פרוטוקול ישיבת הנהלה (התקיימה בשיחה ועידה טלפונית) מספר  10מיום ( 15.03.2020יט'
אדר תש"ף)
נוכחים:
אייל בצר
ישראל
ויזל
אפריים

אבי סמוביץ

דליה אייל
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סימון

נועם הולנדר שמוליק
דודאי

יריב בן
עזר
גל בריל

יוחאי
פורת
זיו
ורהפטיג

גבריאל
קנץ
איריס
גורמן

משתתפים :רינת זונשיין ,שגיא וויץ ,יפתח גיא ,מירי שריג ,חן כהן ,עו"ד עודד דונג.

על סדר היום:
 .1דיווחי ראש המועצה.
 .2עדכון תקציב תמיכות ב –  -₪ 21000מציג ,שגיא וייץ ,גזבר.
 .3אישור תמיכות  – 2020מציג ,שגיא וייץ ,גזבר( .ישלח בהמשך)
 .4בקשה להארכת שירות במועצה ,תפקיד מהנדס המועצה ,דובי ויינגרטן -מציגה רינת
זונשיין ,מנכ"ל.
 .5העברת עמותת חתנ"ס כעמותה עירונית -מציגה ,רינת זונשיין ,מנכ"ל.
 .6מינויה של חגית מיכאלי ברנס למשרת מנהלת לשכת ראש המועצה בחוזה אישי- 40% ,
 30%משכר מנכ"ל -מציגה ,רינת זונשיין ,מנכ"ל.
 .7אישור מנעד שכר לדוברת שירה לוין  40-50%משכר מנכ"ל -מציגה ,רינת זונשיין,
מנכ"ל.
 .8אישור שכר בכירים לסגן מהנדס המועצה -מציגה ,רינת זונשיין ,מנכ"ל.
 .9תב"רים -מציג ,שגיא וייץ ,גזבר המועצה (מצ"ב).
 .10שונות.

 .1אייל בצר -היערכות קורונה-דיווח
אנו מיישמים את החלטות משרד הבריאות בנוגע להתכנסות שלא תעלה על עשרה אנשים בחדר .במהלך סוף
השבוע האחרון ,הן בשישי והן במוצאי שבת התכנסנו על מנת להיערך בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מערכת החינוך לא פועלת כסדרה אלא במתכונת של למידה מרחוק ומתן משימות מקוונות לתלמידים .אנו
מבקשים להוות מעטפת לישובים הן בהיבט החינוך הפורמלי ,בדגש על הגנים והן בהיבט החינוך הבלתי
פורמלי .בכל יום נתכנס לצורך עדכון וביצוע הערכה מחודשת ומותאמת להנחיות משרד הבריאות.
דליה אייל:
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הקמנו צוות מלווה ישובים ,חברים בצוות כעשרה עובדים מטעם המועצה .כל אחד מעובדים
אלה קיבל  4 - 3יישובים ,אותם ילווה באופן צמוד ,כשהמטרה היא להיות איש קשר לכל דבר
ועניין ,להכיר כיצד כל ישוב פועל ונערך וכיצד אנו יכולים להיות להם לעזר ולהוות כלי המסייע
בהעברת מידע באופן מסודר .על המלווים להיות בקשר עם איש הקשר של הישוב ,להצטרף על
פי צורך לישיבות הצוות בישוב ,לרכז נתונים ,שאלות וקשיים העולים מהישוב ולהוות עבורם
אוזן קשבת ודמות מרגיעה.



בתקופה זו במיוחד משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים חוות קשיים רבים .אנו מנסים לתת
פתרונות על מנת שנוכל להקל ולסייע כמה שניתן למשפחות אלה.

