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 פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 18 מיום 08 נובמבר 2020 )כ"א חשון תשפ"א(

הישיבה התקיימה באמצעות היוועדות חזותית 

 נוכחים:

 איתי אדמון שי יזרעאלי דליה אייל אבי סמוביץ אייל בצר

 יעקב איציק אייל ליבוביץ אפי קידרון ורהפטיגזיו  אייל ברש

 שיר פרסאי ברניב רחל בן חורין גבריאל קנץ יריב בן עזר אברהם כץ

 מירה גלס יאיר כץ רפאל פלט יוסי גת אלי בראל

 שמוליק דודאי אלי בן סימון ערן בררבי ישראל ויזל רז קרני

 נועם הולנדר תמי נתיב ארז בלסקי יורם רז שמר ויניק

 יובל גולדשטיין דורית סלע אורי קירי גל בריל ארז יפלח

  עומר סעאידה יוחאי פורת עודד טל אילן סופר

 

 לא נכחו:

  סוואעד טאהא צליל אבני רמי יחיא בן זייד

 

משתתפים: רינת זונשיין,  עו"ד עודד דונג, שגיא וייץ, דובי וינגרטן, מירי שריג, אלי יהודה, מורן 

ניר. 
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 דיווחים ראש המועצה:

חינוך: שכבות א'-ד' חזרו לספסל הלימודים ביום 01 נובמבר 2020. 

מיח"מ )מרכזי יום חינוך משלים ביישובים(: המרכזים מאפשרים לתלמידים מפגשים לימודיים 

ומפגשים חברתיים. הפעילות מתקיימת בשיתוף עם בתי הספר והחינוך הבלתי פורמאלי במועצה 

וביישובים. 

שדה תעופה: ביצענו, באמצעות החברה הספרדית בחינה  יסודית של היתכנות להקמת שדה משלים 

בחיפה. ממצאי הבדיקה מראים שניתן להקים שדה משלים בחיפה. אנחנו מקבלים יותר ויותר 

הודעות תמיכה מח"כים ומראשי רשויות להקמת שדה תעופה בינלאומי בדרום. בשבוע שעבר 

התקיימה ישיבת ZOOM עם שר הביטחון, הרמטכ"ל הסכים שהטיעונים של חיל האוויר צריכים 

להיות מקצועיים. יש לנו רוח גבית משני אלופים ששירותו בחיל האוויר שלדבריהם, ניתן להקים 

שדה תעופה בינלאומי בדרום. הבענו את מורת רוחנו מההתקפות הישירות על הרמטכ"ל בנושא זה. 

למועצה לא היה קשר לכך. אמרתי זאת לרמטכ"ל והוא השיב כי ההחלטה היא של הממשלה ולא 

של הצבא. 

הסכנה לא חלפה, התכנון ממשיך גם לצפון וגם לדרום. אנחנו מקווים שהשכל יגבר. 

ותיקים: קתדרת עמק יזרעאל פותחת את שנת הלימודים תשפ"א ביום ראשון 15 נובמבר 2020 

באמצעות ה ZOOM יש 300 נרשמים. 

עדיפות לאומית: בכוונת רמ"י ומשרד האוצר להפחית את ההנחה על הקרקע. קיימנו פגישה עם 

מנהל רמ"י וצירפנו רשויות נוספות. הכיוון של רמ"י הוא לקבוע את ההנחה לפי דירוג סוציו אקונומי 

יישובי. מדובר על הקטנת ההנחה ליישובים בדירוג סוציו אקונומי 9 ו-10 מ- 200 אלש"ח ל- 50 

אלש"ח בלבד. האיום עדיין קיים והמועצה לא תרפה מהנושא. 

רכבים חשמליים: המועצה שואפת לקדם אנרגיה ירוקה ולשמור על הסביבה והחלה בתהליך 

 .אבי סמוביץ מציג את המצב במועצה ואת הפעילות שמתבצעת למניעת ההתפשטות קורונה:

המועצה. אנחנו מעודכנים ופועלים באמצעות מערכת אבן יסוד חולים ביישובי  19נכון להיום, יש 

 ושועל.

