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אייל בצר – דיווחים:
 מזמין את חברי ההנהלה להדלקת נר ראשון של חנוכה עם מועצה מקומית זרזיר
 טיול ז'-ח' התקיים בשישי שבת ( )04-05.12יצאו כ  700חניכים ,מחלקת הנוער נערכה עם אוהלים
גדולים בשל הקור .חניך אחד פונה לבי"ח סורוקה בעקבות התקף אסטמה ,מצבו טוב והוא צפוי
להשתחרר מחר לביתו.
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.1

מרכז חקלאי העמק – הצגת הפעילות:
מוזמן :משה בן שחר (טושקו) – רכז חקלאי
מרכז חקלאי העמק הינו איגוד של שלוש רשויות (עמק יזרעאל ,מגידו ,גליל תחתון) ,יש מו"מ עם מוא"ז
גלבוע להצטרפותם.
טושקו מציג את נספח א'
גבי בורנשטיין :יש תפקידים ופעילויות שקיימים במועצה ללא קשר למרכז חקלאי העמק
אייל בצר :טושקו נמצא בשני כובעים ,רכז חקלאי מתוקף ועדת חקלאית סטטוטורית בחצי משרה ובחצי
השני במרכז חקלאי העמק .מרכז חקלאי העמק הוא ארגון ללא מטרות רווח ,פועל בוועדות חקלאיות לפי
הענפים ללא קשר לאגודות החקלאיות בישובים .בנווה יער יש מבנה של מרכז חקלאי העמק שבו
מתקיימת המעבדה  -מתנהלת במשק כספי סגור.
יריב בן עזר :בעניין המים יש ניגוד עיניינים בין מרכז חקלאי לביו המועצה ,מחירי המים מפילים ענפים
בחקלאות.
אייל בצר :במלחמת לבנון השנייה היו ישובים חקלאיים שעברו את המכסה ,מקורות ביקשו לסגור את
המים וזה הוביל את המועצה בעזרת מרכז חקלאי העמק להקים אגודת מים "מי עמק יזרעאל"
שתפקידה לדאוג לקיזוז בין יישובים שצורכים פחות ליישובים שצורכים יותר (מי שתיה).
יריב בן עזר :כוונתי הייתה למחירי מים לחקלאות ,החקלאות "חיה" על מים מושבים ברובה ,המחיר
מאוד אקוטי ,מדובר על  ₪ 1.40-1.50לקוב מים .חקלאות רגילה לא יכולה לעמוד בזה .המחיר נובע
מכמה עלויות (ניקוי וכד') שנופל על החקלאים.
אייל בצר :יש עקרון בקביעת המחיר של המזהם משלם.
טושקו :אין ניגוד עיניינים ביני כרכז חקלאי העמק למועצה ,אני מייצג קודם כל את החקלאים.
אבנר כרמון :אני מוטרד שאנחנו תושבי העמק "שותפים" בחברה הזו
טושקו :זו חברה בע"מ ,לא כל כך מהר "מרימים מסך".
אייל בצר :החקלאים רוצים התאגדות לפי ענפים כמשק כלכלי סגור לכל ועדה.
אבנר כרמון :ניתן לקבל ייעוץ לפי דרישה.
טושקו :יש חשיבות גדולה להתארגנות מתחת למטריה של מרכז חקלאי העמק ,יש גבולות ברורים בין
המונציפאלי לחקלאי .יובלי העמק מטפלים במים עד הכניסה למט"ש ,אגודות המים מטפלות מהיציאה
של המים מהמט"ש.
גבי בורשטיין :חוזר על השאלה ,האם אין כפילויות בתפקידים שהוצגו? סייר שדות וכד'.
טושקו :זהו שירות של המועצה ,סיירי שדות נדרשים לקיום מרכז חקלאי העמק.
גבי בורשטיין :האם המשקים הקטנים במושבים לא נדרסים תחת הגודל והאינטרסים של הקיבוצים?
האם לא כדאי לעצור ולעשות חושבים מה נכון היום?! הקשיים היום הם בעיקר במשקים הקטנים.
מועצות אזוריות שונות פתחו קורס עתידים לחקלאות בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות לחקלאי
העתיד .האם מרכז חקלאי העמק יוזמים דברים כאלו בעמק?
אבנר כרמון :ענף הזית – האם מישהו נותן את הדעת בעניין הקמת בית בד בעמק שעלול לפגוע בפרנסת
תושבי העמק?!
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טושקו :האתגר הכי גדול זהו המשק המשפחתי ,למשק המשפחתי אין יכולת להתמודד בעולם הגלובלי,
בכל ענף יש בעיה מול הגלובלי ,המרכז קורא לחקלאים הקטנים להתאגד ולפעול ביחד.
אייל בצר :יש בעיה עם המשק המשפחתי ובכ ל עניין דור ההמשך .נדרש לקיים דיון עומק ,חברי ההנהלה
מוזמנים להעביר שאלות בכתב .באחריותי לזמן ישיבת עומק בהשתתפות חברי ההנהלה וטושקו.
טושקו :בכל שנה מתקיימים כ  20ימי עיון ,בכל חורף  2-3קורסים בדומה לסילבוס של קורס עתידים,
קורס ניהול אגש"ח.
אייל בצר :טושקו ואיתם יוזמנו לישיבה נוספת.

