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 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 27  מיום 26 דצמבר 2021 )כ"ב בטבת תשפ"ב(

  נוכחים:

 יעקב איציק שי יזרעאלי אבי סמוביץ דליה אייל אייל בצר

 יריב בן עזר אברהם כץ בן זייד איתי אדמון אפי קדרון

 אייל ליבוביץ רפאל פלט טטיאנה בונצ'וק אלי בראל חוריןרחל בן 

 ארז יפלח צליל אבני רמי יחיא איתמר זליגמן יוחאי פורת

 מירה גלס תמי נתיב טאהא סוואעד ארז בלסקי עופר עמר

 דורית סלע שמר ויניק שיר פרסאי ברניב נועם הולנדר יורם רז

     אורי קירי

     

 לא נכחו:

 יואל טסלר יוסי גת תומר רגב אייל ברש זיו ורהפטיג

 עודד טל עומר סעאידה יובל גולדשטיין אילן סופר ישראל ויזל

   רז קרני שמוליק דודאי גל בריל 

 

משתתפים: רינת זונשיין, עו"ד עודד דונג, שגיא וייץ, דובי וינגרטן, מירי שריג, ניר שנער, ויקי לטביננקו, 

דנה גתוע טרטצקי, כליל כנעני. 

 על סדר היום:

 דיווחי ראש המועצה

1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 26. 

2. הצגת מנכ"לית עמותת הספורט כחול לבן – דנה גתוע טרטצקי. 

3. הצגת אולמות ספורט – מציג: ניר שנער, מ"מ מנכ"ל עמותת הספורט כחול לבן. 

4. הרכב ועדת הבחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה – מציג: אייל בצר, ראש המועצה. 

5. אישור תקציב וועדים מקומיים לשנת 2022 – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה  )מצ"ב(. 

6. אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים המקומיים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. 

7. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2021 – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

8. אישור תקציב המועצה לשנת 2022 – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. 

9. חוק עזר אשפה עודפת – מציג: אסי אליה, מנהל אגף איכו"ס ושגיא וייץ, גזבר המועצה. 

10. אישור אגף תפעול במבנה הארגוני של המועצה – מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל. 

11. אישור חוזה אישי בשכר של 45%- 55% משכר מנכ"ל – דוברת המועצה- מציגה: רינת זונשיין, 

מנכ"ל. 

12. תיקון הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי לחוות סוסים במושב ציפורי – מציג: אייל בצר, ראש 

המועצה. 
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13. עדכון פרוטוקול חשבון בנק בי"ס אלרואא הצטרפות לפעילות דרך האינטרנט חשבון הורים וחשבון 

רשות – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

14. אישור מסגרת חח"ד )חשבון חוזר דביטורי( 2022 – מסגרת אשראי – מציג: שגיא וייץ, גזבר 

המועצה )מצ"ב(. 

15. אישור הדו"ח הכספי של עמותת כחול לבן לשנת 2020 – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

16. תב"רים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

17. שונות. 

 

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. התקיים הבוקר מפגש רחב 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 בחיפה, עלולה להתקבל שוב 

החלטה להקים שדה תעופה בעמק. החלטנו שאנו מייצרים שיתופי פעולה עם אשכול הקריות 

ונהיה פעילים על מנת לקדם את שדה התעופה בחיפה. אין רגע דל במלחמה בשדה התעופה אך 

זאת מנת חלקנו ונעשה הכל כדי להצליח במאבק.  

 מסיימים קורס טיס. 

קיבלנו הודעה על כך ששניים  מבני העמק סיימו את קורס הטייס. אחד 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.  

 כנס שנתי של המרכז היזרעאלי למשפחות מיוחדות. – נערך זו השנה השנייה כנס בשמשית, היה 

מאוד מעצים ומרגש. 

 מתמסרים בקהילה – מדובר בתכנית מעורבות חברתית, בבסיסה 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.   

 טיול ז'-ח' דרום – השבוע התקיים טיול של כיתות ז' ו- ח'. בטיול השתתפו כ- 1000 בני נוער 

ומלווים. הטיול היה מרשים ומוצלח.  