יפתח גיא:
עם תחילתה של מגפת הקורונה אנו עסוקים בחידוד תובנות ומציאת פתרונות המותאמים למצב
החדש .מוסדות החינוך סגורים למעט עובדי הנהלה ומנהלניות .המורים נערכים ללימוד מרחוק
באמצעות תוכנות ועזרים הניתנים ממשרד החינוך .התלמידים צפויים להיות עסוקים במטלות
הלמידה מרחוק בהיקף של שעה וחצי עד שעתיים ביום .כמועצה אנו משתדלים לתת לישובים כמה
שיותר משאבים על מנת להעשיר את המהלכים והיוזמות בישוב.
נושא החינוך המיוחד :אנו עורכים מיפוי לגבי כלל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים ,ברצוננו לספק
מענה לכולם ולסייע עד כמה שניתן למשפחות המתמודדות עם שגרה לא פשוטה .ננסה לנווט את
הסייעות היוצאות לחל"ת לטובת סיוע למשפחות אלה ובכך לאפשר להם הקלה כלשהי .תוך כך אנו
מתאימים את עצמנו להנחיות המחייבות.
אייל בצר:
בהושעיה קיימת מועדונית המופעלת על ידי המועצה .לצערנו המועדונית נסגרה עקב ההנחיות.
בהתייעצות עם אתי גפן ,החלטתי להפעיל את המועדונית החל ממחר במתכונת של עד עשרה ילדים
ובהתאם לכללי משרד הבריאות .אגף קהילה ורווחה יצר קשר עם המשפחות הרלבנטיות.
לצערי אנו בתקופת אי וודאות המייצרת חשש ,תפקידנו כמועצה ,להקפיד על קיום ההנחיות אך בד
בבד להרגיע את ציבור התושבים.
רינת זונשיין:
נושא העבודה מהבית :הנחיות משרד הבריאות מדברות על המלצות לעבודה מהבית ועל צמצום
מספר עובדים למינימום ההכרחי אך מצד שני הנחיות משרד הפנים והאוצר אומרות כי עובדים
שישהו בבית לא יקבלו שכר .כיוון שאנו עושים הכל על מנת שעובדים לא ייפגעו ,עלינו להתנהל
בזהירות רבה בכל הנחיה בנושא זה .אנו ממתינים להנחיות ובודקים את הדברים .לעת עתה ,עובד
שנאלץ להישאר בבית ינצל ימי חופשה .אנו מחויבים לפעול לפי הנחיות משרד האוצר.
אייל בצר:
יזמנו פנייה לאפשר לבעלי העסקים לדחות את הארנונה עד הראשון במאי .נוסח הפנייה:
" לאור המצוקה במשק והפגיעה הכלכלית הנגרמת לעסקים עקב התפשטות נגיף הקורונה
בישראל ,החלטתי לנקוט בצעד שמטרתו לסייע ולרכך את הפגיעה הקשה הנובעת מהמצב.
עסקים קטנים שיבקשו לדחות את התשלומים המוניציפאליים כגון ארנונה ואגרת ביוב יוכלו
לדחותם עד לתחילת חודש מאי .)1.5.2020( 2020
בהזדמנות זו אני קורא לתושבי עמק יזרעאל להמשיך ולעודד כלכלה מקומית ולבחור להשתמש
במגוון השירותים של העסקים המקומיים ולסייע להם לעבור את התקופה המאתגרת.
לפרטים נוספים והנחיות ניתן לפנות למנהל הכנסות המועצה בטלפון 046520600
בכבוד רב ,אייל בצר".
 החלטה :אושר פה אחד העברה למליאה לאפשר לבעלי העסקים לדחות את התשלומים
המוניציפאליים עד לתחילת חודש מאי .2020
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 .2עדכון תקציב מועצה ב – .₪ 21000
שגיא וייץ :מבוקש לעדכן את תקציב למועצה ולהוסיף לתקציב התמיכות  ₪ 21,000מתוך
תקציב בסך  360מלש"ח.
 החלטה :אושר להעביר למליאה עדכון תקציב מועצה והוספת סך  21אלש"ח לתקציב
התמיכות .

 .3אישור תמיכות .2020
רינת זונשיין :לפני כשנה אישרתם את התבחינים למתן תמיכות לגופים שונים ,מתוך כוונה שגופים
הפועלים במסגרת עמק יזרעאל ולמען התושבים ,יוכלו לקבל תמיכה מהרשות המקומית .הגופים
השונים הגישו בקשות ,כל בקשה נבחנה באופן יסודי ע"י וועדת התמיכות  .בוועדה ,מלבד החברים על
פי הוראות משרד הפנים ,שהם מנכ"ל ,גזבר ויועמ"ש ,יושבים כמשקיפים נציגים של המליאה שנבחרו
על ידכם  -שי יזרעאלי ,דליה אייל ונועם הולנדר .נציגים אלה היו בכל הישיבות .התקציב אושר על
סעיפיו .כל תמיכה הותאמה לקריטריון שלה ובהתאם נעשתה החלוקה .להלן החלוקה:
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שגיא וייץ :סה"כ השנה  ₪ 6,091,000אל מול שנה שעברה  , ₪ 5,510,369כ 500אלש"ח.
 החלטה :אושר להעביר למליאה אישור תמיכות .2020

