשמת מעומק התוכנית, אשמח להבין מה 

לרינת מהניסיון שלה. גם אנחנו בשוק הפרטי רואים חשיבות בהון האנושי. אשמח שהתכנית תתקדם ויוצגו 

 לנו ההשלכות התקציביות.

אייל בצר: הנושא מלווה אותנו תמיד, הצורך קיים כל הזמן. המועצה שלנו משופעת בעובדים מצויינים. 

. האתגרים הולכים וגדלים 2021אלש"ח שמופיעים בתקציב המועצה לשנת  300יב של מעל מדובר על תקצ

ואנחנו רוצים מועצה חזקה. המקורות התקציביים נבדקו עם גזבר המועצה. מבקש שנאשר היום והביצוע 

 לאחר אישור תקציב המדינה. 2021יהיה במהלך שנת 

 

 החלטה:

 .אבי אנוש בשכר בכיריםגיוס מנהל/ת אגף משממליצים למליאה לאשר 

 

 

 

ימסגרת חח"ד )חשבון חוזר  .8 יטֹורִּ  מסגרות אשראי;  –2021( ֶדבִּ

 בבנקים, על פי הנסחים שהובאו על ידי הבנקים; 2021בקשים לאשר מסגרות אשראי לשנת מ

  :500,000בנק הפועלים ₪ 

  :)600,000בנק לאומי לישראל )ב.ל.ל ₪ 

  1,400,000: מרכנתיל )דקסיה לשעבר(בנק ₪ 

 

 החלטה:
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 ;2021לאשר את מסגרות ח.ח.ד לשנת ממליצים למליאה 

  :500,000בנק הפועלים ₪ 

  :)600,000בנק לאומי לישראל )ב.ל.ל ₪ 

  1,400,000: מרכנתיל )דקסיה לשעבר(בנק ₪ 

 

 

 :מורשה חתימה חשבון הורים, בי"ס רעים שמשית .9

הבנק, לייצג את  על ידי להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו 

 638304התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 

    'קבוצה א

 מנהלת ביה"ס  - שלומית גייסט

 '                 ה בקבוצ

  מזכירת ביה"ס  -אתי כהן  

  נציגת ועד הורים )במקום ורד אדלר( -כרמית ראם 

בית הספר רוף חותמת  יאחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצ - הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים

   "רעים"

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה  להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו

 לעיל: הנזכרים בסעיף

  :ערוצי שירות                                               תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(      )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                    

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                        עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                            פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות         -פועלים בטלפון                                                                       

 "תיק ממסרים"                                                    

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                         

 

 החלטה:

 כרמית ראם כמורשת חתימה בחשבון הורים.ממליצים למליאה לאשר את 

 

 

 :ועדות ביקורת לוועד מקומי אלונים, יפעת .10

ועדת הביקורת של הוועד  1958:-בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח 

 .חברים 5 - 3המקומי תמנה 

 שהציעו את מועמדותם:מליאת המועצה נדרשת לבחור את חברי ועדת הביקורת מתוך רשימת תושבים 

 : אלוניםועדת הביקורת של הוועד המקומי ב (1

 בועז רשף, דותן גור, סינדי מייסל



  

11 
 

 (ה' טבת תשפ"א))20.12.2020מיום  16פרוטוקול ישיבת הנהלה  מספר 

 

 

 : יפעתועדת הביקורת של הוועד המקומי ב (2

 משה תרשיש, סער לופי, אור שאלתיאלי

 

 למועמדים אין חוב בארנונה. 

 .המועמדים רשומים במרשם התושבים בישוב 

 

 החלטה:

 את:לאשר ממליצים למליאה 

  אלוניםלוועדת הביקורת לוועד מקומי בועז רשף, דותן גור, סינדי מייזל 

  יפעתלוועדת הביקורת לוועד מקומי משה תרשיש, סער לופי, אור שאלתיאלי 

 

 

 :תב"רים .11

 ד'בנספח שגיא וייץ מציג את רשימת התב"רים המפורטים 

 

 החלטה:

 ד'ממליצים למליאה לאשר את רשימת התב"רים המפורטים בנספח 

 

 :תב"רים לסגירה .12

 ה'בנספח שגיא וייץ מציג את רשימת התב"רים לסגירה המפורטים 

 היתרה חוזרת לקרן.

 

 החלטה:

 ה'ממליצים למליאה לאשר את רשימת התב"רים לסגירה המפורטים בנספח 

 

 

 

 ניר רןשמה: מור


