פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  24מיום  7בנובמבר ( 2021ג' בכסלו
התשפ"ב)
נוכחים:
פרסאי יריב בן עזר

אייל בצר

דליה אייל

אורי קירי

שיר
ברניב

יוחאי פורת

ישראל ויזל

אבי סמוביץ

שי יזרעאלי

גל בריל

נועם הולנדר

רז קרני

אלי בן סימון

החסירו:
זיו ורהפטיג
משתתפים :רינת זונשיין ,עו"ד עודד דונג ,שגיא וייץ ,אלי יהודה ,שירה לוין ,ציפי גליקשטיין ,כליל
כנעני.
על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה
 .1הצגת מחלקת דוברות – מציגה :שירה לוין ,דוברת המועצה.
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הצגת פעילות אופק לתעסוקה (מעברים בעמק) -מציגה :ציפי גליקשטיין ,מנכ"ל אופק לתעסוקה
(מעברים בעמק).
דוח מיוחד -בדיקת ממצאי דוח ועדת הביקורת של הועד המקומי בלפוריה לשנת  2019ומסמך הנחיות-
מציג :אלי יהודה ,מבקר המועצה
בחירת מועמדים לועדת ביקורת בבית לחם -מציג :אלי יהודה ,מבקר המועצה.
אישור גמול ליו"ר ועדת ערר לפי חוזר מנכ"ל  -5/2012מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה.
תב"רים – מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
שונות.

עדכוני ראש המועצה:
 שדה תעופה – עדכון
אנחנו שמחים וגאים על החלטת ממשלת ישראל לבטל את החלטה  ,2050מבחינתנו זאת
הצלחה גדולה .אנחנו לא נחים על זרי דפנה וממשיכים לפעול עד אשר תאושר חלופה אחרת.
אנו מאמינים ששדה תעופה גדול כפי שהמדינה רוצה וצריכה ,יכול לקום רק בדרום ,ולצידו
שדה משלים בחיפה.
 פתיחת שנת הלימודים  -קתדרה
ב 17-לאוקטובר נפתחה שנת הלימודים .חלק מהלימודים יתקיים בזום .אנו שמחים על
פתיחת השנה ומקווים לשנה סדירה ופורייה .הרישום עלה על כל הציפיות ואנחנו מאחלים
שנה פורייה ומהנה ללומדים.
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 פורום נשים אשכול גליל ועמקים
פורום שהוקם ביוזמתה המבורכת של דליה אייל .אנו רואים את החשיבות הגדולה בהקמתו
ובהתנהלותו.
 השקת "עמק יין -חוויה יזרעאלית"
ב 21.10 -התקיים אירוע השקה של עמק היין ,בהובלת מאיה קדוש .מחלקת התיירות עבדה
קשה ואיגדה  12בעלי יקבים .בשנים האחרונות העמק הפך למוביל בתחום היינות והיקבים.
לא מעט כרמים נשתלו ברחבי העמק.
 פרס העמק
ב 2.11-יום הצהרת בלפור התקיים טקס הענקת פרס העמק .בשנה שעברה בעקבות הקורונה,
לא התקיים הטקס במתכונתו הרגילה ומי שקיבל את הפרס היו צוותי הצח"י היישוביים.
השנה קיבל את הפרס אלון נהיר ,מנכ"ל עמותת עלי כותרת .אלון משקיע במשך שנים ארוכות
בקידום וסיוע לילדים בעלי מוגבלויות ,ע"י הפעלת מועדוניות ייחודיות עבורם.
 ביקור נציגי מרכז השלטון האזורי
ב 4/11-התקיים ביקור של נציגי מרכז השלטון האזורי בהובלת המנכ"ל איציק אשכנזי.
במהלך הביקור ניתנה סקירה רחבה על אתגרי העמק ונסענו לביקור באזור הרדוף וסוועאד
חמירה.
 פגישה עם שרת הפנים בירושלים
ב 8-לחודש תתקיים פגישה עם שרת הפנים .הנושא המרכזי הוא חיזוק ההתיישבות ואיזון
דמוגרפי ,יש ביקושים נרחבים אך יש מצוקת קרקע .בהזדמנות זאת אעלה נושאים נוספים
בעלי השפעה דרמטית על עתיד העמק ,ביניהם המלצות הוועדה הגיאוגרפית ונושא שדה
התעופה.
 אירועי תרבות רבים ברחבי המועצה
העמק שופע תרבות ,בעזרת מחלקת תרבות ,אירועי תרבות המועצה בתנופה שלא עוצרת
לרגע.
 .1בקשה להעלות שני נושאים מעל סדר היום:


מועמדות לוועדת ביקורת באחוזת ברק.



