פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  25מיום  12בדצמבר ( 2021ח' בכסלו התשפ"ב)
נוכחים:
אייל בצר

דליה אייל

זיו ורהפטיג

רז קרני

יריב בן עזר

יוחאי פורת

ישראל ויזל

אבי סמוביץ

שי יזרעאלי

אלי בן סימון

גל בריל

נועם הולנדר

החסירו:
שיר פרסאי
ברניב

אורי קירי

משתתפים :רינת זונשיין ,עו"ד עודד דונג ,שגיא וייץ ,אלי יהודה ,ניר שנער (בסעיף  8בלבד) ,דנה
גתוע טרטצקי (בסעיף  7בלבד) ,מירי שריג ,אסי אליה ,כליל כנעני.
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הרכב ועדת הבחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה -מציג :אייל בצר ,ראש המועצה.
אישור תקציב וועדים מקומיים לשנת  -2022מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה (מצ"ב).
אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים המקומיים -מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה (מצ"ב).
אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  -2021מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
אישור תקציב המועצה לשנת  -2022מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה (מצ"ב).
אישור אגף תפעול במבנה הארגוני של המועצה -מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל.
אישור חוזה אישי בשכר של  55% -45%משכר מנכ"ל -דוברת המועצה -מציגה :רינת
זונשיין ,מנכ"ל.
חוק עזר אשפה עודפת -מציג :אסי אליה ,מנהל אגף איכו"ס ושגיא וייץ ,גזבר המועצה.
תיקון הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי לחוות סוסים במושב ציפורי -מציג :אייל בצר ,ראש
המועצה.
עדכון פרוטוקול חשבון בנק בי"ס אלרואא הצטרפות לפעילות דרך האינטרנט חשבון הורים
וחשבון רשות-מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
אישור מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי)  – 2022מסגרת אשראי -מציג :שגיא וייץ ,גזבר
המועצה (מצ"ב).
אישור הדו"ח הכספי של עמותת כחול לבן לשנת  -2020מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
תב"רים – מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
הצגת מנכ"לית עמותת הספורט כחול לבן -דנה גתוע טרטצקי.
הצגת אולמות ספורט -מציג :ניר שנער ,מ"מ מנכ"ל עמותת הספורט כחול לבן.
שונות.