 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 
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את היישובים בצורה טובה ויעילה יותר מזו הקיימת היום. נושא מחיר המים לחקלאות על 

הפרק, אנחנו שוקדים ורוצים להפחית את מחיר המים המטוהרים בעוד שהמדינה רוצה לעלות 

את המחיר. יש רעיון לאחד את "תשלובת הקישון" יחד עם ביוב "ערי העמק". דיון מורכב שיעלה 

ב- 13.1 בפגישה עם שרת האנרגיה והמים, בה יעלה גם נושא הסולרי.  

 כנס חיים משותפים – ב- 16.12.2021 התקיים במכללה כנס לחיים משותפים, דליה אייל דיברה 

בכנס. נושא החיים המשותפים חשוב לנו מאוד ואנחנו מקדמים אותנו במרץ. 

 יום הוקרה לכרמלה ארנון – כרמלה ארנון ניהלה את המוזיאון עין דור 40 שנה. גם מוזיאון עין 

דור מחבר בין הקהילות ומעודד את החיים המשותפים בעמק. 

 ע.כ. שיבולת דגן – ביום חמישי האחרון התקיימה פגישה בנושא. הגיעו תושבים מעפולה 

וממרחביה ונכון לרגע זה משרד הגנת הסביבה מסרב לתת אישור לחידוש רישיון העסק של 

המפעל. לכן, המפעל קיבל מכתב מהמועצה שתוך 30 יום עליו להציג רישיון עסק או לחדול 

מלפעול.  

 

346. אישור פרוטוקול מליאה מס' 26 

 החלטה:

 אושר פרוטוקול מליאה מס' 26.  

 פה אחד. ההחלטה התקבלה

 

347. הצגת מנכ"לית עמותת הספורט כחול לבן- דנה גתוע טרטצקי. 

 הציגה את עצמה ואת עברה המקצועי. דנה

שמחה ונרגשת לתת את האני מאמין שלה כספורטאית ולהיות חלק בלתי נפרד מהספורט אני דנה: 

 בעמק יזרעאל.

 אייל:

  מאחל לדנה בהצלחה, ההצלחה שלה היא ההצלחה שלנו.אני רוצה להודות לניר שנער ו

 

348. הצגת אולמות ספורט – מציג: ניר שנער, מ"מ מנכ"ל עמותת הספורט כחול לבן. 

המועצה ביקשה לקבל מידע בנוגע לאולמות הספורט במועצה, להלן הנושאים בהם מליאת ניר: 

 עוסקת המצגת:

  לבקשת מליאת המועצה. –הצגת עלות הפעלת אולמות הספורט במועצה 

 .התנהלות רוחבית ואחידה בתפעול האולמות 

 כנית עבודה בהתאם.מים בין האולמות השונים, והכנת תהבנת הפערים הקיי 
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 המלצות:

 .לאולם₪  150תשלום דמי שימוש על ידי משתמשים פרטיים  •

 שנים. 5לאורך ₪  80,000הפחתת –הסדר עם שמשית להפחתת תשלום על מרכז הספורט  •

 

 מירה:

ישנו אולם בעדי, האולם היחיד שאין לו בית ספר סמוך אליו ויכול לשמש מקור הכנסה. הייתי מצפה  

 .ויונית ואיני רואה את החלוקה ככזאתשל חלוקה שוניין עתן משהו גם לעדי. זה ישהמועצה ת

  :הרחל

שמשית היא יקרה  .שעות ההפעלה שלא ניתן לו הסברעלות אין אלא להבחין בפער מאוד גדול ב

ת קודמות והייתי מעדיפה שלא להעלות זאת על הפערים בישיבווהמספר דורש הסבר. אני הצבעתי 

ראות את המספרים ולא לרדת לחקרם ולהציג תמונה אני לא חושבת שאפשר להמשיך לבפורום הזה. 

קצת יותר מאוזנת של עלות שעות ההפעלה. אני רוצה להציע להקים צוות מאנשי המליאה שיקבלו 

לצורך השוואה. לטעמי שמשית מקבלת המון כסף שלא  יאת כלל הנתונים ויתייחסו לסעיף השליש

 אפשרויות לאיזון. מובן לי. הצוות יוכל לשבת לתקן את העוולות ולהציע

 אלי:

 זה לא הפורום לרדת לניתוחים כלכליים, יש צורך בפורום אחר. 