ביטול מינוי של חבר ועדת ביקורת בהרדוף.

 החלטה – מאשרים להעלות את שני הנושאים מעל סדר היום.
 .2הצגת מחלקת דוברות – מציגה :שירה לוין ,דוברת המועצה.
שירה :מחלקת דוברות היא בעצם גם מחלקת שיווק .אנו מתעסקים בכל מידע שיוצא מהמועצה.
התקציב השנתי של המחלקה הוא  300אלש"ח.

2

יש לנו זמן מועט ביותר על מנת לתפוס את עינו של האדם .אנו חיים בעולם שריבוי הפלטפורמות
והצפת המידע רק גדלה ותפקידנו למצוא את הדרך להגיע לתושבים.
אנו רוצים להיחקק בראש התושב .מבחינתנו תושב הוא סוג של צרכן .תפקידנו הוא ליצר עניין
ולמנף תוכן מספיק יצירתי ומעניין על מנת למתג את המועצה כפי שאנחנו מאמינים שצריך.
בעידן הצפת המידע של היום ,אנחנו צריכים לעבוד על פילוח מדויק של השירותים שלנו לקהל
היעד.
העשייה שלנו מדובררת באתר המועצה ,בדיוור השבועי ,בדף פייסבוק ,באינסטגרם ,בקבוצות
וואטסאפ ועוד.
גל :תודה על מצגת יפה ומושקעת .הייתי רוצה לדעת יותר על העבודה מול הישובים ולהבין יותר
מעבר לשיווק ,לדעת את העבודה היומיומית – האם המחלקה ערה למה שהישובים מוציאים
החוצה?
שירה :בחירום אני עובדת מול הישובים באופן מאוד צמוד .בשגרה הישובים עובדים בעיקר מול
מחלקת הישובים.
גל :ממליצה לישיבת המליאה להביא את המדדים ,הנתונים היבשים.
אייל :אנו מועצה שעושה המון ,כל הזמן .יש פה עשייה יומיומית אדירה! תפקיד המחלקה ללקט
את המידע ולהוציא אותו החוצה בצורה נכונה וראויה.
 החלטה :הצגת מחלקת דוברות  -אושר להעביר להצגה מול מליאת המועצה.
 .3אישור גמול ליו"ר ועדת ערר לפי חוזר מנכ"ל  -5/2012מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל
המועצה.
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  5/2012,מועצת הרשות רשאית לקבוע כי חברי ועדת הערר
יקבלו גמול על השתתפותם בישיבות הוועדה ובלבד שהתעריפים המרביים לא יעלו על תשלום
לחברי ועדה ציבורית כפי שנקבעו על ידי החשב הכללי ,בהתאם להוראות התכ"מ .13.01.2002
גובה התשלום בהתאם לקבוע בהודעת החשב הכללי "תשלום לחברי ועדה ציבורית" עומד על 194
+ ₪מע"מ לשעה ליו"ר הוועדה .כיום יו"ר הועדה הינה עו"ד אילנה מירז עזר.
התעריפים הנקובים לעיל כוללים כיסוי של כל ההוצאות ובכללן החזרי נסיעות ,אש"ל וביטול זמן.
מצורפת לנוחיותכם החלטת המליאה הקודמת בעניין זה.
בעבר אושר תשלום כנ"ל ,אך ההחלטה היתה לתקופה מוגבלת .לכן מבוקש להביא את הנושא שוב
לאישור המליאה.
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 החלטה :אישור גמול ליו"ר ועדת ערר לפי חוזר מנכ"ל  -5/2012אושר להעביר לאישור
מליאת המועצה
 .4תב"רים – מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.