 .4בקשה להארכת שירות במועצה ,תפקיד מהנדס המועצה ,דובי ויינגרטן.
רינת זונשיין :דובי ויינגרטן מגיע ב 18.3.2020לגיל פרישה  .67 ,דובי ביקש להאריך את שירותו .ראש
המועצה בחן את הנושא והוא מעוניין בהארכת השירות של דובי בעוד שנה .כיוון שמדובר בתפקיד
סטטוטורי נדרש אישור מליאה לכך .בימים אלה מגויס סגן למהנדס המועצה מתוך כוונה ליצור
המשכיות באגף ההנדסה לאחר פרישתו של דובי.
אייל בצר :בשלב זה אנו עומדים בפני משימות רציניות ופרויקטים גדולים ולכן אני חושב שנכון וראוי
להאריך את שירותו בשנה.
הועלה נושא קביעת תהליך מסודר ומתווה למחליף ,שלא נגיע בעוד שנה למצב בו אנו נמצאים באותו
המקום ללא מחליף .והשאלה הנשאלת איך מתכוונים לעשות זאת.
אייל בצר :אנו שוקדים על כך ונמצאים בחשיבה כיצד מבצעים זאת.
 החלטה :אושר להעביר למליאה בקשה להארכת שירות במועצה ,מהנדס המועצה ,דובי
ויינגרטן.

 .5אישור מנעד  50% - 40%משכר מנכ"ל לסגן מהנדס המועצה.
רינת זונשיין :אנחנו אחרי תהליך מקיף לבחירת סגן למהנדס המועצה ,יצאנו בפרסום נרחב בו הגישו
כ  20איש את מועמדותם ,כולם עברו ראיונות בוועדת מכרזים .במליאה נרצה לאשר את מנעד שכר
הבכירים בחוזה אישי בין  40%ל 50% -משכר מנכ"ל.
 החלטה :אושר להעביר למליאה אישור מנעד  50% - 40%משכר מנכ"ל לסגן מהנדס
המועצה.
 .6הפיכת עמותת חתנ"ס לעמותה עירונית.
אייל בצר :עמותת חתנ"ס מקיימת פעילויות ,שבגדרם של תפקידי המועצה ,אנו מבקשים להפוך את
עמותת החתנ"ס לעמותה עירונית של המועצה ולהגביר בכך את השליטה של המועצה בעמותה.
 החלטה :אושר להעביר למליאה הפיכת עמותת חתנ"ס לעמותה עירונית.
 .7מינויה של חגית מיכאלי ברנס למשרת מנהלת לשכת ראש המועצה בחוזה אישי 30% - 40% ,משכר
מנכ"ל.
רינת זונשיין :כידוע לילך עמיצור הפסיקה עבודתה במועצה ,אייל פיצל את התפקיד :אלון טל נלקח
כעוזר ללא תשלום נוסף ,ונבחרה חגית מיכאלי ברנס לתפקיד מנהלת לשכת ראש רשות בחוזה אישי,
 30-40%משכר בכירים .אנו מבקשים לאשר את המנעד.
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 החלטה :אושר להעביר למליאה את מינויה של חגית מיכאלי ברנס למשרת מנהלת לשכת
ראש המועצה בחוזה אישי 30% - 40% ,משכר מנכ"ל.
 .8אישור מנעד שכר לדוברת שירה לוין  50% - 40%משכר מנכ"ל.
רינת זונשיין :דוברי רשויות מקומיות יכולים לקבל עד  70%משכר בכירים .אנו בחרנו מנעד מאוד
נמוך באופן יחסי .אני עובדת עם הדוברת מעל שנה ,הדוברת עוסקת בדברים מגוונים בהיקפים
נרחבים ,היא עושה זאת בצורה מופלאה ,עובדת סביב השעון ,מקצועית מאוד ומחויבת למול הרשות.
אנו חושבים שנכון לפתוח את המנעד ל.40-50%
 החלטה :אושר להעביר למליאה אישור מנעד שכר לדוברת שירה לוין  40-50%משכר
מנכ"ל.
 .9תב"רים.
שגיא וייץ:

 החלטה :אושר להעביר למליאה אישור תב"רים.

רשמה :חן כהן
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