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 (תשע"ה ניסן ט') 2015 מרץ 29מיום  21פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 מרדכי הייזלר יריב בן עזר אלי בן סימון מיכאל ראטה עידו דורי אייל בצר

 טאהא סוואעד יוחאי פורת משה ציפורי דניאל קורבולי חנה פרידמן יואל בן ברוך

 חגית אבנרי ופיר שדמיא איתי אדמון טניה בונצ'וק משה לפידות יאיר כץ

 טוניה ליפשיץ גבי בורנשטיין יוסי גת גלעד דקל שי יזרעאלי שאול פינקרפלד

 אפי קידרון זיו ורהפטיג ישראל ויזל מעוז בר און חיים יזרעאלי מיקה בכר

    עמי יעקובסון דניאל די קסטרו לימור ירון
 

 חסרים, הודיעו:

   מית שיחורשלו אבנר כרמון דורון מור צפריר ביכלר
 

 חסרים, לא הודיעו:

 עמי מירון שמעון סויסה עדנאן עבד אל חלים עומר נוביץ רן יפעה ורד מרקיאר

      טלי זייד
 

מירי שריג, דובי וינגרטן, מורן אלי יהודה, ויקי ליטבינקו, , יעל נורקיןעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 ., לילך עמיצורירנ

 

 :על סדר היום

 כבוד פסח תשע"ה הרמת כוסית ל .1

  2014סיכום שנת  –ביקורת  .2

 אישור פרוטוקול קודם .3

 הצגת פעילות עמותת ותיקי העמק .4

 ועדת ביקורת ועד מקומי נהלל .5

 בקשת עובד לעבודה נוספת .6

 אישור לניהול בית העלמין –ועד מקומי מנשיה זבדה  .7

 2015תקציב  - 1עידכון  .8

 מפעל הפיס  מול 2015-2017פתיחת חן עזר ייעודי לכל הפרויקטים  .9

 סגירת תב"רים  .10

 תב"רים .11

 סמכויות סגני ראש המועצה .12

 שונות .13

 
 

 בירכת ראש המועצה לכבוד פסח תשע"ה
אייל בצר מזמין את חברי המליאה לקחת חלק בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תושבי יישובי 

 ם תרבות אזורי, קיבוץ יפעתאול 20:00שעה  2015אפריל  20שני א' אייר תשע"ה המועצה, הטקס יתקיים ביום 

 במעמד רא"ל )מיל'( בני גנץ.
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 ביקורת .132

 :2014סיכום שנת דו"ח הביקורת הפנימית ל .א

ודיווח  2014שנת  הפנימית לסיכום הביקורת דו"חאלי יהודה, מבקר פנים של המועצה מציג את 

 מצ"ב נספח א' –2014הממונה על תלונות הציבור לשנת 

  .המועצההאינטרנט של יפורסמו באתר הביקורת  דו"חותלבקשת חברי המליאה, 

 .#2015 נוהל ביצוע תב"רים יופץ עד סוף חודש יוני 

 

 החלטה:

 והמלצותיו 2014דו"ח הביקורת הפנימית לסיכום שנת לאשר את 

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :באתר האינטרנט של המועצה 2014לשנת הפנימית המפורט פרסום דו"ח הביקורת  .ב

באתר האינטרנט של  2014לשנת  דו"ח הביקורת הפנימית המפורטבעניין פרסום  נערך דיון

, לגביי פרסום דוחות הביקורת בנושא התנהלות ועד מקומי של יישוב מסוים, הנושא יובא המועצה

 ועדת הביקורת המועצתית הקרובה. בישיבת לדיון 

ללא דוחות הביקורת בנושא   2014: דו"ח הביקורת הפנימית המפורט לשנת מצ"ב נספח ב'

 התנהלות ועד מקומי

 

 החלטה:

באתר האינטרנט של  2014הפנימית המפורט לשנת  פרסום דו"ח הביקורתלאשר את 

עד לדיון והחלטת ועדת  חות הביקורת בנושא התנהלות ועד מקומי"ללא דוהמועצה 

 הביקורת של המועצה.