1

עדכוני ראש המועצה:
 שדה תעופה – .פגישה עם ראשי רשויות המפרץ .26.12.2021 -
הוועדה של משרד התחבורה ממשיכה לעבוד .אנחנו לא מורידים הילוך ,וממשיכים לפעול
עד שיוחלט על הקמת שדה תעופה בדרום ובחיפה .קבענו פגישה ב ,26.12 -עם ראשי
הרשויות של אשכול המפרץ ,על מנת להסביר להם את היתרונות בהקמת שדה התעופה
בחיפה ולהפיג חששות שעולים מהציבור .אנו חוששים שאם לא נדאג שיוקם שדה חלופי,
עלולה להתקבל שוב החלטה להקים שדה תעופה בעמק.
 מסיימים קורס טיס.
קיבלנו הודעה על כך ששלושה מבני העמק סיימו את קורס הטייס .שניים משמשית ואחד
מעדי .אנו גאים ושמחים על כך .יישר כוח!
 ביקור של נציגי הדרום בעמק – .ב 29.12.2021 -יגיעו אלינו נציגי רשויות הדרום .חשוב
להם שנמשיך לשתף פעולה במאבק להקמת שדה תעופה בדרום ,לצד השדה המשלים
בחיפה .ביקור כזה הוא חשוב מאוד ויחזק את הקשרים בין הרשויות.
 פגישה עם ינקי קווינט מנכ"ל רמ"י ,בנושא חלף היטלי השבחה – בפגישה שהתקיימה
ביום ג' ה ,23.11.21 -העלנו את בקשתנו להגדיל את הסכום שרמ"י מעבירה לרשויות
המקומיות חלף היטל ההשבחה מ 12% -שמועבר כיום ל .30% -בכסף הזה יוכלו הרשויות
לקדם תכניות ולפתח את היישובים בצורה טובה ויעילה יותר מזו הקיימת היום.
 מפגש עם שר הבינוי והשיכון – במפגש שהתקיים ב 30.11.21-העלנו מספר נושאים,
ביניהם גובה חלף היטל ההשבחה ,ביטול ההגבלה שקבועה בלוח  2שבתמ"א ( ,35מגביל
את מס' יחידות הדיור שניתן להוסיף ביישובים) והעלנו את הצורך בתיקון חקיקה
שתאפשר לקיים וועדות קבלה ,גם ביישובים בהם יותר מ 400 -בתי האב .הסברנו את
החשיבות ביצירת יישובים רב דוריים וברצון העז שלנו להשאיר את הילדים בבית.
 כנס שנתי של המרכז היזרעאלי למשפחות מיוחדות – .נערך זו השנה השנייה כנס
בשמשית ,היה מאוד מעצים ומרגש.
 מתמסרים בקהילה – מדובר בתכנית מעורבות חברתית ובבסיסה עומד החזון ששחקני
הכדורסל בעמק יזרעאל יהיו גם שותפים לפעילות ולמעורבות חברתית ,ויכירו נוער
ובוגרים שחיים במציאות שונה ממציאות חייהם .הטורניר השנה היה גדול במיוחד והגיעו
אליו תשע קבוצות ,מכל רחבי הארץ .הקבוצות התחרו זו בזו .כל הקבוצות מתבססות על
שחקנים עם מוגבלויות  -חלקם בתפקוד גבוה וחלקם בתפקוד נמוך יותר.
 שיחת זום עם חיים בורובסקי – ב 14.12.21-תתקיים פגישה עם חיים בורובסקי ממשרד
האוצר ,בנושא תעריפי המים לחקלאות .מטרתנו היא להפחית את עלות המים לחקלאים
על מנת לאפשר את המשך קיום החקלאות במדינה בכלל ובעמק בפרט.
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 כנס – חיים משותפים – ב 16.12.2021 -יתקיים במכללה כנס לחיים משותפים ,דליה
תנאם בו .נושא החיים המשותפים חשוב לנו מאוד ואנחנו מקדמים אותנו במרץ.
 מרוץ בשביל הגיבורות – ב ,17.12.2021-יתקיים המרוץ שמטרתו העיקרית היא הגברת
המודעות לסרטן השד.
 פתיחת תערוכה – סלון המהגרים – 17.12.2021
 פרלמנט העמק מארחים את שי חג'ג' – ב 17.12.21-יארח פרלמנט העמק את יו"ר מרכז
השלטון האזורי ,שי חג'ג'.
 פגישה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה החליפי ,נעמה שולץ – .20.12.2021
 פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים ,יאיר הירש – ביום רביעי הקרוב ה,22.12.2021-
תתקיים פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים .בפגישה נעלה מס' נושאים חשובים ,ביניהם
דרישתנו לבטל את ההמלצות של הוועדה הגיאוגרפית ,לחלוקת הכנסות מאזה"ת אלון
תבור ומבסיסי צה"ל רמת דוד ומעלול .נבקש לאפשר ליישובים שלנו להתרחב מעבר ללוח
 2ונושאים נוספים .כפי שאמרתי בעבר ,נבחנת אפשרות לצרף אלינו רשויות נוספות.
אנחנו לא פוסלים אפשרות זו על הסף ,אך מתנים זאת בכך שהמהלך יהיה בהסכמה
רחבה ובמימון של משרדי הממשלה הרלוונטיים.