  שיר:

אין פה שום סטנדרטיזציה, יש מספרים שאנו כביכול אמורים לקבל אותם. מה שכן חייב להיעשות 

הוא יישור קו של קריטריונים. צריך להקים ועדה שתכלול חברי מליאה ובעלי מקצוע שיצרו 

סטנדרטיזציה. לגבי תשלום קהילה, כשקבוצת נשים מתארגנת על מנת לשחק כדורשת ואנו רוצים 
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ט נשים, ברגע שהן לוקחות מאמן ואתה נותן להן לשלם זה לא נכון ולא מקדם את לעודד ספור

 המטרה.

  אייל:

 .המועצהמליאת על האולמות בפורום של ההוצאות ניתן לנהל את לא . אולמותלמועצה יש הרבה 

הדקדקנות היא מוגזמת, כל אחד מסתכל על האולם שרלבנטי לו וזה לא נכון  מדובר בדיווח בלבד.

האולמות מנוהלים לא הדרך. לבוא ולהגיד שהחלוקה היא לא שוויונית זה לא נכון ולא מקובל.  וזאת

על ידי כחול לבן שהיא כיום עמותה עירונית. ניתן להעלות טענות בפני דירקטוריון העמותה, שנבחר 

 על ידי מליאת המועצה.

  רחל:

אומרת שצריך לבחון את אני לא מייצגת את הישוב שלי, ראיתי טבלה ובה מספרים, הדעת 

 המספרים. כל הצעתי היא הקמת ועדה.

  אייל:

ניתן להעלות טענות בפני אתם חפצים  אין צורך בהקמת ועדה. יש לכחול לבן דירקטוריון. אם

 .הדירקטוריון של כחול לבן

  שיר:

 אני בסה"כ מבקשת שתהיה סטנדרטיזציה בין האולמות. .הבעיה היא לא רק האולם בשמשית

  רחל:

 לא ביקשנו דיווח, ביקשנו דיון בנושא.

  אייל:

 הנושא באחריותם. .ניתן יהיה לקיים דיון בדירקטוריון של כחול לבן

349. הרכב ועדת הבחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה- מציג: אייל בצר, ראש המועצה.

בישיבת מליאה מס' 25 , שהתקיימה בתאריך 17.10.2021, הובא לאישור המליאה, הרכב ועדת 

הבחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה. להלן הנושא כפי שהוצג בישיבת המליאה:
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לתפקיד מר שילה נבחר ו, התקיימה ועדת בחינה לתפקיד מהנדס המועצה 28.11.2021בתאריך 

תשובה חיובית ממקום אחר  לאחר שקיבלשהוא לא מעוניין בתפקיד, הודיע ישראלי. שילה ישראלי 

בהרכב  המליאהעלינו לצאת למכרז נוסף. מבקשים לאשר בשנית את שני חברי  על כן. אליו התראיין

תמי נתיב ויריב בן עזר.  -17.10.2021שאושרו במליאה מתאריך  פיכ ,הועדה

החלטה:

 הוחלט לאשר את הרכב ועדת בחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה- תמי נתיב ויריב בן 

ההחלטה התקבלה פה אחד.

350. אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים המקומיים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה

אייל:  

את הסמכויות אותן מאצילה המועצה ליישוביה. כל שנה לאשר נדרשים בהתאם לחוק ולכללים אנו 

 הוועד המקומי הוא .לו המועצה האזורית הפי הסמכות שאצל לרק עהוועד המקומי מוסמך לפעול 

 ציבורי. –כפוף לכללי המשפט המינהלי וחלק ממערכת השלטון המקומי 

עזר.
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 .ביחד עם אישור תקציבי הוועדים המקומיים לההנהלהלת סמכויות מובאת יאצ

לת סמכויות, המועצה האזורית רשאית לאצול סמכויות שונות לוועדים יאין חובה לשוויוניות באצ

 ., כל אחד על פי יכולתום בתחום שיפוטהמקומיי

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 

 .2017ינואר  01לארנונה החל מה 

 בדיקת סעיפי החובה מבוצעת על ידי המועצה באישור תקציב הוועד.