אלי :בנוגע לתב"ר הסוללים -הסכום לא מסתדר ,צריך לבדוק את הנושא לעומק.
אייל :נתבקשנו לבצע בדיקה בנוגע לתב"ר הנ"ל וכך יקרה לקראת מליאת המועצה הקרובה.
החלטה:
 תב"רים -אושר להעביר לאישור מליאת המועצה
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 .5הצגת פעילות אופק לתעסוקה (מעברים בעמק) -מציגה :ציפי גליקשטיין ,מנכ"ל אופק
לתעסוקה (מעברים בעמק).
ציפי :אני מנהלת מעברים בעמק מאפריל  .2021אני תושבת עמק יזרעאל ,בעלת תואר שני בייעוץ
ארגוני.
העמותה בבעלות משותפת של  3מועצות אזוריות  -עמק יזרעאל ,מגידו וזבולון .מדובר ב74 -
יישובים ,ובכ 65 -אלף תושבים.
התוכנית ממומנת ע"י משרד הרווחה ,המועצות ומשקי עמק יזרעאל .הגוף המפעיל הוא עמותה
עירונית.
מעברים בעמק זו תכנית ארצית של משרד הרווחה .הרעיון מאחוריה ,לייצר מערכת תומכת
ולפעול בתוך היישובים.
הקהילות מהוות מקור הזנה לצרכים מהשטח.
גל :מבקשת להוסיף על פי מה נמדדת ההצלחה של המקום.
יריב :המטרות של המועצה בהקמתה של העמותה ובתמיכתנו בה היא על מנת לספק שירותים
לתושבים שלנו ,אני מבקש לדעת כמה תושבים נהנים מהשירותים.
דליה :אני חושבת שעלו דברים מאוד חשובים .יש הרבה מאוד נהנים מהפעילות של אופק
לתעסוקה .יש נתונים ואני חושבת שאכן חשוב להציגם .כמו כן להראות את האתר .זאת הזדמנות
מצוינת להכיר את האתר לקהל רחב יותר.
 החלטה :הצגת פעילות אופק לתעסוקה (מעברים בעמק) -אושר להעביר להצגה מול
מליאת המועצה.
 .6דוח מיוחד -בדיקת ממצאי דוח ועדת הביקורת של הועד המקומי בלפוריה לשנת 2019
ומסמך הנחיות -מציג :אלי יהודה ,מבקר המועצה
אלי :בעקבות חילוקי דעות בין חברי הוועד המקומי בבלפוריה באשר לנאותות דוח הביקורת
לשנת  2019של ועדת הביקורת של הוועד ,החליטה המועצה למנות מבקר חיצוני לבדיקת ממצאי
הדוח .המבקר התבקש לבדוק שלושה נושאים :פרוטוקולים ,ניגוד עניינים ,הדרה ואי מסירת
אינפורמציה.
לבקשת הוועד התקיימה ישיבה משותפת בנוכחות מנכ"ל המועצה ומבקר המועצה .הדיון לא היה
מוצלח וגלש לנושאים לא רלבנטיים .עד היום הם לא הגישו התייחסות לממצאי הדוח.
יריב :אני מבקש לעצור את הדיון בנושא .יש טענות קשות של הוועד כי המבקר מטעם המועצה
קיבל מנדט לבדוק דבר אחד ובדק דבר אחר .בנוסף ,ישנן טענות שהוועד ביקש להיפגש עם ראש
המועצה ועם מבקר המועצה ולא קיבל מענה .לפני שמעלים לדיון במליאה ,אני מבקש שתשבו עם
האנשים הרלבנטיים ותשמעו מה שיש על ליבם .אשמח אם תבדקו את הנושא שוב בטרם תעלו
את הנושא הלאה.
אייל :למה הנושא מגיע להנהלה לפני שנדון בוועדת הביקורת?
אלי :דוח המבקר החיצוני עלה לדיון בוועדת הביקורת והיא החליטה לקבל את ממצאי דוח
המבקר החיצוני .על כן הנושא עבר להנהלת המועצה על מנת שיעלה על סדר יום מליאת המועצה.
ניתנה לוועד זכות להתייחס להעביר התייחסות לדו"ח לפני שיובא למליאה והם לא מימשו את
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הזכות שלהם .מבהיר כי אין חובת התייחסות .מדובר בזכות של הוועד לכן לא ניתן לחייב את
הוועד להתייחס לדו"ח.
אייל :לי אין בעיה להיפגש עם חברי ועד בלפוריה על מנת לשמוע את שיש להם לומר.
אלי :דוח הביקורת של המבקר החיצוני הוגש למועצה ב ,5.5.2021-בדוח ישנן הנחיות בנושאים
הבאים :הקלטת ישיבות ,עריכת פרוטוקול ישיבות הוועד ,בחינה משפטית של ניגודי עניינים
ופגישות עבודה מקצועיות.
להלן דף ההנחיות:
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עו"ד עודד דונג :בנושא זה הכלל הפשוט והברור הוא שלא צריך לפעול תחת חשש לניגוד עניינים.
ביקשו לקבל חוו"ד משפטית לגבי סוגיות של ניגוד עניינים הקשורות בהתקשרויות בין הוועד
המקומי ,שמכהנים בו חברי אגודה ,לבין האגודה.
יריב :אם יש בעיות  ,צריך לטפל בהן .בוועד המקומי היום יושב קבוע יועמ"ש בכל ישיבה.
משלמים לו הרבה כסף על מנת שלא יתפרשו דברים בצורה לא נכונה .אני חושב שלפני שנעלה
למליאה את הנושא ,צריך לשמוע את האנשים.
ישראל :אילולא יריב היה נוכח בישיבה מבחינתנו זה היה עוד דו"ח שרואים קוראים ומעבירים
הלאה .כיוון שיריב מכיר את הנושא ,הוא יודע לבוא ולהתייחס .עלו השאלות אם להעביר למליאה
או לא וזאת נקודה אחת שמטרידה .סוגיה אחרת היא שמדובר בבעיות הפרסונל.
אייל :כמו שאלי אמר ,לוועד הזדמנות להגיב בכתב .אף על פי כן ,כמובן לא אסרב לבקשה של
הוועד להיפגש איתי לפני שהדו"ח מגיע למליאה .אני מקווה שהוועד יבהיר שבכוונתו לתקן את
הליקויים .אני מציע שתתקיים פגישה שלי ושל אלי עם הוועד ולאחר מכן הנושא יובא למליאה.
 החלטה :דוח מיוחד -בדיקת ממצאי דוח ועדת הביקורת של הועד המקומי בלפוריה
לשנת  2019ומסמך הנחיות -יש לזמן את הוועד להגיב ולאפשר להם להיפגש עם ראש
המועצה ועם מבקר המועצה .הנושא יעלה למליאה לאחר הפגישה.
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 .7בחירת מועמדים לוועדת ביקורת בבית לחם -מציג :אלי יהודה ,מבקר המועצה