 .1אישור נושא מעל סדר היום:
מבקשים לעלות לדיון את הדו"ח הכספי של עמותת כחול לבן לשנת .2020

החלטה:
 אושר להוסיף לסדר היום את הדיון בנושא הדו"ח הכספי של עמותת כחול לבן.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .2הרכב ועדת הבחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה -מציג :אייל בצר ,ראש המועצה.
בישיבת מליאה מס'  , 25שהתקיימה בתאריך  ,17.10.2021הובא לאישור המליאה ,הרכב
ועדת הבחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה .להלן הנושא כפי שהוצג בישיבת המליאה:

בתאריך  ,28.11.2021התקיימה ועדת בחינה לתפקיד מהנדס המועצה ונבחר לתפקיד מר
שילה ישראלי .הבוקר הודיע שילה ישראלי שהוא לא מעוניין בתפקיד ,לאור קבלת תשובה
חיובית ממקום אחר אליו התראיין .על כן עלינו לצאת למכרז נוסף .מבקשים לאשר בשנית
את שני חברי המליאה בהרכב הועדה ,כפי שאושרו במליאה מתאריך  -17.10.2021תמי נתיב
ויריב בן עזר.
החלטה:
 הוחלט לאשר להעביר לישיבת המליאה את אישור הרכב ועדת בחינה לאיוש תפקיד
מהנדס המועצה -תמי נתיב ויריב בן עזר.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .3אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים המקומיים -מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה
אייל :בהתאם לחוק ולכללים אנו נדרשים כל שנה לאשר את הסמכויות אותן מאצילה
המועצה ליישוביה.
הוועד המקומי מוסמך לפעול רק על פי הסמכות שאוצלת לו המועצה האזורית ,הוועד
המקומי הוא חלק ממערכת השלטון המקומי וכפוף לכללי המשפט המינהלי – ציבורי.
האצלת סמכויות מובאת לההנהלה ביחד עם אישור תקציבי הוועדים המקומיים.
אין חובה על שוויוניות באצילות סמכויות ,המועצה האזורית רשאית לאצול סמכויות שונות
לוועדים מקומיים בתחום שיפוטה.
 #המועצה האזורית רשאית לבטל או לשנות את הסמכויות שאצלה לוועד המקומי לאחר
שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
סל השירותים אינו צבוע ,הוא כללי .נקבעה נוסחה לקביעת הסכום לוועדים המקומיים,
הסכום צמוד לארנונה החל מה  01ינואר .2017
בדיקת סעיפי החובה מבוצעת על ידי המועצה באישור תקציב הוועד.
מודל תפעול  1יתקיים ביישובים :כפר גדעון ,מנשיה זבדה ,סוועאד חמירה ובית שייד.
מודל תפעול  2יתקיים בשאר יישובי המועצה.
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להלן המודלים:
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יריב:
אנו צריכים ליישר קו ,יש בלבול בין הרצון של הישוב מול חוסר יכולתו לבצע את הדברים.
בישובים לא תמיד יש את היכולות לבצע .לדעתי צריך להביא לבחינה מחודשת את הנושא של
האצלה בכל הנוגע לכבישים פנימיים בתוך היישוב.
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אייל:
כשאנו מאשרים תקציב ועד אנו מבקשים שיהיה תקציב לנושא הכבישים ,מה שיריב אומר
חשוב ומצריך חשיבה ובחינה האם זה נכון להטיל את נושא הכבישים על הישוב .עקרונית אני
לא פוסל לשבת בצורה מצומצמת ולהעלות רעיונות בנוגע למודל האצלה בנושא ,נקיים דיון
נמנה צוות מקצועי ונקיים דיון עומק בנושא.
עודד:
נושא ועדת ביקורת בוועדים .מבקר המועצה הציע שלמועצה יהיה תקציב צבוע לנושא ,כך
שבמקרה וועד מקומי לא יבצע את הביקורת כנדרש ,תמנה המועצה ,על חשבונה ,מבקר
חיצוני שיבצע את הביקורת .המועצה תקטין את השתתפותה בתקציב הישוב ,בסכום זהה.
ישובים שיבצעו את הביקורת כנדרש ,יקבלו את הכסף שתוקצב עבור הנושא.
אייל:
אנחנו מאשרים את המצב הקיים .ישוב שלא יהיה מסוגל לבצע ביקורת ,אנו נמנה לו מבקר
ולגבי תשלום נדבר בהמשך.
החלטה:
 הוחלט לאשר להעביר לאישור המליאה את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים
לשנת .2022
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .4אישור תקציב וועדים מקומיים לשנת  -2022מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
התכנסה ועדה ,מרבית הישובים הגישו למעט  6-7שטרם הגישו ,אך נמצאים בשלבי אישור
סופיים ,עד המליאה הקרובה כל הישובים יגישו את תקציבם לשנת .2022
אייל:
יש לנו ועדה שמתכנסת לטובת הנושא ועוברים עם כל ישוב על התקציב שהוא מגיש ,בודקים ,
מבקרים ומבקשים תיקונים בהתאם לצורך.