 ייד.זיתקיים ביישובים: כפר גדעון, מנשיה זבדה, סוועאד חמירה ובית  1מודל תפעול 

 יתקיים בשאר יישובי המועצה. 2מודל תפעול 
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 להלן המודלים:
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 החלטה:

 הוחלט לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2022. 

 :ההחלטה התקבלה 

  נגד: 1 בעד: 28     
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351. אישור תקציב וועדים מקומיים לשנת 2022- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

התכנסה ועדה. מרבית הישובים הגישו תקציבים, למעט 6 – 7 ישובים שטרם הגישו, אך נמצאים בשלבי 

אישור סופיים. עד המליאה הקרובה כל הישובים יגישו את תקציבם לשנת 2022. 

 אייל:

התקציב שהוא מגיש, בודקים , מבקרים עם כל ישוב על עוברים  .יש לנו ועדה שמתכנסת לטובת הנושא

  ומבקשים תיקונים בהתאם לצורך.

 
 החלטה:

 אושר תקציב הועדים לשנת 2022. 

 ההחלטה התקבלה :

   נמנע: 1     מאשרים: 28
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352. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2021 – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

  שגיא:

העלאת לו יםפלטפורמה להסבר, כדי לתת שבוע שעבר התקיימה הצגה של התקציב לחברי המליאהב

   שאלות בנושא.

 להלן רשימה מפורטת של התקציב:

 
. האיזון 2021אנו מדברים על עדכון תקציב . ₪ מיליון 385,164 -ל ₪, מיליון 376,057 -התקציב גדל מ

 הכנסות מול הוצאות. ,כמובן נשמר. התקציב חייב להיות מאוזן

 החלטה:

 אושר עדכון תקציב המועצה לשנת 2021.  

 פה אחד.ההחלטה התקבלה 
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353. אישור תקציב המועצה לשנת 2022- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה . 

 שגיא:

ונטרלנו ממנו את הנחות  2021 תקציב נבנה על בסיס מלש"ח, הוא 383 -כ, עומד על 2022תקציב 

 :המליאה הקורונה. להלן התקציב המוצע לאישור

 
אנו עושים מאמצים גדולים לשמר את תמהיל ההכנסות שלנו ולהגדיל את מס' העסקים אייל: 

  הפועלים בעמק.

 החלטה:

  אושר תקציב המועצה לשנת 2022.

 ההחלטה התקבלה פה אחד.
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354. חוק עזר אשפה עודפת- מציג: אסי אליה, מנהל אגף איכו"ס ושגיא וייץ, גזבר המועצה. 

 אסי:

, פרסם משרד הפנים אמות מידה הנוגעות לחוקי העזר של הרשויות        2018בחודש פברואר 

 .המקומיות העוסקים בפסולת עודפת

 במסגרת אמות המידה קבע משרד הפנים את המאפיינים הבאים:

ולת הדומה במאפייניה לפסולת הנוצרת במשקי בית, אשר פס –פסולת התואמת שימוש ביתי  •

 נוצרת בידי העובדים בבית העסק.

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

 למחזור.

יש לשאוף לכך שפסולת זו  –עודפי חומר גלם ותוצרים של תהליכי ייצור  -פסולת "תעשייתית"  •

 ב "פסולת עודפת" שניתן, במסגרת חוקי עזר, לגבות בגינה אגרה, או לדרוש מהעסק אתתיחש

 פינויה.

 לצורך גביית אגרה, חוקי העזר שיאושרו יבחינו בין שתי קטגוריות:

שפינוייה צריך להתבצע על ידי הרשות המקומית כחלק מתפקידיה, ושאין  -פסולת בסיסית  •

 לגבות בגינה אגרה נוספת.

פסולת שהרשות יכולה לגבות אגרה בגין סילוקה או לחלופין להטיל את פינויה  –עודפת פסולת  •

 על בית העסק.