החלטה:
 מועמדות לוועדת ביקורת בית לחם הגלילית -אושר להעביר לאישור מליאת המועצה
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 .8מועמדות לוועדת ביקורת באחוזת ברק – מציג :אלי יהודה ,מבקר המועצה
הועדה מונה כרגע שני חברים יש לאשר חבר נוסף:

החלטה:
 מועמדות לוועדת ביקורת באחוזת ברק -אושר להעביר לאישור מליאת המועצה
 .9ביטול מינוי של אחד מחברי ועדת ביקורת בקיבוץ הרדוף  -מציג :אלי יהודה ,מבקר
המועצה
בישיבת המליאה הקודמת מונה תושב הרדוף לוועדת הביקורת של הקיבוץ ,לאחר מינויו
התעורר חשש שקיים ניגוד עניינים בינו לבין חברי הועד ועלה ספק בדבר התאמתו לתפקיד.
הוא מסוכסך עם חלק מחברי הוועד המקומי וישנן סיבות נוספות שבשל צנעת הפרט ,איננו
יכולים לחשוף.
עו"ד עודד דונג :המועצה ,כמי שממנה את חברי ועדת הביקורת בישובים ,רשאית לבטל את
המינוי ,אולם לפני קבלת החלטה יש לערוך שימוע ולתת לחבר ועדת הביקורת זכות טיעון.
המועצה יכולה לבחור כמה חברים שהשימוע יערך בפניהם.
גל :אולי בהתאם לסיטואציה ניתן להסיק מסקנות בנוגע להליך הקודם למינוי.
החלטה:
 ביטול מינוי של חבר ועדת ביקורת בהרדוף והמלצה למנות צוות מבין חברי המליאה
לטובת עריכת שימוע – אושר להעביר לאישור המליאה.
רשמה :חן כהן
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