החלטה:
 אושר להעביר לאישור המליאה את תקציב הועדים לשנת .2022
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .5אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  -2021מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
שגיא:
להלן רשימה מפורטת של התקציב:

התקציב גדל מ 376,057מיליון ל 385,164מיליון .אנו מדברים על עדכון תקציב  .2021האיזון
כמובן נשמר .התקציב חייב להיות מאוזן ,הכנסות מול הוצאות.
החלטה:
 אושר להעביר לישיבת המליאה את נושא אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2021
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .6אישור תקציב המועצה לשנת  -2022מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה .
שגיא:
תקציב  ,2022עומד על כ 383 -מלש"ח ,הוא נבנה על בסיס תקציב  2021ונטרלנו ממנו את
הנחות הקורונה .להלן התקציב המוצע לאישור המליאה:

אייל :אנו עושים מאמצים גדולים לשמר את תמהיל ההכנסות שלנו ולהגדיל את מס'
העסקים הפועלים בעמק.
החלטה:
 אושר להעביר לישיבת המליאה את נושא אישור תקציב המועצה לשנת .2022
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .7אישור אגף תפעול במבנה הארגוני של המועצה -מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל.
רינת:
המבנה הארגוני הוא דבר שאנו עוסקים בו בשוטף ומתבצעת לגביו חשיבה כדרך קבע.
לאחרונה קיימה ההנהלה הבכירה דיון עומק בנושא .ישנן לא מעט מחלקות שכפופות היום
ישירות למנכ"ל ואינן כפופות לאגף מסוים .מצב זה לא רצוי ניהולית וארגונית ,ועל כן אנו
רוצים להציע את המבנה הבא:
מבקשים את אישור המליאה להקים אגף חדש שיקרא אגף תפעול שיתכלל תחתיו את אותן
מחלקות ובכך יאפשר ניהול אישי יותר ,צמוד יותר ,ביצוע מעקב וניהול תפוקות.
בנוסף יצאנו למכרז לגיוס קב"ט למועצה ,התפקיד מוגדר על ידי משרד הפנים כממונה חירום
וביטחון .על מנת לאגם משאבים החלטנו שנכון יהיה לרכז את כל נושא האכיפה תחת גג אחד,
יחד עם מחלקות הביטחון הקיימות (קב"ט מוס"ח ,מוקד המועצה והביטחון השוטף).
שינוי נוסף הוא העברת השירות הווטרינרי תחת ניהולו של סגן ראש המועצה.
אייל:
יעדיו המרכזיים של ממונה החירום והביטחון הם הכנת הרשות לחירום והגברת האכיפה,
בדגש על השטחים הפתוחים .החלטנו שנכון יהיה להכניס את נושא האכיפה תחת ממונה
חירום וביטחון .האכיפה כיום נמצאת בחלקה תחת הביטחון ובחלקה תחת אגף איכות
הסביבה .אנו רוצים לחבר את הנושא שיהיה תחת אגף אחד ויפעל כגוף שלם שמשתף פעולה.
אני סבור שהשינוי בשיטה ראוי והוא יוביל להצלחה והתקדמות בתחום האכיפה.
עלו השאלות הבאות:


לפני מס' חודשים אישרה המועצה העסקת מנהל/ת אגף הון אנושי .האם זה ירד?
ומדוע זה לא מופיע במבנה?



ביטחון קהילתי ,למה אינו קשור לממונה ביטחון?