, אך היה צורך לעדכן את התחשיב עליו הוא מבוסס. רחוק העזר אושר על ידי המליאה בעב •

 התחשיב עודכן ולכן החוק מובא לאישור שוב, כולל התחשיב המעודכן, בנוסח המצ"ב. 

 במליאה וכן על ידי המשרד להגנת הסביבה.  חוק העזר אושר

משרד הפנים ביקש לעדכן את התחשיב של חוק העזר. התחשיב עודכן והוא מוטמע בחוק העזר שהובא 

 כעת לאישור המליאה, ועל כן יש לאשרו שוב.

 רינת: 

אתם אישרתם את החוק מס' פעמים, כל פעם מתבצעים שינויים קטנים ואנו מביאים את הנושא 

 מכיוון ואנו רוצים שהחוק יצא לפועל. מחדש

 אסי:

זהו דיון שהגיע לבית משפט בכמה מקומות והוחלט שמשרד הפנים יבצע הסדרה. יש לנו עסקים  

שמייצרים המון אשפה ויש להם מטראז' מאוד נמוך.  קבע בית המשפט שאין קשר בין תשלום 

שולח הצהרה שחתומה על ידי כל עסק  ארנונה לאותה פסולת עודפת שנוצרת באותו בית עסק.

 כות על הפינוי מאשר לפנות בפועל.עו"ד/רו"ח ולפי זה מחושבת עלות הפינוי. אנו מעדיפים לז

 יריב:



  

 

 

 
 
 

14 

 

כשהתחלנו לא היה מדובר על פסולת ביתית אלא תעשייתית, קל מאוד לזהות פסולת תעשייתית.  

שב שהחוק לא מספיק ברור עלתה גם סוגיה לגבי פסולת שיכולה להראות כפסולת ביתית. אני חו

 והנושא יצור אצל הישובים לבעיה שמלכתחילה לא כיוונו אליה. 

 אייל:

כל תשלומי הארנונה על פינוי אשפה תעשייתית. ולכן  מרביתלא יכול להיות שרשות מקומית תשקיע  

 יש צורך בחוק עזר מתאים.

וק. מה שנעשה פה הוא יצירת כמו שרינת אמרה קודם, החוק כבר עבר ישנו רק עדכון של הח עודד:

 קריטריונים להבחנה בין פסולת עודפת לביתית. 

חוק העזר של הרשות שבו חודדו מושגי היסוד. הדבר שחידדנו בו הוא מהו פסולת ביתית. שאר  אסי:

 הפסולת היא פסולת עודפת. החוק הזה בעיקר מסדיר את נושא המפעלים באזורי התעשייה. 

 החלטה:

 המליאה מאשרת את חוק העזר פינוי אשפה ואת התחשיב העדכני של חוק העזר. ההחלטה 

התקבלה פה אחד. 

 

355. אישור 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:

מבנה ארגוני הוא אמצעי לא מטרה, המטרה היא לתת שירות מצוין לתושבים.  

יעדיו המרכזיים של ממונה החירום, הביטחון ואכיפה הם הכנת הרשות לחירום והגברת האכיפה, 

בדגש על השטחים הפתוחים. החלטנו שנכון יהיה להכניס את נושא האכיפה תחת ממונה חירום 

ביטחון ואכיפה. 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 חושב שהשינוי 

בשיטה ראוי והוא יוביל להצלחה והתקדמות בתחום האכיפה. 

נושא הטרדות מיניות, החוק מחייב שתהיה פונקציה שתיתן מענה. סגנית ראש המועצה, דליה אייל 

היא ממונה על הנושא. מקווה שלא נצטרך להשתמש בפונקציה זאת , אך היא מחויבת בחוק 

להתקיים ברשות. 
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  דורית:

 בנוגע לנושא האכיפה, האם יש תוספת של כוח אדם לאכיפה בלבד?

 

  אייל:

 אנו מעגנים את כלל האכיפה תחת אגף אחד במידה ויהיה צורך בכוח אדם נוסף, נגייס.