.2

עדכון תקציב מועצה  2015והצעת תקציב מועצה לשנת :2016
מצ"ב נספח ב' :עדכון תקציב מועצה לשנת  ,2015הצעת תקציב מועצה לשנת 2016
מצ"ב נספח ג' :פרוטוקול ועדת תקציב מיום  30נובמבר 2015
דן תנחומא :הצעת תקציב מועצה לשנת  2016הינו  291מלש"ח ,גידול של כ  10מלש"ח  4.5 -מלש"ח
לחינוך.
מחצית מתקציב המועצה מופנה לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
הקטנת מילוות ,תגבור מערך האכיפה של המועצה .
אבנר כרמון :כמה הכנסות נוספו מסקר הארנונה?
דן תנחומא :כ  4מלש"ח שמחצית מהסכום חוזר לוועדים המקומיים.
חברי ההנהלה מבקשים לשלוח פירוט עומס מילוות.
גבי בורשטיין :סעיף  4בפרוטוקול ועדת תקציב מנהל בי"ס יסודיים ,ההחלטה היתה לפי מספר שנים ועד
היום לא שובץ ,האם נבדק הצורך מחדש?
דן תנחומא :הצורך נבדק וקיים ,התקיימה ועדת בחינה כנדרש.
גבי בורשטיין :סעיף  7לאור דרישות היישובים תוגבר משמעותית מערך הפיקוח של המועצה לרבות
לכידת כלבים ואכיפת חוקי עזר – האם יש הכנסות?
דן תנחומא :מדובר בעובדי המועצה (לא ניתנת האפשרות עפ"י חוק לביצוע אכיפה למועצה על ידי מי
שאינו עובד מועצה) ,המטרה לתת שירות לתושבי המועצה שלא יהיו כלבים ברחובות.
גבי בורשטיין :מבקש לקבל תגובות מזכירי יישובים על שירות הפקחים.
בעניין סל השירותים – מה התקדמות?
דן תנחומא :עד ליום  31מרץ  2016יובאו המסקנות של בדיקת החברה החיצונית לדיון בהנהלה .לעומת
רשויות (מועצות אזוריות) מצבנו טוב מאוד ביחס ארנונה לקבלת השירותים .מזכירי מוא"ז משגב
התארחו היום במועצה והופתעו מסל השירותים הרחב במועצה האזוריות עמק יזרעאל.
יריב בן ע זר :יש לקיים דיון פנימי בנושא סל השירותים ,העניין הוא לא לחברה חיצונית – חשוב מה
התושב מקבל לא משנה ממי (מועצה או ועד מקומי).
דן תנחומא :החברה בודקת מדגם לפי יישובים :קטנים ,בינוניים ,גדולים .לישובים קטנים קשה להתנהל,
יש ישובים שיש להם עודף תקציבי.
יריב בן עזר :מה הסיבה לגידול בהוצאות שכר וכלליות?
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דן תנחומא :המועצה כפופה להסכמים קיבוציים 1% ,עליית שכר לפי ותק (עדכון דרגות) ,אין קליטת
עובדים מעבר לרשום .אין למועצה שיקול דעת להעלאת שכר עובדים ,הכל מתבצע עפ"י הסכמים
קיבוציים והוראות משרד הפנים והאוצר.
יריב בן עזר :מדוע יש הוצאות מימון?
דן תנחומא :יש עלויות קבועות עבור גבייה באשראי ,המועצה לא נמצאת במינוס בבנקים.

החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את עדכון תקציב מועצה לשנת  2015והצעת תקציב
מועצה לשנת  2016כמפורט בנספח ב'.

רשמה :מורן ניר
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