ממונה על הטרדות מיניות ,מדוע זה לא תחת משאבי אנוש?

אייל:
על פי חוק אני מחויב למנות ממונה על הטרדות מיניות .אני מאמין שנכון שתפקיד כל כך רגיש
וחשוב יוטל על נבחרת ציבור בתפקיד בכיר מאוד ולא על עובד/ת מועצה .הממונה הינה דליה
אייל ,סגנית ומ"מ ראש המועצה.
ביטחון קהילתי ,זה מה שנקרא בעבר עיר ללא אלימות .מדובר בתכנית לאומית שנותנת מענה
חוצה ארגון (חינוך ,רווחה ,נוער ,ספורט ,ביטחון ועוד) ולכן לא נכון למקמה תחת מחלקת
הביטחון אלא תחת סגנית ראש המועצה.
רינת:
המועצה אכן אישרה הקמת אגף הון אנושי .בשלב זה הוחלט להשאיר את המצב כפי שהוא
ולהסתפק בשירות שניתן על ידי המחלקה.
החלטה:
 הוחלט להעביר למליאה את נושא אישור אגף תפעול במבנה הארגוני של המועצה.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .8הצגת מנכ"לית עמותת הספורט כחול לבן -דנה גתוע טרטצקי.
דנה הציגה את עצמה ואת עברה המקצועי.
שמחה ונרגשת לתת את האני מאמין שלה כספורטאית ולהיות חלק בלתי נפרד מהספורט
בעמק יזרעאל.
אייל:
מאחל לדנה בהצלחה ,ההצלחה שלה היא ההצלחה שלנו.
 .9הצגת אולמות ספורט -מציג :ניר שנער ,מ"מ מנכ"ל עמותת הספורט כחול לבן.
ניר :מליאת המועצה ביקשה לקבל מידע בנוגע לאולמות הספורט במועצה ,להלן הנושאים
בהם עוסקת המצגת:


הצגת עלות הפעלת אולמות הספורט במועצה – לבקשת מליאת המועצה.



התנהלות רוחבית ואחידה בתפעול האולמות.



הבנת הפערים הקיימים בין האולמות השונים ,והכנת תוכנית עבודה בהתאם.

המלצות:
•

תשלום דמי שימוש על ידי משתמשים פרטיים –  ₪ 300לאימון באולם ממוזג₪ 150 ,
לאולם ללא מיזוג.

• הסדר עם שמשית להפחתת תשלום על מרכז הספורט – קיזוז  ₪ 80,000לאורך  5שנים.
שאלה :האם הכיסוי הביטוחי נעשה על ידי הישוב?
ניר :הכיסוי הביטוחי הוא מטעם המועצה ובמימונה.
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רינת:
מרכז הספורט בשמשית  -ישנו הסכם ישן עם היישוב שיצר פער בין האולמות .היו דיונים
ארוכים עם הישוב ,לבסוף הוחלט בהסכמה עם הישוב להפחית את השתתפות המועצה ב80 -
אלף  ₪בהדרגה ובפריסה של  5שנים.
אלי:
אני לא רואה באור חיובי את הרצון לגבות  ₪ 300לאימון באולם ממוזג או  ₪ 150לאולם לא
ממוזג ,אני רואה את המועצה כנותנת שירותים .אם נגבה על האולמות האלה ,זה כמו שזה
שנבקש ממפנה אשפה לשלם לפי טון .אני חושב שזה חלק מהשירותים שאנו רוצים לתת ולכן
עלינו לקחת על עצמינו את העלויות ולא לגבות מחיר נוסף שיגרום בסופו של דבר לעליית
מחיר לתושב.
אייל:
כרגע המועצה מסבסדת את האולמות בכ 1.3-מלש"ח בשנה .התפעול והאחזקה עולים הרב
מאוד כסף.
שי:
אני מסתייג מההמלצות האלו ,בטח בתקופת הקורונה שאנו רוצים לשאוף להוציא את
הילדים מארבע קירות ,מהמסכים ולעודד פעילות ספורטיבית .אנו לא צריכים בתקופה זאת
להוסיף עלויות ולהקשות על ההורים לשלם ובכך למנוע מהילדים להשתתף בחוגים.
גל:
אולי לגבות  ₪ 300לשעה זה באמת יקר ,אך אני חושבת שלא לגבות דבר עבור שירות זה גם
לא טוב ולא נכון .אני מנסה להבין יותר לעומק מה מפריע לנו ,נכון שהמחיר בטל בשישים
מבחינת ההכנסה הנוספת אך מה מפריע לנו באמת בגביית הסכום?!
חשוב לי לומר שהדיון הוא חד ומדויק בעקבות העבודה שעשיתם על הנושא -כל הכבוד.
אייל:
מציע החלטה הינה כזאת:
 .1לאשר את ההסכם עם שמשית.
 .2הגבייה ממפעיל חיצוני תהיה אחידה ותעמוד על  ,₪ 150ללא
הבחנה האם אולם ממוזג או לא.
החלטה:
 הוחלט להעביר את הנושא אולמות ספורט למליאת המועצה בהתאם להצעת ראש
המועצה.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .10חוק עזר אשפה עודפת -מציג :אסי אליה ,מנהל אגף איכו"ס ושגיא וייץ ,גזבר המועצה.
אסי:
בחודש פברואר  , 2018פרסם משרד הפנים אמות מידה הנוגעות לחוקי העזר של הרשויות
המקומיות העוסקים בפסולת עודפת.
במסגרת אמות המידה קבע משרד הפנים את המאפיינים הבאים:
•