יש הרבה מתחמי בדיקות  .המועצה פועלת בהסברה לעידוד התושבים לביצוע בדיקות קורונה

באזור. הממשלה מבינה שראשי הרשויות מקבלים החלטות מותאמות לרשות. במועצה נתנו אור 

שמירת מרחק, בים תוך הקפדה כל הנחיות הקורונה )ירוק לתנועות הנוער והחינוך לפעול ביישו

 ת מסכה, מניעת התקהלויות וכד'(.ייעט

היא מטרה ה .של בעלי תפקידים במועצהדליה אייל מדווחת על הקמת צוותי קורונה  צוותי קורונה:

לצרכים  הפיתוח מענלא לפספס את הצרכים של התושבים.  .בות הקורונהזיהוי תופעות בעק

יש עלייה בפניות לרווחה, עלייה בפנייה למעברים בחיפוש משרות בכלל ושל גילאי שעולים מהשטח. 

+ בפרט.60

המעודד מעבר לכלי רכב חשמליים, במטרה להביא לצמצום זיהום האוויר, לצד התייעלות 

אנרגטית. במסגרת מהלך זה, המועצה הקימה מערך עמדות טעינה, במימון משרד 

האנרגיה ובהמשך יוקם קירוי סולארי מעל החניונים. כוונתנו להוות דוגמא לתושבים ולעודד מעבר 

לתחבורה ירוקה.

https://yizrael-online.org.il/%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94/
https://yizrael-online.org.il/%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94/
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 קמינים: 

 מוזמנים: אסי אליה, ארנון מצר

 מצ"ב נספח א'

להציג את הנושא  ס של המועצה המבקשיםועדת איכו"לבקשת מירה גלס רחל בן חורין, נציגות 

 ומבקשים לקדם: בפני חברי המליאה

  קמיני של  הבניי שתמנע שן הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, הנחיה מרחביתקביעת

  .עץ חדשים

  חשיפת התושבים לסיכונים הבריאותיים והסביבתיים ופרסום והסברה ביישובי המועצה

 שימוש בקמיני עץ.שעלולים להיגרם כתוצאה מ

 האזוריות לצורך  מתקיים שולחן עגול במרכז המועצות .חוק עזר האוסר על הפעלת קמיני עץ

 קידום חוק מסוג זה.

תודה לוועדה על העבודה היסודית והצגת הנושא. חשוב לחשוף את הסוגייה אך המועצה אייל בצר: 

בעניין הנחיה מרחבית, היועץ  איןעדיין לא בשלה לקבלת החלטה. קיימת מורכבות מאחר ועדיין 

 המשפטי של הוועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים" מציין שהנושא מורכב.

: חוות דעת של היועץ המשפטי לוועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים" בעניין הנחיות נספח ב'מצ"ב 

 מרחביות.

וע לי על ניסיונות יד. עו"ד עודד דונג: הכי נכון שהנושא יקודם בחוק ארצי, בחקיקת עזר זה מורכב

 .בהתאם להחלטת המליאה אנו נבצע את הבדיקה המשפטית. של רשויות לקדם חקיקת עזר בנושא

לא מקדם חוק  הגנ"סהמשרד ללנתונים כבר בהנהלה, הנתונים מרשימים. חשפתי ניריב בן עזר: 

עזר ארצי וככל הנראה שיש לכך סיבות. זה עניין מורכב ואני לא חושב שאנחנו יכולים לקדם חוק 

 שהמשרד להגנת הסביבה בוחר לא לקדם.

 מברכת את עבודת הוועדה. :פרסאי בר ניבשיר 

 הנושא מורכב ואני מציע להתמקד בהסברה. :קיריאורי 

 גל בריל: ההסתכלות היא קדימה, למנוע בעתיד הקמת קמינים מזהמים. חשוב לחנך לנושא.

 שמר ויניק: גם טיסות מזהמות את האוויר, אין גבול להגבלות.

 ארנון מצר )אגף איכו"ס במועצה(: יש מועצות שמקדמות תקנה מרחבית.

לט לתגבר את נושא אסי אליה: קמין עץ זה דבר מזהם. אנחנו עוסקים בהסברה. השנה הוח

 ההסברה.

עודד טל: איכו"ס זה נושא לחינוך ולא לחקיקת חוקים. צריכים הסברה נכונה. מציע שהמועצה 

 תתמקד בתהליך הסברה.

 זיו ורהפטיג: מדובר על מי שרוצה לבנות מהיום והלאה וזה חלק מההסברה.

