פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  20מיום  26יולי ( 2015י' אב תשע"ה)
נוכחים:
אייל בצר

אבנר כרמון

יריב בן עזר

שאול פינקרפלד

אלי בן סימון

גתית רינות

עידו דורי

אופיר שדמי

חנה פרידמן

גבי בורנשטיין

שי יזרעאלי

חגית אבנרי

ישראל ויזל
משתתפים :דן תנחומא ,עו"ד יעל נורקין ,שגיא וויץ ,מורן ניר
על סדר היום:
 .1אישור בחירת השם לבי"ס מרומי שדה באחוזת ברק (לפי דרישת משרד החינוך)
 .2סטטוס תהליך המעבר "למפרידים בצבעים" – מוזמנים אסיה אליה ויואל בן ברוך
 .3אישור סגן גזבר כולל שכר
 .4עדכון שכר מבקר המועצה
 .5עדכון שכר מנהלת מחלקת גני ילדים
 .6עדכון שכר עוזרת ראש המועצה
 .7אישור מינוי שגיא וויץ כמנהל הארנונה
 .8אישור מינוי שגיא וויץ כממונה על הגבייה
 .9בטוחות להלוואות לבנקים
 .10פירוק עמותת מט"י מנעם
 .11שמות רחובות ומספרי בתים מושב תל עדשים – יוצג במליאה
 .12הרכב מועצה דתית
 .11החלפת מורשי חתימה בי"ס אופקים במרחביה חשבון כספי רשות  +חשבון כספי הורים – יוצג
במליאה
 .11החלפת מורשי חתימה בי"ס עמק המערבי ביפעת חשבון כספי רשות  +חשבון כספי הורים – יוצג
במליאה
 .11שינויי מורשי חתימה בי"ס מרומי שדה באחוזת ברק חשבון רשות  +חשבון הורים – יוצג במליאה
(החלפת מנהלת ומזכירה)
 .11שינויי מורשי חתימה יסודי נהלל (החלפת מנהלת) – יוצג במליאה
 .11פתיחת חשבון בנק חדש בי"ס דמוקרטי בעמק חשבון רשות  +חשבון הורים (במסגרת הערכות
לקראת העברת בעלות ביה"ס למועצה) – יוצג במליאה במידה וההסכם יאושר
 .11תב"רים – יוצג במליאה
 .11שונות
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משתתפים בצערה של חגית אבנרי במות אביה ,חיים אנגל ז"ל
חיים עבד מול המועצה שנים רבות.

 .1אישור בחירת השם לבי"ס מרומי שדה באחוזת ברק:
מוזמנת :רחל שחורי
רחל שחורי :התקיים תהליך בחירת השם בבית הספר בהשתתפות התלמידים ,הצוות החינוכי וההורים.
משרד החינוך דורש את אישור המליאה לבחירת השם.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את השם "מרומי שדה" לבי"ס באחוזת ברק.

רחל שחורי מעדכנת שנבחרו (ועדות בחינה של משרד החינוך) מנהלים חדשים לבתי הספר; יסודי נהלל,
מרומי שדה – טרם ניתן לפרסם את שמותיהם .בבי"ס העמק המערבי נבחרה אילנית ערן שהתחילה
חפיפה עם רפי וייסמן שמסיים את תפקידו.
אייל בצר :בבי"ס מרומי שדה ,עמקים תבור והרדוף מתבצעות עבודות בנייה לקראת שנת הלימודים
תשע"ו.
אייל בצר :לאור החלטת הממשלה החל משנת תשע"ו בעניין חינוך חובה חינם מגיל  ,1יתקיים דיון
מסודר בעקבות המשמעויות שיהיו על המועצה.