 

 1 -נמנע  3 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :2013לשנת  משרד הפנים ביקורתדו"ח  .ג

מצ"ב  – 2013דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת מציג את  ,אלי יהודה, מבקר הפנים של המועצה

 'אנספח 

 

 החלטה:

 2013את דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת לאשר 

 1 -נמנע  0 -נגד  23 -בעד 

 מאושר 
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 :5201 פברואר 22אישור פרוטוקול קודם מיום  .133

 

 החלטה:

 2015פברואר  22מיום  11ר את פרוטוקול מספר לאש

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :תיקי עמק יזרעאלועמותת הצגת  .134

 מנכ"ל העמותה –יו"ר העמותה, נוקי בן שושן  –מלכין מוזמנים: זיו 

 

 'גמצ"ב נספח  –זיו מלכין ונוקי בן שושן מציגים את העמותה ופעילות העמותה 

 ים בעניין מכללת ותיקים.חברי המליאה שואל

זיו מלכין: פעילות מכללת ותיקים היתה במסגרת העמותה ובשל בעיות פרסונאליות הועברה לאחריות 

 המועצה. העמותה מצפה שאחריות הפעילות תחזור לניהולה.

 .+60חנה פרידמן: מכללת ותיקים מיום הקמתה באחריות המועצה במסגרת מחלקת 

מקדמים תוכנית אב בנושא, שותפים בועדת ההיגוי גם  ,חים ותיקיםהמשרד לאזר בשיתוף ,המועצה

נציגי העמותה. בסיום עבודת ועדת ההיגוי יוצגו ההחלטות בפני חברי המליאה ולכן אין טעם לדון 

 בשקופית של שאלות לדיון.

 עבודה טובה עם הותיקים. מבקש לדעתמעוז בראון: עמותת ותיקי העמק ואגף הרווחה במועצה עושים 

 מה מתוכנן לעתיד בעניים תעסוקת מבוגרים.

לצורך נוקי בן שושן: החשיבה של העמותה הינה בעניין תעסוקה לזמן פנאי ולאו דווקא לתעסוקה 

ג'וינט ישראל אשל הינה האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים התקיימה פגישה במועצה עם אשל ) הכנסה. 

קנים בחברה, לשינוי דימויים, להטבת תנאי חייהם למען הזקן בישראל. אשל פועלת לחיזוק מעמד הז

 (.ולשיפור איכות החיים של הזקנים בישראל

 העמותה? אופי הפעילות? חיים יזרעאלי: האם הותיקים שותפים לתכנון עתיד

 ., אשר חברים בהם ותיקי העמק )צעירים ומבוגרים(נוקי וזיו: לעמותה יש ועד מנהל ואסיפה כללית

 מי שמעוניין להצטרף יכול? יזרעאלי: כל חיים 

 , כל אחד שיכול לתרום מוזמן לפנות לבקשת הצטרפות.זיו ונוקי: בוודאי

ובעניין  זיו ורהפטיג: נושא הבריכה הטיפולית, את מי היא משרתת? יותר תושבי חוץ או תושבי מועצה?

 .2011נת מכללת ותיקים, מבקש שיוצג דו"ח המבקר על התנהלות מכללת הותיקים משדיון בנושא 

מבאי הסב יום, עיקר הפעילות ועיקר המשתתפים  70נוקי: בבריכה לוקחים חלק בפעילות בכל יום כ 

 בשעות הבוקר לותיקים.

 זיו מלכין: למרות חילוקי הדעות, יש שיתופי פעולה ותמיכה של המועצה.

הטוב ביותר לכלל אייל בצר: מודה לנוקי בן שושן ולזיו מלכין. המטרה של כולם הינה לתת את המענה 

 הותיקים. המועצה תחליט מה טוב יותר לתושביה.
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 ועדת ביקורת ועד מקומי נהלל; .135

לשמירה על מנהל תקין בהתנהלותו ופעולותיו של הועד המקומי, חייב המחוקק בצו המועצות 

 מינוי ועדת ביקורת בישובים., 1958 –המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

 שוב מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.עבודת הביקורת בי

 הפנימית. כת הביקורתאועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מל

המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לועד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר 

 ( לצו המועצות(.)ו –א)א( 130יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 3 – 5ועדת הביקורת תכלול בין 

 :אשר נקבעו במועצה תנאי הסף 

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .א

המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה מדרגה  .ב

 ראשונה של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

( לפקודת העיריות 10)120ועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לועד המקומי כהגדרתו בס' למ .ד

]נוסח חדש[. )חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב 

חוב, שחלף לגביו המועד להגשת  –ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

לאחר מתן פסק דין  –ניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת השגה, ערר או ערעור, לפי הע

 חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד(.

 לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.  .ה

 

 המועצה בדקה את תנאי הסף: ד' )בעניין חוב סופי(, ורישום במרשם התושבים ביישוב.