פסולת התואמת שימוש ביתי – פסולת הדומה במאפייניה לפסולת הנוצרת במשקי בית,
אשר נוצרת בידי העובדים בבית העסק.

•

פסולת ייעודית שאופן פינויה מוסדר בדין ספציפי כגון אריזות ואשפה ממוחזרת או
ייעודית למחזור.

• פסולת "תעשייתית"  -עודפי חומר גלם ותוצרים של תהליכי ייצור – יש לשאוף לכך
שפסולת זו תיחשב "פסולת עודפת" שניתן ,במסגרת חוקי עזר ,לגבות בגינה אגרה ,או
לדרוש מהעסק את פינויה.
לצורך גביית אגרה ,חוקי העזר שיאושרו יבחינו בין שתי קטגוריות:
•

פסולת בסיסית  -שפינוייה צריך להתבצע על ידי הרשות המקומית כחלק מתפקידיה,
ושאין לגבות בגינה אגרה נוספת.

•

פסולת עודפת – פסולת שהרשות יכולה לגבות אגרה בגין סילוקה או לחלופין להטיל את
פינויה על בית העסק.

•

חוק העזר אושר על ידי המליאה בעב ,אך היה צורך לעדכן את התחשיב עליו הוא מבוסס.
התחשיב עודכן ולכן החוק מובא לאישור שוב ,כולל התחשיב המעודכן ,בנוסח המצ"ב.

החלטה:
 אושר להביא לישיבת המליאה את נושא חוק עזר אשפה עודפת.
ההחלטה התקבל פה אחד.

