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.1

פרוטוקול הנהלה מיום  15נובמבר :2015
סעיף  2לפרוטוקול :יואל בן ברוך העביר נוסח שהוא מבקש שיוכנס לפרוטוקול כדברים שאמר הנוסח
נשלח לחברי ההנהלה לפני הישיבה.
חברי ההנהלה מתנגדים לתוספת כחלק מהפרוטוקול ,חברי ההנהלה לא מסכימים שכל מה שיואל רשם
אלו דברים שנאמרו בישיבה ביום  15נובמבר  ,2015לדעת חברי ההנהלה הפרוטוקול שנרשם משקף את
מה שנאמר בישיבה.
חברי ההנהלה מציעים לצרף את הנוסח של יואל בן ברוך כקובץ מצורף "הערת יואל בן ברוך"
לפרוטוקול.
חברי ההנהלה מבקשים שהדיונים בהנהלה ובמליאה יהיו עניינים ושנפסיק להתעסק בדברים שאינם
באחריות ההנהלה והמליאה.
סעיף  3לפרוטוקול :אייל בצר :ההחלטה הייתה שמטילים על מהנדס המועצה להציג שתי חלופות לכלל
המושב ( .1עד  .2 ₪ 20,000עד  12-15אלש"ח לבית אב) תוך התייחסות שיש רחובות שלא נדרש עבורם
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תשתית מלאה וכן שיעשה משאל לגבי עמדת התושבים .הועד המקומי מבקש שלא יעשה משאל ,מאחר
ומשאל כבר נעשה ובכל מקרה מדובר בהחלטת ועד מקומי ובהחלטת מועצה.
חברי ההנהלה חוזרים על כך שאין לשנות מההחלטה שהתקבלה.
אייל בצר מציע שעד לקבלת החלופות מדובי לא מקבלים החלטה ,דובי יציג את החלופות לועד המקומי,
החלטת הועד תובא לאישור ההנהלה.
החלטה:
פרוטוקול ההנהלה מיום  15.11.15מאושר .לגבי יישומו – לפי הצעת ראש המועצה ,עם קבלת החלופות
ממהנדס המועצה ,יובא הנושא לדיון נוסף.
.2

בקשת עובד לעבודה נוספת:
העובדת א.ע מבקשת את אישור המליאה לאפשר לה עבודה נוספת בשעות אחה"צ (הדרכה של מנהלים
חדשים) ללא הקטנת היקף משרתה במועצה ( .)100%בפני המליאה הוצגו הנתונים של העבודה הנוספת
ונמסר כי אין ניגוד עניינים בין שתי העבודות.
החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר עבודה נוספת (מחוץ למועצה) לעובדת א.ע ,.על פי
הנתונים שהוצגו בפניה.

.3

תקציבי ועדים מקומיים לשנת :2016
ליאת מלכה מציגה את רשימת הוועדים המקומיים והתקציבים – מצ"ב נספח א'
אחוזת ברק ,אלון הגליל ,אלוני אבא ,אלונים ,בית זייד ,בית לחם הגלילית ,בית שערים ,בלפוריה ,גבעת
אלה ,גבת ,גזית ,גניגר ,דברת ,הושעיה ,היוגב ,הסוללים ,הרדוף ,חנתון ,כפר ברוך ,כפר החורש ,כפר
יהושע ,מזרע ,מרחביה קיבוץ ,נהלל ,סוועאד חמירה ,עדי ,עין דור ,ציפורי ,רמת דוד ,שמשית ,שריד,
תמרת.
גבי בורשטיין מבקש שהמועצה תקבע מועד אחרון לאפשרות של הוועדים המקומיים לנהל בתוכם את
תקציבי מערכת החינוך שמהווה סכנה לתקציב הועד המקומי ,מדובר בארבעה יישובים בלבד (אחוזת
ברק ,היוגב ,ציפורי ,תל עדשים).
ליאת מלכה וחנה פרידמן :המועצה ממליצה כל שנה לוועדים המקומיים ומציגה את הבעתיות והסיכון
לוועד המקומי ,המועצה קיבלה בעבר החלטה לא לכפות ולכן המועצה יכולה רק להמליץ.
יעל נורקין :יש חשש שוועדים שמנהלים בתוכם את תקציבי החינוך לא תמיד ידעו לעמוד ולשאת
בהוצאות הכספיות עקב כך ,בנוהל קליטת ותנאי העסקת עובדים.
חברי ההנהלה :יש לדרוש מהוועדים המקומיים שהחל משנת הלימודים תשע"ז התקציבים יופרדו.
חנה פרידמן :ממליצה שמנהלת אגף החינוך ומנהלת מחלקת גנ"י ייפגשו עם הוועדים הרלוונטיים.
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ליאת מלכה 6 :ועדים טרם הגישו את התקציב כנדרש ,נמסר ליישובים שהם חייבים להגיש דחוף,
התקציבים ייבדקו ויוצגו במליאה הקרובה כנדרש.
החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את התקציבים המפורטים בנספח א'
נושא תקציבי החינוך :ממליצים למליאה לחייב בשנת  2017להוציא את תקציבי
החינוך לעמותה או אגודה מלכ"רית.
.4