 ברכות לצוות שהציג ועשה את העבודה. :בראלאלי 

מהיועץ המשפטי של  שי יזרעאלי: צריך לעשות את התהליך עם הרבה מחשבה. ביקשנו חוות דעת

"יזרעאלים" והוא לא ממליץ על הנחיה מרחבית. אנחנו נבקש מהיועץ המשפטי לוועדה לנסח 

 נהלים. אם המדינה לא חוקקה חוק, יש סיבה.

 אייל בצר: זו קריאה ראשונה, ועדת איכו"ס תבדוק מה ניתן לקדם לטובת מניעת זיהום תנורי העץ.

 ההסברה חשובה ונמשיך בה.

 טיג: מציע לחייב את המתכננים.זיו ורהפ
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 וועדה לתכנון ובנייה. לקבל החלטה בנושא שבסמכות האייל בצר:  המליאה לא יכולה 

הנושא בשיתוף היועצים לבחינת האפשרויות לקדם את ועדת איכו"ס בוהחלטה: הנושא חוזר לדיון  

 המשפטיים של המועצה, ושל הוועדה בהשתתפות מנכ"לית המועצה.

 

 

 223. אישור פרוטוקולים ישיבה מספר 17 מיום 13 ספטמבר 2020:

 ירה גלס מבקשת להוסיף הערותיה לנושא תשתיות תחבורתיות שהוצגו על ידי מהנדס המועצה.מ

רינת זונשיין: מהנדס המועצה ענה על השאלות שנשלחו באמצעות הדוא"ל, זה לא נושא שנדרש 

, נרשמים עיקרי הדיון והחלטותבהחלטת מליאה ולא צריך להוסיף כל הערה. בפרוטוקול 

 מוקלטת. גם הישיבהבמקביל . שמתפרסמים באתר המועצה

 אייל בצר: הערות יתווספו.

 

 החלטה:

 2020 ספטמבר 13מיום לאשר את פרוטוקול המליאה 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

224. מדיניות רישוי וקידום עסקים, מפרט אחיד: 

 (.' )מפרט אחידד' )מדיניות( + גמצ"ב נספח  –מוזמנים: אלון טל, נתי חזן 

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, פועל משרד הפנים, בשיתוף הגורמים המאשרים,  לכתיבת 

ולפרסום מדיניות רישוי עסקים על ידי  מפרט דרישות אחידות לפריטים טעוני רישוי עסקים

 . הרשויות.

וגיבשו את מדיניות רישוי  מפרט הדרישות למועצה לא היה מפרט אחיד, אלון ונתי הכינו את 

 .ואת המדיניות לאשר את המפרט האחיד מתבקשתהמליאה . העסקים שמובאת לאישור

 אלש"ח לקידום המפרט. 50המועצה קיבלה מענק של 

יאיר כץ: חשוב שעסקים שטעונים רישוי, יגישו בקשות ויסגרו את הפער. הקו הישיר שאלון טל 

 נכון לבעלי העסקים.ונתי חזן קידמו מבורך ונותן מענה 

 זיו ורהפטיג: בישיבת ההנהלה ביקשתי לקבל למי אין רישיון וכמה זמן.

 אלון טל: זה לא נתון של מספר, לכל עסק יש סיבות שונות והזמן הוא לא הנתון לבחון את הפער.

 דורית סלע: מברכת את המהלך, צריך עדיפות להסדיר את הנושא. 

לעזור לעסקים לראות את הדברים בצורה  אהוא ב .הכללים רינת זונשיין: המפרט לא משנה את

המדיניות יוצרת שקיפות וודאות.  מי שמעוניין להפעיל עסק יידע מה מסודרת ובהתאם לחוק. 

. נתי חזן עשה עבודה מקצועית וריכז לבעל עסק מה נדרש ממנו. אלון טל ונתי חזן בדקו נדרש ממנו

 ., ומוצעת מדיניות שתנחה את המחלקהשרד הפניםאת החוק ויצרו מפרט שקיבל את אישור מ

המטרה היא להנגיש את ההליכים ולהביא לכך שעסקים  .מדובר על מאות פריטיםברישוי עסקים 

והמועצה תידרש  עסקים שלא יוכלו לקבל רישיון עסק יהיו. יפעלו בהתאם לדיני רישוי העסקים

 . לכך

 עסקים? מה המשמעות?רישוי שיר פרסאי בר ניב: אין שינוי בדרישות ל
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החוק קובע איזה עסקים צריכים רישיון עסק. המסמכים שהוכנו לא משנים דרישות רינת זונשיין: 

המפרט אלה. המדיניות מתווה את שיקול הדעת והיא בגדר הנחיה פנימית שעל פיה תפעל המחלקה. 