 החברים המוצעים יידרשו לחתום על הצהרה שהם עומדים בתנאי הסף: א', ב', ג', ה'.
 

 

 

 החלטה

 את ה"ה: ועד מקומי נהלל ת ביקורתלמנות לועד

 51586519חדוה שטראוס ת.ז.  ,55987176, יועד גולן ת.ז. 56455306אריק אשעל ת.ז. 

דני בן ברק, רחל מחליפים את חברי ועדת הביקורת שסיימו את כהונתם לבקשתם )

 .גלנץ, דוד כהן

 1 -נמנע  2 -נגד  23 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ע"ה( )ט' ניסן תש 29.03.2015 מיום 12פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 - 5 - 

 

 

 בקשת עובד לעבודה נוספת: .136

משרה לקבל אישור  100%דן תנחומא מציג את עיקרי הדברים לפיהם נדרש עובד מועצה בהיקף 

 לעבודה נוספת שאין בה ניגוד עיניינים ואינה על שעות עבודה במועצה.

ו במועצה היקף משרת הקטנתלא ל עבודה נוספת וש את אישור המליאה לאפשר למבק ד.גהעובד 

בפני המליאה הוצגו הנתונים של העבודה הנוספת ונמסר כי אין ניגוד עניינים בין שתי  .(100%)

 העבודות.

 

 החלטה:

נוספת )מחוץ למועצה( לעובד ד.ג. על פי הנתונים שהוצגו בפני לאשר עבודה 

 המליאה.

 2 -נמנע  0 -גד נ 20 -בעד 

 מאושר 

 

 

 אישור לניהול בית עלמין: –יה זבדה יועד מקומי מנש .137

משרד הפנים דורש האצלת סמכויות מפורשת לועד מקומי מנשייה זבדה כתנאי למתן האפשרות לתת 

במשרד  מנהל בכיר לעינייני עדות -יעקב סלאמה התקיימה פגישה עם רשיון קבורה לועד המקומי. 

מזכיר ועד  –בהשתתפות דן תנחומא ושלמה וויניש  שיון קבורה בית עלמין מנשיה זבדהירבעניין  הפנים,

 לפי חוק נדרש אישור לניהול בית העלמין לקבלת רישיון קבורה. מקומי מנשיה זבדה.

של מי הקרקע בה נמצא בית העלמין ומה הן הדרישות מהועד דן תנחומא בדק  ,לבקשת ההנהלה

 עלמין.מקומי לצורך ניהול בית הה

 

 החלטה:

זבדה בנושא ניהול בית העלמין בישוב  הלאשר האצלת סמכויות לועד מקומי מנשיי

 כספי על ידי המועצה. ובניהול , בפיקוחמנשיית זבדה

 0 -נמנע  0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 
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 :2015תקציב  – 1עדכון  .138

 '.דנספח מצ"ב  – 2015לתקציב  1דן תנחומא מציג את עדכון 

 מלש"ח נטו למועצה( 3.0מלש"ח ) 4.0קר ארנונה בישובים ובאזורי תעשייה הגדיל את ההכנסות ב ס

הוצג סעיף ארנונה מותנת )אשר מקורו בבקשה להעלאת ארנונה חריגה, שלא  2015באישור תקציב 

(. הכנסות 5%מלש"ח )למקרה שמשרד הפנים לא יאשר העלאה של  2.0 –אושרה על ידי שר הפנים( 

נה גדלו כתוצאה מביצוע סקר המדידות, ומנגד, נמחק סעיף ארנונה מותנת, נוכח אי אישור משרד הארנו

 הפנים את בקשת המועצה להעלאה.

 דן מציג את עיקרי התקציב והשינויים:

 תיגבור למערכת החינוך, מנהל/ת בתי ספר; 

 100  מיליון דולר 25אלש"ח לגיוס תרומות להקמת משכן ע"ש זובין מהטה, מיזם בעלות של כ .

 התארח בבית האומנויות ובמועצה נציג התורמים מארה"ב. 2015בתחילת חודש מרץ 

  מלש"ח. 1.3רזרבה של כ מלש"ח,  281מלש"ח מ  284התקציב עודכן ל 

 חיים יזרעאלי: מה קורה עם תקציב החינוך?

השוטף לא  אייל בצר: במסגרת תקציב הפיתוח, רוב הכסף מופנה לחינוך, הדיון לעניין התקציב

 הסתיים ויובא להמשך דיון במליאה.

הוחלט שיובא לעדכון בסיום  .ללא תקציב מדינה 2014אושר בסוף שנת  2015תקציב המועצה לשנת 

 הרבעון הראשון. 