ועדת תמיכות:
חברי המליאה בישיבה מיום  13דצמבר  2015ביקשו לצרף  2חברי מליאה כמשקיפים בועדה
חברי ההנהלה ממליצים על גבי בורשטיין וחנה פרידמן
החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את גבי בורשטיין וחנה פרידמן כמשקיפים בועדת
תמיכות.

.5

האצלת סמכויות:
נדרש אישור המליאה להאצלת הסמכויות לועדים המקומיים לשנת ( 2016מצב" נספח ב');
מודל תפעול  :1בית זייד ,סוועאד חמירה
מודל תפעול  :2אחוזת ברק ,אלון הגליל ,אלוני אבא ,אלונים ,בית לחם הגלילית ,בית שערים ,בלפוריה,
גבעת אלה ,גבת ,גזית ,גניגר ,דברת ,הושעיה ,היוגב ,הסוללים ,הרדוף ,חנתון ,כפר ברוך ,כפר החורש ,כפר
יהושע ,מזרע ,מרחביה קיבוץ ,נהלל ,עדי ,עין דור ,ציפורי ,רמת דוד ,שמשית ,שריד ,תמרת.
אייל בצר מסביר את משמעות מודל תפעול  – 1וועד עם סמכויות מצומצמות מאד – רק בתחום הקהילה
והתרבות ,מודל תפעול  2מלוא הסמכויות ,בהתאם להחלטת המליאה בעניין מודלי התפעול.
עפ"י צו המועצות כל הסמכויות בידי המועצה אלא אם המועצה האצילה לוועדים את הסמכויות.
בהתאם לדיון בהנהלה יש להוציא את תפעול החינוך מהועד המקומי.
ועד מקומי מנשיה זבדה:
לועד מקומי מנשיה זבדה הואצלו לשנת  2015סמכויות לפי מודל תפעול  2בהסתייגות הבאה :כל החלטה
של הועד המקומי בעלת משמעות כספית ,תהיה כפופה לאישור גזבר המועצה או מי מטעמו .כמו כן,
ההאצלה לפי מודל  2תחול כל עוד לועד יש מזכיר שמונה באישור המועצה.
בפועל הועד המקומי לא עומד בנהלים שנקבעו והוא מעביר חשבוניות ללא אישור קודם לכן על יד גזבר
המועצה .ביום שלישי  22דצמבר מוזמן יו"ר הועד לבירור בעניין ההוצאות.
תקציב ועד מקומי מנשיה זבדה והאצלת הסמכויות יובא לדיון במליאה כולל המלצות המועצה ,לאחר
עריכת הבירור עם יו"ר הועד המקומי .
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החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את האצלת סמכויות לשנת  2015לוועדים המקומיים
הבאים:
מודל תפעול  :1בית זייד ,כפר גדעון ,סוואעד חמירה
מודל תפעול  :2אחוזת ברק ,אלון הגליל ,אלוני אבא ,אלונים ,בית זייד ,בית לחם
הגלילית ,בית שערים ,בלפוריה ,גבעת אלה ,גבת ,גזית ,גניגר ,דברת ,הושעיה ,היוגב,
הסוללים ,הרדוף ,חנתון ,יפעת ,כפר ברוך ,כפר החורש ,כפר יהושע ,מזרע ,מרחביה
קיבוץ ,מרחביה מושב ,נהלל ,עדי ,עין דור ,ציפורי ,רמת דוד ,שדה יעקב ,שמשית,
שריד ,תל עדשים ,תמרת.