 יריב:

נאמר לנו בישיבת ההנחה שלא ולטים משרות נוספות, תבהירו שעושים שינוי פנימי בתוך המועצה 

 ידים בהתאם.ומתאימים את התפק

 אייל:

 נכון, בהקשר של אגף התפעול, זה יותר דיוק של המבנה הארגוני מאשר שינוי שלו.

 מירה: 

 איכו"ס והנדסה.  –תחת האגפים אין טעם להכניס את סגני האגפים

 רינת: 

 נוריד את ציון הסגנים באגפים ונחברם למחלקות הרלבנטיות באגף.

 החלטה:

 אושר הקמת אגף תפעול במבנה הארגוני של המועצה.  

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

356. אישור חוזה אישי בשכר של 45% - 55% 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.   

לדוברת הרשות, שירה לוין, אושר טווח שכר של 30% - 40% משכר מנכ"ל. טווח זה נמוך משמעותית 

מהמקובל ברשויות רבות בסדר גודל דומה. 

מבוקש, אפוא, לאשר שינוי של טווח השכר של דוברת המועצה ל- 45% - 55% משכר מנכ"ל ולהעלות את 

שכרה ל- 45% משכר מנכ"ל )14,760 ₪(. 

 

 החלטה:

 אושר חוזה אישי בשכר של 45% - 55% משכר מנכ"ל לדוברת המועצה, למליאת המועצה.  

ההחלטה התקבל פה אחד. 

 

 

357. תיקון הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי לצורך אישור חוות סוסים במושב ציפורי- מציג: אייל 

בצר, ראש המועצה. 
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 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 

מהגן הלאומי שטח בהיקף כ- 8.7 דונם. 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 תיקון הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי לחוות סוסים במושב ציפורי. 

 ל פה אחד.ההחלטה התקב

 

358. עדכון פרוטוקול חשבון בנק בי"ס אלרואא הצטרפות לפעילות דרך האינטרנט חשבון הורים 

וחשבון רשות-מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

 מורשי חתימה נוייש

1. להסמיך 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 575825 על שם בית ספר אלרואא המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק.  

 
  

    
  

פריד גריפאת   -מנהלת  ת.ז. –  059549477  1 
אימאן עבאס -מזכירת בי"ס ת.ז.-  24733057      

 

 2
 

 החלטה:

 אושר עדכון פרוטוקול חשבון בנק בי"ס אלרואא הצטרפות לפעילות דרך האינטרנט חשבון 

הורים וחשבון רשות. 

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 

359. אישור מסגרת חח"ד )חשבון חוזר דביטורי( 2022 – מסגרת 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 2022 בבנקים, על פי הנסחים שהובאו על ידי הבנקים: 

 ₪. 500,000בנק הפועלים:  •

 ₪. 600,000בנק לאומי לישראל )ב.ל.ל(:  •

 ₪. 1,400,000בנק דקסיה:  •
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 החלטה:

  אושרה מסגרת חח"ד )חשבון חוזר דביטורי( 2022.

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 

 

 

360. הצגה ודיון בדו"ח הכספי של עמותת כחול לבן לשנת 2020- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

מירי: אנו מתבקשים להעמיד בפני המליאה את התאגידים העירוניים. עמותת כחול לבן הפכה 

באמצע השנה לתאגיד עירוני. לעמותה נכון להיום גרעון צבור של מיליון וחצי ₪. העמותה התמודדה 

יפה מאוד עם מגבלות הקורונה. בשנת 2021 הצליחה לעמוד במשמה והחזירה את כלל הילדים לפני 

הקורונה וסימה את הפעילות במחזור פעילות של קרוב ל 8 מלש"ח. הפעילות רק גדלה, כשהענף 

המרכזי הוא כדורסל. חלק מהמקורות הממנים בנוסף למועצה הם הטוטו וכספי הורים. העמותה 

הולכת בכיוון לתיקון ניזקי העבר שלה.  

 

361. תב"רים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

 ציג את טבלת התב"רים, להלן:שגיא ה

 
 החלטה:
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 אושרה טבלת התב"רים.  

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 

 
_____________________                                                                       _____________________ 

   אייל בצר, ראש המועצה                                                                            רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה   

 