 .2סטטוס תהליך המעבר למפרידים צבעים:
מוזמנים :אסי אליה ,יואל בן ברוך
אסי אליה מציג את סטטוס התהליך ,שינוי החלטת המליאה מיום  01פברואר  2011יביא להתקדמות
התהליך – מצ"ב נספח א'
יואל בן ברוך :מציג את דבריו – מצ"ב נספח ב' ,אשר נשלח אל חברי ההנהלה טרם מועד הדיון.
התקיים דיון בסוגייה ,נוכח הצגת דבריו של אסי והאמור במסמך ששלח יואל (לא נערך דיון לגופם של
נתונים ועמדות שהוצגו ב מסמך ששלח יואל) חברי ההנהלה שאלו שאלות הבהרה .ההנהלה החליטה כי
אין מקום לשנות את ההחלטה שהתקבלה על ידי המליאה ביום .01.02.11

 .3אישור סגן גזבר:
ביום  21יוני התקיימה ועדת בחינה למשרת סגן גזבר.
שגיא וויץ נבחר לתפקיד ,שגיא עובד בחברת מ.ג.ע.ר ומכהן כ 11 -שנה כמנהל מינהל ההכנסות במועצה
האזורית עמק יזרעאל .שגיא בעל תואר ראשון כלכלה וראיית חשבון ותואר שני במינהל עסקים.
שגיא מסיים את עבודתו בחברת מ.ג.ע.ר ביום  11אוגוסט  2011וביום  01ספטמבר  2011יתחיל את
תפקידו במועצה כסגן גזבר.
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בהתאם לכללי משרד הפנים מקסימום שכר לסגן גזבר הינו  10%משכר מנכ"ל.
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את כהונתו של שגיא וייץ כסגן גזבר בשכר סגן גזבר ב
 50%משכר מנכ"ל.
 .4עדכון שכר מבקר המועצה:
שכרו של מבקר המועצה ,אלי יהודה הינו  10%משכר מנכ"ל.
אלי יהודה מבקש להעלות את שכרו ל  ,10%בדומה לשכר מבקרים ברשויות דומות.
אישור המליאה כפוף לאישור משרד הפנים.
חברי המליאה סבורים שאין צורך לעלות את שכרו בשנה זו.
החלטה
המבקר מוזמן לפנות שוב בשנה הבאה ,לאחר שלוש שנים בתפקיד.

 .5עדכון שכר עוזרת ראש המעצה:
שכרה של לילך עמיצור אושר בחודש ספטמבר  10% – 2010משכר מנכ"ל
מבקשת העלאה ל .11%
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר העלאת שכרה של לילך עמיצור ל  35%משכר מנכ"ל.

 .6עדכון שכר מנהלת מחלקת גני ילדים:
שכרה של עינת בארי ,מנהלת מחלקת גני ילדים במועצה הינו  21%משכר מנכ"ל ,רוב מנהלי המחלקות
במועצה מועסקים ב 10%
מבקשים להעלות את שכרה של עינת בארי ל .10%
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר העלאת שכרה של עינת בארי ל  30%משכר מנכ"ל.

 .7אישור מינוי שגיא וויץ כמנהל הארנונה:
מבקשים לאשר את שגיא וויץ כמנהל הארנונה במסגרת תפקידו כסגן גזבר המועצה .המינוי יכנס לתוקף
ביום .01.01.2011
החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את שגיא וויץ כמנהל הארנונה החל מיום 01.09.2015
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 .8אישור מינוי שגיא וויץ כממונה על הגבייה:
מבקשים לאשר את שגיא וויץ כממונה על הגבייה במסגרת תפקידו כסגן גזבר המועצה .המינוי יכנס
לתוקף ביום .01.01.2011
החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את שגיא וויץ כממונה על הגבייה ,החל מיום
01.09.2015

 .9בטוחות להלוואות לבנקים:
מליאת המועצה אישרה הלוואות פיתוח בסך  1.1מלש"ח לשנת 2011
המועצה לקחה שתי הלוואות:
א.

חומש ישובים בסך  1.0מלש"ח מבנק לאומי ל  10שנים ,ריבית פריים פחות  0.12אחוז

ב.

