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הצגת דו"ח ביקורת אירוע "יין ושיכר יזרעאלית" -מציג ,אלי יהודה ,מבקר המועצה
(מצ"ב).
הצגת דו"ח ביקורת נתוני חתימת שעון נוכחות עובדי מועצה -מציג ,אלי יהודה ,מבקר
המועצה (מצ"ב).
הצגת דו"ח ביקורת בנושא קופות גביה במחלקות המועצה -מציג ,אלי יהודה ,מבקר
המועצה (מצ"ב).
פקח נזקי חיות בר -חיוב יישובים -מציג ,אייל בצר ,ראש המועצה.
תב"רים -מציג ,שגיא וייץ ,גזבר המועצה (מצ"ב).
שונות.

 .1דיווחי ראש המועצה -אייל בצר
אלי בן סימון -אני רוצה להביע את השתתפותנו בצערו של חבר הנהלה ,אלי בן סימון ,על פטירתה בטרם
עת של אחותו .שלא תדעו עוד צער.
שגרה בימי קורונה -כידוע המועצה עובדת בהתאם לכללי משרד הבריאות .הפחתנו משמעותית את
מס' העובדים .חלק מעובדי המועצה יצאו לחופשה על חשבון צבירת ימי החופשה שלהם .עובדים שאינם
עובדי הרשות ,אך עובדים עם הרשות יצאו לחל"ת במסגרת ההסכם הקיבוצי .אנחנו מאוד מקווים
שהמשק ישוב במהרה לשגרה .ביום שלישי שעבר אנחנו במועצה נערכנו לפתוח את מסגרות החינוך
המיוחד.
המועצה מימנה מכספה קרוב ל 100 -אלש"ח על מנת לפתוח שתי שמרטפיות ,האחת בבית ספר קישון
והשנייה בעין דור ,לטובת ילדי העובדים במערכת הבריאות.
מבחינה כלכלית ,כרגע לא רואים עדיין את הנזקים .מצד אחד החזרנו תשלומים של הורים וגמלאים,
אך מצד שני העובדים יצאו לחל"ת על חשבון ביטוח לאומי .נקבע בתקנות פטור מארנונה לעסקים למשך
שלושה חודשים .מדובר בירידה של כ 16 -מלש"ח מהכנסות הארנונה של המועצה .קיבלנו הבטחה
מהממשלה לקבל שיפוי של  96%מהסכום ,כך ש 4% -מהסכום נאלץ לספוג כ .₪ 640,000 -שלושת רבעי
הסכום התקבל עד סוף אפריל ושאר הסכום יתקבל במהלך מאי.
בנוסף כצעד מקדים ,ביקשנו מהמטה לבדוק שוב את התקציב ולקצץ בהתאם .המדיניות הינה לדאוג
לקיצוץ תקציבי של כ 3 -מלש"ח .בישיבת ההנהלה הבאה נעביר אליכם את סעיפי התקציב .גם לוועדים
המקומיים יש הכנסות מעסקים שהם לא מגורים ,הפטור חל רק לעסקים .אנו דרשנו שהפטור יוחל
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עליהם והובטח לנו כי גם פה יחול השיפוי .המלצתנו היא להקפיד על כל הוצאה תקציבית .אנחנו לא
יודעים אלו גזירות יהיו ,לכן יש לנהוג באיפוק ובאחריות.
דליה אייל-פעילויות המועצה:


אנו מנסים כל הזמן לאתגר את עצמנו ולבדוק איך ניתן לחשוב מחוץ לקופסא .נעשו הרבה פעילויות
לנוער .היו שבועיים מאסיביים של פעילויות גם לקראת יום הזיכרון .מד"בים הוחזרו לישובים
והוחזרו לפעילות בהתאם כמובן להנחיות שהנהיג משרד הבריאות .בפסח הקמנו מחלקה למשפחות
מיוחדות וניידת מוזיקאלית שעברה בין היישובים .ביום השואה נשלח מכתב אישי בחתימת ראש
המועצה בנוסף לנר זיכרון ועציץ שהגיע לפתח ביתו של כל שורד .התחושות שעלו מהתושבים היו
תחושות טובות ,תחושות המעידות כי רואים אותם .מרבית החלוקה נעשתה בעזרת הנוער.
התקיימו הרבה פעילויות של זיכרון בסלון ,חלק סגורות וחלק פתוחות והיו הרצאות מקוונות
לוותיקים .כל תחילת שבוע יוצאת מערכת פעילות גם לנוער וגם לוותיקים עפ"י שעות.



לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל ,עשינו חשיבה ארוכה איך השנה נוכל לעשות משהו שירגש ויגיע
לכל המשפחות תוך שמירה על רגישות רבה .החל מהיום נשלחים מכתבים אישיים בחתימתו של
אייל ,בתוספת מכתב עם כלל שמות הנופלים בכל יישוב .הנוער היום ומחר ,יניח עציצים על קברי
הנופלים בכל בתי הקברות של כל היישובים .חשוב לומר שרבים מנופלי העמק לא קבורים בעמק,
והשתדלנו באמת להגיע לכל אחד ולעשות את המיטב .היום צילם אייל ברכה שתשלח הערב לכלל
היישובים.



יום העצמאות :במהלך שבוע שעבר נתלו שלטי חג עצמות שמח בכל היישובים .המועצה נתנה
תמיכה ועזרה בתליית דגלים ככל הניתן .במהלך יום העצמאות בין השעות  11:00 - 9:00יתקיים
מטס של המועצה .כל הטייסים הם מתנדבים תושבי המועצה .העמותה נגד הקמת שדה"ת ביקשה
שהמטוס האחרון יישא שלט נגד הקמתו של שדה"ת בעמק .אנחנו מאמינים שנוכל לשמח את
התושבים ולהעלות להם את המורל ובד ובבד להציע מחאה משלנו בנושא שדה"ת בעזרת השלט
שיוצג בסוף המטס.



במשך כל התקופה אנו מפעילים פורומים של כל בעלי התפקידים באמצעות ה .ZOOM -גם יושבי
ראש צח"י מצטרפים אחת לכמה זמן .אנו נותנים תמיכה ועצות לכל קבוצה בנפרד .חשוב לציין כי
אגף הקהילה והרווחה נושא על כתפיו הרבה מאוד מהמאמץ ,חלוקת מנות מזון ,בעבודה פרטנית
מול המשפחות .האגף ביצע טרם יום השואה שיחות טלפוניות אישיות לכלל שורדי השואה וגם
עכשיו יבצע שיחות לכלל המשפחות השכולות.