. אנחנו לא ניותופרסום מדי . עו"ד עודד דונג: מדובר על הנגשת מידעהדרישותהוא אריזה של 

 איזה עסק נדרש רישיון.לקובעים מחדש 

 אלון טל: החוק הוא זה שקובע.

אייל בצר: המועצה רואה במחלקה קידום ורישוי עסקים ואנחנו בעד לקדם את העסקים. משרד 

אין יום שאני לא חותם על נוהל אחיד. המועצה מנגישה את המידע וזה מבורך.  ההפנים קבע שיהי

הנחיות , תכנון ובנייהעסק. אנחנו מסייעים ומעודדים את העסקים. גם בעניין  בקשות לרישיון

מתן רישיון עסק זמני לעסקים שנמצאים בתהליך ויש  בתנאים מסוימים,   ,תומאפשר היועמ"ש

 .. זה בא לידי ביטוי במדיניותלקבלת היתר בנייה היתכנות

 

 החלטה:

  .ואת מדיניות רישוי העסקים המפרט האחידאת לאשר 

  אושר ללא מתנגדים

 

 

 225. שינוי מורשה חתימה בי"ס שדה יעקב – חשבון הורים:

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

לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

בחשבון 323444 המנוהל בבנק הפועלים סניף קריית טבעון. 

  שרה אסתר רפפורט - מנהלת )במקום רות פרינס כרמית(

 מתוקה האוסהלטר-מזכירת בי"ס  

  נתנאל מליחי  - נציג הורים 

מנהלת בית הספר ובעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  -חתימותיהם של שניים הרכב החתימה: 

 יעקב".בית הספר "שדה 

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון 

 הרשות:

ערוצי שירות:    תחומי פעילות:                                                             
     )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו()יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                    

  פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                             עו"ש מט"י
    הוראות טלפוניות/פקס- מידע ופעולות                                        פיקדונות בשקלים

     פועלים בטלפון- מידע ופעולות                              
   "תיק ממסרים"                                                                               

   מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                       
 

 החלטה:

 החתימה שלעיל בחשבון הורים בית ספר שדה יעקב לאשר את מורשי

  אושר ללא מתנגדים
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226. שינוי מורשה חתימה בי"ס שדה יעקב – חשבון רשות: 

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

לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

בחשבון 318661 המנוהל בבנק הפועלים סניף קריית טבעון. 

 שרה אסתר רפפורט - מנהלת )במקום רות פרינס כרמית( 

 מתוקה האוסהלטר-מזכירת בי"ס 

 מנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חותמת  בי"ס שדה יעקב הרכב החתימות:

החתימה בחשבון הורים ובחשבון  להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי

 הרשות:

 
ערוצי שירות:     תחומי פעילות:                                                            

   )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו( )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                     
   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                            עו"ש מט"י

  הוראות טלפוניות/פקס- מידע ופעולות                                          פיקדונות בשקלים
   פועלים בטלפון- מידע ופעולות                               

     "תיק ממסרים"                                                                             
     מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                     

 

 החלטה:

 לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון רשות בית ספר שדה יעקב

  אושר ללא מתנגדים

 

 

227. שינוי מורשה חתימה בי"ס אופקים קיבוץ מרחביה – חשבון הורים: 

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

לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

 .המנוהל בבנק הפועלים סניף עפולה 450060בחשבון 

  מנהלת  -אפרת שגב 

  מזכירת בי"ס )במקום עירית פורת( -שירן בניאס 

  נציג הורים  -נעמה שיאון 

מנהלת בית הספר ובעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת   -חתימותיהם של שניים הרכב החתימה: 

 בית הספר "אופקים" 

החתימה בחשבון הורים ובחשבון  להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי

 הרשות:

ערוצי שירות:     תחומי פעילות:                                                            
 )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                        )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                            עו"ש מט"י
   הוראות טלפוניות/פקס- מידע ופעולות                                         פיקדונות בשקלים

      פועלים בטלפון- מידע ופעולות                            
   "תיק ממסרים"                                                                               

  מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                        
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 החלטה:

 החתימה שלעיל בחשבון הורים בית ספר אופקים, קיבוץ מרחביה. לאשר את מורשי

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 228. שינוי מורשה חתימה בי"ס אופקים קיבוץ מרחביה – חשבון רשות:

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

לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

בחשבון 275609 המנוהל בבנק הפועלים סניף עפולה. 