.6

ועדת תקציב – הוספת חבר:
מעוז בראון פרש מהמליאה וכתוצאה מכך מועדת תקציב ,התקבלו שתי פניות מחברי מליאה להצטרף
לועדת תקציב במקום מעוז בראון.
איתי אדמון – נציג אלונים
חיים יזרעאלי – נציג גבעת אלה
החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר איתי אדמון כחבר ועדת תקציב

.7

ועדת ביקורת אחוזת ברק:
בישיבת ההנהלה והמליאה הקודמת לא הובא לאישור החבר גד חסיד עקב טעות ולכן חברי ההנהלה
מתבקשים לאשר את גד חסיד כחבר ועדת ביקורת לועד מקומי אחוזת ברק ,מצטרף לחברים :יוסי
שוורץ ,רגינה בורגאוקר ,רותי זפרני ,יגאל מגריל.
גד חסיד עומד בקריטריונים שקבעה המליאה ביום  24יוני .2012
החלטה:
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את גד חסיד כחבר ועדת הביקורת לוועד המקומי
אחוזת ברק.
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.8

שונות:
שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל:
ממשלת ישראל כולל ראש הממשלה הצהירו ששדה התעופה יוקם בעמק יזרעאל.
אייל בצר :המועצה האזורית עמק יזרעאל מתנגדת להקמת שדה התעופה בעמק יזרעאל ,הוקמה ועדה
לבחינת הנושא ,בסוף החודש יוצאים לסיור בנתב"ג ובמועצות ויישובים סמוכי נתב"ג .מטרת הסיור:
אפשרות לשיח בין נציגי העמק ורשויות סמוכות לנתב"ג ,לרבות נציגי רש"ת ונתב"ג ,במטרה ללמוד
מהשטח על הפעילות ,ההשלכות והמשמעויות .כל זאת במסגרת לימוד הנושא וגיבוש המלצה לחברי
המליאה בדיון שיעסוק בעניין.
במקביל נבחנת האפשרות להקמת צוות לטיפול בנושא שיתוף הציבור ותחום התקשרות.
אבנר כרמון :המועצה צריכה לפעול ,יש קבוצות שפועלות בשטח והמועצה שקטה ,נראה שהמועצה
ממעיטה בחשיפה לציבור.
גבי בורשטיין :רשויות שכנות מקצים כסף למטה התנגדות ועושים צעדים אקטיביים .יש תושבים
שנכנסים בוואקום וכביכול משמיעים את קולם בשם המועצה .צריך להקים צוות אקטיבי של המועצה.
אייל בצר :הבדיקה תאפשר למועצה להתנגד עם תוכן ,לא התנגדות לשם ההתנגדות ,כשרשות מתנגדת
היא חייבת להציג מדוע .בעבר הובלתי את התנגדות המועצה למעבר של כביש  6בין שדה יעקב לכפר
יהושע ,ההתנגדות היתה מושכלת ולכן התקבלה והמהלך הוכיח את עצמו בכך שהוחלט שהכביש לא
יעבור בין שדה יעקב לכפר יהושע.
שי יזרעאלי :אנשים "סמוכי גדר" חייבים להיות בצוות האקטיבי ,מהשטח נראה שאנשים עייפים
ממאבקים .המועצה חייבת להשמיע קול בהתנגדות וגם אם יוחלט על הקמה המועצה חייבת ללמוד מה
היא חייבת לדרוש לטובת הישובים והתושבים.
ישראל ויזל :צריכה להיות בדיקה ואיסוף הפרמטרים ואולי בסוף ניווכח שכדאי לנו שיוקם השדה תעופה
בעמק יזרעאל .צריכים לפעול בהתאם,לדאוג ללמוד מה הישובים ותושבים יצטרכו המידה ויוקם השדה.
חגית אבנרי :התושבים מתוסכלים שהמועצה לא יוצאת לשטח ,מטרת הצוות לדעתי הינה קשר בין
השטח למועצה.
יריב בן עזר :צריך צוות שיוביל התנגדות ואת הבדיקה ליתרונות .אני לא יודע אם אני בעד או נגד.
אייל בצר :ראש המועצה מתנגד להקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל ,צוות הבדיקה ממשיך בעבודתו.
סיכום :ההנהלה ממליצה להקים צוות לטיפול בהתנגדות.

מיפוי:
חברי ההנהלה מבקשים עדכון בנושא המיפוי
אייל בצר :המיפוי כפי שנקבע נדחה לביצוע בשנת תשע"ז.

רשמה :מורן ניר
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