אבי סמוביץ:
נכון להיום יש ביישובי המועצה ארבעה חולים ,שמתוכם  3מסיימים שבועיים של בידוד ובדרכם
להחלמה .ישנו חולה חדש מאחוזת ברק מיום שבת ,שנמצא כעת בבידוד ביתי.
אנו כרגע שמים דגש על היישובים מנשייה וסוואעד בשים לב לחודש הרמדאן .מתקיימות שם פעילויות
והרצאות של פיקוד העורף בנושא.
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רינת זונשיין:
בחודש וחצי האחרונים אנו עוסקים רבות בניסיון לשמור על השגרה בכוח אדם מצומצם .זה כרוך
בביצוע עבודה פרטנית רבה על רשימות ,וזאת על מנת להצליח ולהפעיל את הרשות ברמה המיטבית.
העובדים שנמצאים בבית ויצאו לחופשה ,נמצאים בבית על חשבון ימי החופשה שלהם ,בהתאם להסכם
הקיבוצי שנחתם.
מחצית מחודש מרץ עבדנו כרגיל במועצה .החל ממחציתו השנייה של החודש ובחודש אפריל כ70% -
מהעובדים שהו בבית על חשבון ימי החופשה .לא תהיה תוספת שכר .בוטלו כוננויות ,שעות נוספות
ואחזקת רכב .מדובר בהפחתה משמעותית עד מאוד בתשלומים לעובדים .כמו כן ,חשוב לציין כי
התקבלה החלטה שגם העובדים שהוגדרו כחיוניים ומגיעים לעבודה ,למעט עובדי איסוף אשפה ויובלי
העמק ,ייקחו חלק במאמץ השעתי ויוותרו על שעות הכוננות ועל השעות הנוספות.
אנו מתכוננים ליום  3/5לחזרה משמעותית יותר של עובדים לעבודה מדובר בכ 45% -מהעובדים .הנושא
כרגע בהכנות אינטנסיביות .בפועל עדיין לא קיבלנו הנחיה רשמית על חזרה החל מיום ראשון ללימודים
אך התחלנו לפעול ולהתארגן בנושא.
לצורך הערכות לחזרה לשגרה בצל הקורונה ,מתוך הבנה שישנם תחומים שיחזרו מהר יותר וישנם
תחומים שלא יחזרו כרגע ,הקמנו צוותים שבונים את התסריטים השונים על מנת שנוכל לבדוק ולהיערך
ולהבין מה הדרך הנכונה והחכמה ביותר לחזרה לשגרה.
צוות אחראי על התקציב  -מטרתו להבין איזה פגיעה מסתמנת ,אם בכלל ,וכיצד מתארגנים להתמודד
עם הנושא .בישיבת הנהלה הבאה נציג את השינויים בתקציב ואת הקיצוץ שעלול להידרש בהתאם
למצב.
צוות בראשות דליה הבודק את סוגיית הוותיקים  -מדובר באוכלוסייה שלא תחזור מהר לשגרה ,בטח
לא תחזור באופן מידי לפעילות ,וצריך לראות איזה פעילות עושים סביב הנושא.
צוות הערכות יישובים  -בראשות דליה.
צוות חינוך  -הכנו כמה תסריטים  ,אנו בודקים את נושא כוח האדם ,נושא ההסעות.
וכן צוות בראשות אבי האמון על הערכות פיזית לקראת פתיחת שנת הלימודים .חודש יולי היה אמור
להיות חודש התארגנות לבינוי במוסדות החינוך וכרגע צריך לבחון את הנושא מחדש.
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 .2הצגת דו"ח ביקורת נתוני חתימת שעון נוכחות עובדי מועצה -אלי יהודה.
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 .3הצגת דו"ח ביקורת אירוע "יין ושיכר יזרעאלית" -אלי יהודה.
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 .4הצגת דו"ח ביקורת בנושא קופות גביה במחלקות המועצה -מציג ,אלי יהודה

 .5פקח נזקי חיות בר  -חיוב יישובים  -אייל בצר.
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מזה שנתיים המועצה מבינה שקיימת בעיה של נזקים שנגרמים על ידי חיות בר .יש פקח שהינו עובד של
רשות הטבע והגנים ,ורק לו מותר לדלל חיות בר .תפקידו לעבוד אך ורק בתחומי המועצה .העלות של
שירותי הפקח היא מעל  300אלש"ח .עד היום הסכום התחלק שליש רט"ג ,שליש המועצה ושליש
היישובים מסביב שנהנו מהשירות .לצערנו היישובים מסביב החליטו להפסיק לשלם.
אנו כרגע מעלים את הנושא להתייעצות מולכם ,עד כה חלקה של המועצה היה כ 130 -אלש"ח  .כרגע,
אם הישובים לא ישלמו המועצה תצטרך לשאת בתשלום של עוד  130אלש"ח .אנו שוקלים לחייב את
היישובים ,על מנת שכולם ימשיכו לקבל את השירות הכה חיוני וחשוב.
שגיא וייץ :הסכום ,כפי שאייל אמר ,הוא  130אלש"ח .החלוקה בין הישובים תהיה על פי המפתח הבא:
 50%מהסכום יהיה על פי חיוב קבוע ושווה לכל ישוב ,כלומר  ₪ 65,000לחלק למספר הישובים50% .
מהסכום יהיה על פי מספר התושבים שבכל ישוב ,ובלבד שהסכום שכל ישוב יצטרך לשלם לא יעלה על
.₪ 4,000
אייל בצר :מדובר פה בשאלה עקרונית ,החלוקה הינה שוויונית .גודל היישוב לא מעיד בהכרח על היקף
השירות שהוא מקבל  .בסופו של דבר כל יישוב יזכה לקבל את השירות הכה חשוב.
כרגע מדובר בהתייעצות בלבד ,אנו נביא את הנושא באופן מגובש יותר לישיבת ההנהלה הבאה.
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תב"רים.

שגיא וייץ :מדובר בתב"רים מכספי משרד החינוך
 החלטה :אושר להעביר למליאה אישור תב"רים.

רשמה :חן כהן
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