הלוואה כללית  1.1מלש"ח מבנק הפועלים ל  11שנה ,ריבית קבועה של  1.1אחוז

תנאי הבנקים להלוואות הינם שעבוד הכנסות עצמיות בגובה ההלוואה.
החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תנאי ההלוואה בסך  1מלש"ח מבנק לאומי ו1.1 -
מלש"ח מבנק הפועלים ,ובכלל זה להסמיך את מורשי החתימה של המועצה לחתום על
המסמכים שידרוש הבנק וכן לשעבד את ההכנסות העצמיות של המועצה בגובה סכומי
ההלוואות הנ"ל בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי הבנקים הנ"ל.

 .10פירוק עמותת מט"י מינעם:
עמותת מט"י מינעם הינה עמותה עירונית אשר חברות בה עיריית נצרת עלית ,עיריית מגדל העמק ,עיריית
עפולה ומועצה אזורית עמק יזרעאל ומטרתה קידום ,פיתוח וליווי עסקים קטנים בתחום כל אחת מן
הרשויות הנ"ל.
העמותה סיימה את מחצית שנת  2011בגרעון של כ ₪ 100,000-וזאת עקב אי פעילות ללא נקיטת צעדי
התייעלות ,המועצה האזורית עמק יזרעאל סבורה שנוכח שינויים שחלו במתווה מתן ההקצבות לעמותות
מסוג מט"י ,אין עוד צורך בקיום העמותה ,וזאת לאור העובדה שהרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה
שהיתה הגורם שמימן את רב הפעילות חדל לממן את המטי לאור הפרטת התחום וזכיית גורם פרטי בשם
"מעוף" שפתח סניף בעפולה הנותן שירות טוב ובמחיר דומה לזה של מטי.
כמו כן המועצה השתתפה כל שנה בפעילות המטי בסכום של  ,₪ 10,000עם המעבר ל"מעוף" המועצה
אינה נדרשת להשתתף.
המועצה ביקשה להביא לדיון בהנהלת העמותה בקשה לפירוק העמותה .בדיון ראשוני שנערך ,נראה היה
כי עמדת חלק מהעיריות אינה כשל המועצה ,אולם טרם נערך דיון מהותי לגופו של עניין בבקשת
המועצה.
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החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה להסמיך את חברי ועד ההנהלה מטעם המועצה בעמותה,
ה"ה אברהם ברקן ואורית מסר הראל לפעול לקבלת החלטה בעמותה על פירוק
העמותה .ככל שהחלטה כאמור תידחה על ידי האסיפה הכללית של העמותה ,או ככל
שהחלטה כאמור לא תתקבל נוכח היעדר דיון בנושא ,בטווח זמן סביר ,ההנהלה
ממליצה למליאה להחליט בדבר פרישת המועצה מן העמותה ,הכל בכפוף לאישור
משרד הפנים .ההחלטה על פרישה מן העמותה תיכנס לתוקף ,ללא צורך בכינוס נוסף
של ההנהלה או המליאה ,במועד קבלת החלטה בעמותה הדוחה את הבקשה לפירוק או
בחלוף זמן סביר (לפי עמדת נציגי המועצה באסיפה) ממועד החלטה זו כאשר לא
הוחלט דבר בעניין הפירוק.

 .11הרכב המועצה הדתית:
משרד הדתות העביר מכתב למועצה בעניין מינוי חברים למעצה הדתית.
דן תנחומא מציג את המלצת המועצה ,טרם נעשתה פנייה למומלצים;


הושעיה  -מנו הרטוב



שדה יעקב – אבי עמרני



כפר יהושע – אילנה עזר



נהלל – אלי לוין



כפר גדעון – שרונה שטיגליץ



שריד – אלדד בלאיס



שמשית – משה אסולין



הסוללים  -רונית ארז

החלטה
המועצה תפנה לחברים המוזכרים לעיל ותבקש את הסכמתם לכהן במועצה הדתית.
ההנהלה ממליצה למליאה למנות את המועמדים הנ"ל למועצה הדתית.

רשמה :מורן ניר
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