 .11אישור חוזה אישי בשכר של  55% - 45%משכר מנכ"ל לדוברת המועצה -מציגה :רינת
זונשיין ,מנכ"ל.
רינת:
דוברת המועצה הציגה את מחלקת הדוברות במליאה האחרונה .זהו נושא שרצינו מזמן להביא
לאישורכם .לא עשינו זאת בגלל הקורונה .ברשויות מקומיות שמספר התושבים הוא 40,000
ומעלה ,ניתן לשלם לדובר/ת הרשות ,בחוזה אישי ,שכר של עד  70%משכר מנכ"ל .מבקשים
לדוברת הרשות ,שירה לוין ,הוגדר אושר טווח שכר של  40% - 30%משכר מנכ"ל טווח זה נמוך
משמעותית מהמקובל ברשויות רבות בסדר גודל דומה.
מבוקש ,אפוא ,לאשר שינוי של טווח השכר של דוברת המועצה ל 55% - 45% -משכר מנכ"ל
ולהעלות את שכרה ל 45% -משכר מנכ"ל (.)₪ 14,760
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החלטה:
 אושר להעלות את נושא אישור חוזה אישי בשכר של  55% - 45%משכר מנכ"ל
לדוברת המועצה ,למליאת המועצה
ההחלטה התקבל פה אחד.
 .12תיקון הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי לצורך אישור חוות סוסים במושב ציפורי -מציג:
אייל בצר ,ראש המועצה.
אייל:
בעל הקרקע מבקש להסדיר ולפתח חוות סוסים בשטח בבעלותו ,שנמצא בתחום הגן הלאומי.
השימוש לחוות סוסים לא אפשרי בייעוד גן לאומי ,לכן הוגשה תכנית שמספה 254-0378554
שגורעת את השטח בהיקף כ 8.7 -דונם משטח הגן הלאומי .אישור התכנית מצריך תיקון של
ההכרזה על שטח הגן הלאומי ,ותיקון ההכרזה מותנה באישור המועצה.
שי:
זהו שטח שנמצא בתוך הקו הכחול של ציפורי ויחזור להיות שטח חקלאי .רשות השמורות
הסכימו להחזיר את השטח לידיו ,מדובר בחלק מנחלתו מאז ומתמיד.
החלטה:
 אושר להעביר לאישור מליאת המועצה את הנושא תיקון הכרזה על חלק מגן לאומי
ציפורי לחוות סוסים במושב ציפורי.
ההחלטה התקבל פה אחד.

 .13עדכון פרוטוקול חשבון בנק בי"ס אלרואא הצטרפות לפעילות דרך האינטרנט חשבון הורים
וחשבון רשות-מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
שינוי מורשי חתימה
 .1להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י
הבנק ,לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי
זכות החתימה בחשבון  575825על שם בית ספר אלרואא המנוהל בבנק הפועלים סניף
מגדל העמק.

1
2

פריד גריפאת -מנהלת ת.ז059549477 – .
אימאן עבאס -מזכירת בי"ס ת.ז24733057 -.
החלטה:
 אושר להעביר למליאת המועצה את הנושא עדכון פרוטוקול חשבון בנק בי"ס
אלרואא הצטרפות לפעילות דרך האינטרנט חשבון הורים וחשבון רשות.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .14אישור מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי)  – 2022מסגרת אשראי -מציג :שגיא וייץ ,גזבר
המועצה.
חשבון אשראי שוטף הנוצר על-ידי מתן הרשאה ,שנותן הבנק ללקוח למשוך מחשבון העו"ש
בצורת שיקים סכום מסוים ,העולה על יתרת הזכות שיש לו בחשבון .ההנהלה והמליאה
מתבקשות לאשר מסגרות אשראי לשנת  2022בבנקים ,על פי הנסחים שהובאו על ידי
הבנקים:
•

בנק הפועלים.₪ 500,000 :

•

בנק לאומי לישראל (ב.ל.ל).₪ 600,000 :

•

בנק דקסיה.₪ 1,400,000 :

החלטה:
 להעביר למליאת המועצה את הנושא אישור מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי)
.2022
ההחלטה התקבלה פה אחד.
 .15הצגה ודיון בדו"ח הכספי של עמותת כחול לבן לשנת  -2020מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
לאור העברתה של עמותת כחול לבן מעמותה פרטית לעירונית ,יש להביא בפניי מליאת
המועצה את הדוח הכספי המבוקר של העמותה לשנת  2020כפי שעשינו עם שאר התאגידים
העירוניים ,במליאה תציג את הנושא מירי שריג.
החלטה:
 אושר להעביר לישיבת המליאה את הנושא -דיון הדו"ח הכספי של עמותת כחול
לבן.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .16תב"רים – מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
שגיא הציג את טבלת התב"רים ,להלן:

החלטה:
 אושר להעביר לאישור המליאה את טבלת התב"רים.
ההחלטה התקבלה פה אחד.

רשמה :חן כהן

18