  מנהלת  -אפרת שגב 

  עירית פורת(מזכירת בי"ס )במקום  -שירן בניאס 

חתימותיהם של מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר בצרוף חותמת  בית הספר הרכב החתימה: 

 "אופקים".

ערוצי שירות:    תחומי פעילות:                                                             
 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו( )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                       

     פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                          עו"ש מט"י
  הוראות טלפוניות/פקס- מידע ופעולות                                          פיקדונות בשקלים

     פועלים בטלפון- מידע ופעולות                             
       "תיק ממסרים"                                                                           

  מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                       
 

 החלטה:

 מה שלעיל בחשבון רשות בית ספר אופקים, קיבוץ מרחביה.לאשר את מורשי החתי

 אושר ללא מתנגדים 

   

 

 229. שינוי מורשה חתימה בי"ס נהלל – חשבון הורים:

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

להיות בעלי זכות החתימה לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 649411בחשבון 

   מנהלת )במקום תמר גדרון לסר(  -אשרת טל 

  מזכירת בי"ס –אורה בלוך 

  נציגת הורים )במקום אורלי בן פורת( -ורד שוחר יפה 

 

בצרוף חותמת  מנהלת בית הספר ובעל זכות חתימה נוסף -חתימותיהם של שניים הרכב החתימה: 

 בית הספר "יסודי נהלל".

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון 

 הרשות:

ערוצי שירות:      תחומי פעילות:                                                           
  )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(           )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(            

       פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                        עו"ש מט"י
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מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                            פיקדונות בשקלים
   פועלים בטלפון- מידע ופעולות                                

    "תיק ממסרים"                                                                              
מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                          

 

 

 החלטה:

 לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון הורים יסודי נהלל.

  אושר ללא מתנגדים

 

 

 230. שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי נהלל – חשבון רשות:

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

ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף קריית טבעון. 575817בחשבון 

   מנהלת )במקום תמר גדרון לסר(  -אשרת טל 

  מזכירת בי"ס –אורה בלוך 

 מנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חותמת  בי"ס יסודי נהלל הרכב החתימות:

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון 

 הרשות:

   ערוצי שירות:                                                             תחומי פעילות:
   )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו()יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                      

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                            עו"ש מט"י
    הוראות טלפוניות/פקס- מידע ופעולות                                        פיקדונות בשקלים

    פועלים בטלפון- מידע ופעולות                              
    "תיק ממסרים"                                                                              

  מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                        
 

 

 החלטה:

 .יסודי נהללהחתימה שלעיל בחשבון רשות  לאשר את מורשי

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

231. תב"רים: 

 .'הבנספח שגיא וייץ מציג את התב"רים המפורטים 

 

 החלטה:

 'הלאשר את התב"רים המפורטים בנספח 

  אושר ללא מתנגדים
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232. דו"ח ביקורת מבקר המדינה – שימוש ברשתות חברתיות: 

 מוזמנת: שירה לוין דוברת המועצה

 'ומצ"ב נספח  –אלי יהודה מציג את עיקרי הדו"ח 

 מצא מספר ליקויים, הוצגו עיקרי הליקויים ותיקונם.המבקר 

רשויות שנבחרו לביקורת והמועצה היא  10שירה לוין: לפני הביקורת לא היו כללים, הדו"ח היה על 

 אחת מהרשויות. בעקבות הדו"ח תוקנו מספר נושאים שהוגדרו כליקויים.

 

 

233. דו"ח ביקורת בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מידע: 

 ז'. מצ"ב נספח –אלי יהודה מציג את עיקרי הדו"ח 

הרשויות המקומיות עושות שימוש רב במערכות מידע שחלקן מחוברות לאינטרנט. במועצה 

 מאגרי מידע, כל מאגר מידע חייב להיות רשום. 30האזורית עמק יזרעאל יש כ 

, מאז המועצה טיפלה במספר ליקויים כולל מינוי ממונה 2020מרץ הדו"ח הוגש למועצה בחודש 

 הוצגו עיקרי הליקויים ותיקונם. אבטחת מידע.

 

 

 234. ועדות ביקורת לוועד המקומי, כפר ברוך, מזרע, ציפורי:

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

 .חברים 5 - 3הוועד המקומי תמנה 

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

 מועמדותם:

1( ועדת הביקורת של הוועד המקומי בכפר ברוך : סמדר נחמיה 

הוועדה מונה כיום שני חברים. 