 מלש"ח. 2.5הגבייה הביאה עוד הכנסות ליישובים ולמועצה, הישובים קיבלו כ  תהעמק

 המדידות.יש עוד תשעה ישובים שטרם הסתיים בהם סקר 

 

 

 החלטה:

 2015לתקציב  1ממליצים למליאה לאשר את עדכון 

 0 -נמנע  0 -נגד  19 -בעד 

 מאושר 

 

 

 מול מפעל הפיס: 2017-2015פתיחת חן עזר ייעודי לכל הפרויקטים  .139

 מליאת המועצה יכולה לקבל החלטה על פתיחת חשבון בבנק דקסיה לכל מענק לשנתיים הקרובות.

( פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ לכל 2015-2017לאשר לשנתיים ) ניתנת האפשרות לרשות

 פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.

 

 החלטה:

, לכל 2015-2017לאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים 

פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס, על פי התנאים שיקבע הבנק ולהסמיך את 

 מועצה לפעול בחשבון האמור.מורשי החתימה של ה

 יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

 0 -נמנע  0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 
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 סגירת תב"רים: .140

 מיקה בכר מבקשת להוסיף לטבלה עמודת הבהרות בכדי שיהיה קל להבין.

 '.הנספח  –דן תנחומא מציג את רשימת התב"רים לסגירה 

. מדובר בתב"רים ישנים שיש לסגור, אושר על ידי וועדת מעל שנה ם שהסתיימו ואין בהם תנועותב"רית

 תקציב.

 3.1 מלש"ח עודף, יוחזרו לקרנות הפיתוח 

 958 .אלש"ח יחזור לחומש יישובי, יעמוד לטובת היישובים בהתאמה 

 

 החלטה:

 '.הלאשר את סגירת התב"רים המפורטים בנספח 

 0 -נע נמ 0 -נגד  23 -בעד 

 מאושר 

 

 

 תב"רים: .141

 'ומצ"ב נספח  –דן תנחומא מציג את התב"רים 

 

 החלטה:

 '.ולאשר את התב"רים המפורטים בנספח 

 0 -נמנע  0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 סמכויות סגנים: .142

 לאור שינוי המבנה הארגוני במועצה, המליאה נדרשת לאשר מחדש חלק מסמכויות סגני ראש המועצה.

 .2015מרץ  01מבנה ארגוני של המועצה מעודכן ליום  – 'זנספח מצ"ב 

 והחינוך הועבר לאייל בצר חנה פרידמן: נוסף תכנון אסטרטגי 

 עידו דורי: נוסף בטחון ואיכו"ס 

 

 החלטה:

 '.זבנספח ו לעיל סמכויות סגני ראש המועצה כפי שהוצגושינויי לאשר את 

 0 -נמנע  1 -נגד  19 -בעד 

 מאושר 
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 :שונות .143

שא הטיפול ובנם בעניין הרחבת המכללה אבקש לקבל עדכון בעקבות דיון שנערך ביזרעאלייקה בכר: מ

יש את כל התקנים והאישורים הנדרשים? הבנתי שיש  למכליםהאמוניה במפעלי העמק. האם  במכלי

 המועצה פועלתתקן חדש בעניין התאמה לרעידות אדמה? מה עמדת המועצה בעניין המכלים? האם 

 ר אותם?להעבי

 עידו דורי: המפעלים קיימים לפני המכללה.

מרץ מתוכננת פגישה במשרד  31ביום שלישי  המועצה פועלת מול כל הגורמים והגופים הרלוונטיים.

להגנת הסביבה, בה נלמד מה נעשה ומה הכתיב המשרד למפעלים. המועצה תפעל על פי הדרישות של 

 למו.המשרדים הרלוונטיים במידה והתנאים לא הוש

 לא היו מקבלים אישור הקמה.המפעלים  –בהיבט התכנוני, היום לאחר שהמכללה קיימת 

 מיקה בכר: פגיעה במכלי אמוניה יכולה להוביל לנזק סביבתי חמור.

במידה ולא יוצגו האישורים מהגופים הרלוונטיים המועצה תשקול את צעדיה ובכל מקרה עידו דורי: 

 .1רשיון עסק ינתן רק אם יתמלאו התנאים הנדרשים

 במליאה בנושא.בהנהלה וצר: במידה ויידרש, יתקיים דיון אייל ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

                                                 
 תוספת לפרוטוקול לאחר פרסום 1

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  המועצהוגזבר מנכ"ל 