 

2( ועדת הביקורת של הוועד המקומי במזרע: שחר שדמי 

 הוועדה מונה כיום חבר אחד, נמסר לוועד המקומי שיש להשלים חבר נוסף.

 

3( ועדת הביקורת של הוועד המקומי בציפורי: אילנה מיכאלי 

הוועדה מונה כיום שני חברים. 

 

 למועמדים אין חוב בארנונה. 

 .המועמדים רשומים במרשם התושבים בישוב 

 

 החלטה:

 :לאשר את

  הביקורת לוועד מקומי כפר ברוךסמדר נחמיה לוועדת 

 לוועדת הביקורת לוועד מקומי מזרעחר שדמי ש 
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 אילנה מיכאלי לוועדת הביקורת לוועד מקומי ציפורי 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

235. האצלת סמכות מאת ראש המועצה למנכ"ל המועצה בנושא הגשת בקשות להנפקת כרטיס חכם 

לעובד: 

כרטיס חכם הינו אמצעי אמין לזיהוי ולביצוע חתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת ברמת 

האבטחה הגבוהה ביותר. על הכרטיס מונפקת תעודה אלקטרונית, המאפשרת זיהוי של בעליו 

 אצילהוהוא היא של ראש המועצה להגיש בקשה והופכת אותו לאמצעי זיהוי אישי וחזק. הסמכות 

המנכ"ל הוא זה שעוקב לצו המועצות האזוריות.  4בהתאם לסעיף  את הסמכות  למנכ"ל המועצה,

אחרי הבקשות להוצאת הכרטיס, בוחן את תקופת השימוש, את הצורך בשימוש, את הקשר 

 לתפקיד, ועוקב אחר הצורך בביטול הכרטיס בסיום תפקיד.

 האצלת הסמכות מצריכה אישור של מליאת המועצה.

 

 

 החלטה:

מראש המועצה  לאשר את האצלת הסמכות להגשת בקשות להנפקת כרטיס חכם לעובד

 .למנכ"ל המועצה

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

236. דירקטוריון יובלי העמק: 

 איריס גרומן )נבחר ציבור( פרשה מהמליאה ולכן אנו נדרשים לאשר נבחר ציבור חדש.

 מבקשים לאשר את אבי סמוביץ.

 

 החלטה:

 סמוביץ )נבחר ציבור( לדירקטוריון יובלי העמקלאשר את אבי 

  אושר ללא מתנגדים

 

 

237. מכרז 7/2020 פינוי אשפה משולב - בקשת חברת ע.י.ר להשתחרר מהחוזה לפינוי פחים כתומים:   

 מוזמן: אסי אליה

 מכתב לחברי המליאה 'חמצ"ב נספח 

הודיעה על שע.י.ר  חברתבפרק פינוי הפחים הכתומים זכתה פרקים.  4רינת זונשיין: במכרז היו 

שתי  על ידיהצעות גשו עוד שתי וה המקורי מכרזל קשה להשתחרר מההסכם.יוב קשיים כלכליים

כיוון שנתנה מחיר גבוה  על הסף ה נפסלהיעמדה כלל בתנאי הסף ואילו השניחברות שאחת מהן לא 

 .תמיר ל ידיומשולם ע . המחיר נקבע על ידי ת.מ.י.רממחיר המטרה )מחיר המקסימום(
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מבקשים מהמליאה לאשר בנסיבות שנוצרו נראה כי מכרז נוסף לא יביא תועלת ועל כן אנו 

, , שהצעתה נפסלה על הסף בשל כך שביקשה מחיר העולה על מחיר המטרה.התקשרות עם חברת ורד

משולם על שנקבע על ידי ת.מ.י.ר במכרז ושכאמור מחיר המטרה ל ההתקשרות עם ורד היא בהתאם

 יצוין כי מדובר בתנאים זהים לתנאי הזכייה של חברת ע.י.ר. .ת.מ.י.רידי 

 

 החלטה:

לאשר התקשרות עם חברת ורד ו.מ. בע"מ לפינוי פסולת אריזות, ללא מכרז, במחיר 

 מקסימום של תאגיד תמיר, מאחר שבנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

  אושר ללא מתנגדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

   
רינת     זונשיין
מנכ"ל המועצה

אייל          בצר   
ראש   המועצה    


