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 (זתשע" ו' ניסן) 7201 אפריל 20מיום  43מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 נוכחים:

 אפי קידרון יוסי גת משה לפידות דניאל די קסטרו עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור טאהא סוואעד חנה פרידמן זיו ורהפטיג שי יזרעאלי יואל בן ברוך

 חיים יזרעאלי בונצ'וק טניה טלי זייד שמעון סויסה גלעד דקל מרדכי הייזלר

 גבי בורנשטיין לימור ירון איתי אדמון יריב בן עזר אלי בן סימון חיים כהן

 מיכאל ראטה יאיר כץ עופר שלזינגר עדנאן עבד אל חלים משה ציפורי אופיר שדמי
 

 חסרים, הודיעו:

 אבנר כרמון ישראל ויזל עומר נוביץ דניאל קורבולי דורון מור מיקה בכר
 

 , לא הודיעו:חסרים

   יוחאי פורת שאול פינקרפלד רן יפעה טוניה ליפשיץ
 

 

 ו, מורן ניר, ויקי ליטביננקמירי שריגשגיא וייץ, ליאת מלכה, דובי וינגרטן, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:
 

 

 

 

 :על סדר היום

 הרמת כוסית לכבוד פסח תשע"ז .1

 אישור פרוטוקול קודם .2

 ;כירים בהסכם אישיהעסקת עובדים באישור  .3

סגן מהנדס, מנהל/ת מחלקת הרחבות ופרויקטים, מנה/ת מחלקת אחזקה ושיפוצים, מנהל תחום תכנון  .4

 אסטרטגי, מנהל/ת מחלקת נוער, מנהלת הספרייה האזורית, מנהל אגף איכו"ס 

 אישור הלוואות .5

 דיווח -קרן עזבונות  .6

 בריכה שמשית .7

 חבר ועדת מכרזים  .8

 תב"רים .9

 ן ברוך, חיים יזרעאלישאילתות יואל ב .10

 שונות .11
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 דיווחים ראש המועצה:

 . 2017אפריל  01התקיים אתמול, יום שבת גלגלים של תקווה: 

 2017אפריל  13יום רביעי חוה"מ פסח: מתחילים במסורת חדשה,  :בשביל יזרעאל קק"ל צעדת עמק יזרעאל

מתחם ספורטיבי לכל המשפחה בסיום ק"מ(,  9ק"מ,  6ק"מ,  3שלושה מסלולי הליכה )יציאה מאחוזת ברק; 

 השתתפות ללא עלות! )הכולל אומגה, זומבה, חץ וקשת ועוד....(,

 . בכל שנה נצעד חלק אחר בשביל

צהרות של שר התחבורה, אנחנו בקשר ישיר עם מינהל התכנון. בחודש נשמעות השדה תעופה בינלאומי: 

אנחנו פועלים לכך שתתקיים בדיקת חלופות  אביגדור יצחקי.ן וראפריל יתקיימו פגישות עם אילנה שפ

מעמיקה. בשבוע שעבר נפגשנו עם שר הביטחון ובה נאמר שהדרום בעייתי, ליברמן הסכים לבדוק את חלופת 

 חיפה.

הנושא יועלה בפגישה עם אביגדור יצחקי כמשמש גם כיו"ר קבינט הדיור בו נציג את המצב  עדיפות לאומית:

נוי ינהל לענייני הכפר במשרד הביאסנת קמחי מנהלת המבמועצה עם ור סיבעמק. בחודש מאי יתקיים 

 והשיכון. הכל במטרה להאריך את התקופה.

 תערוכות בבתי הספר: התקיימו מספר תערוכות בבתי הספר של המגמות.

בהשתתפות יעקב סאלמה ראש אגף דתות במשרד המפגש  אפריל יתקיים 06: ביום חמישי מפגש דתי חברתי

וזמנו ראשי רשויות ערביות, הלמפגש . וותו במטרה לחזק את הקשר בין המועצה לישובים השכניםהפנים וצ

 מזכירי הישובים מהמועצה הגובלים עם הישובים הרלבנטיים, ראשי ארגונים, אנשי דת.

 זבירכת ראש המועצה לכבוד פסח תשע"
 

 :05.03.2017קודם מיום  אישור פרוטוקול .368

 יחס להערות שלו לנושא התקציב הירוק.יואל בן ברוך מבקש להתי

הקשבנו שוב לפרוטוקול ומה שנרשם זה מה שנאמר. הפרוטוקול אינו תמלול, בפרוטוקול נרשמים  דן תנחומא:

 עיקרי הדיון וההחלטות.

 

 החלטה:

 05.03.2017לאשר את פרוטוקול מישיבת המליאה מיום 

חלט שיש צורך לשנות, יואל בן ברוך ייפגש במועצה להקשיב שוב להקלטה, אם יו

 הפרוטוקול יתוקן.

 0נמנע:   1נגד:   21בעד: 

 מאושר 

 

 אישור העסקת עובדים בכירים בהסכם אישי: .369

דן תנחומא מציג את הנושא; גובה השכר נקבע עפ"י משרד הפנים, טווח השכר מוגדר כאחוז בשכר מנכ"ל 

 .70%-60%, מנהלי אגף 40%-30%שקבע משרד הפנים: מנהלי מחלקות 

 .למליאהנוהגת שנים להביא את אישור גובה שכר בכירים  מועצהה

עפ"י הדין, יחסי עבודה נקבעים עפ"י המהות משרות אגף ההנדסה: באגף ההנדסה מועסקים גם פרילנסרים, , 

ולא עפ"י ההגדרה. אופן התשלום והגדרת היחסים בהסכם הם רק חלק מהמבחנים לשאלה האם מתקיימים 
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בחוזה . להתקשרות דובר במבחן משולב הבוחן את כל היבטי ההתקשרות וההתנהלותיחסי עובד ומעביד. מ

שכרו לקליטת עובד חדש יש התייחסות  ב .קבלנות יש עלויות נלוות כמו תקורות שמשולמות לחברות וכיו"ב

המקסימום שנקבע למשרה  של העובד שנקלט ולא יעלה עלהקודם של העובד, השכר לא יפחת משכרו הקודם 

 ידי משרד הפנים(, האישור לגובה השכר הוא ממשרד הפנים. )על 

 שמואל טלמור: יש קורלציה בין השכר לבין הביצועים של המנהלים המוצגים?

 דן תנחומא: הרוב חדשים למעט אסי.

 שמואל טלמור: יש הרבה ביקורת על הניהול של אסי.

לדיון בקשה להעלאת שכרו של אסי,  דן תנחומא: קבעה ההנהלה שבסוף הפרויקט של הפחים הכתומים יובא

 הפרויקט הסתיים?

 שמואל טלמור: האם בהצלחה?

 פחים ירוקים. 5,000דן תנחומא: ירדו כ 

שמואל טלמור: קבענו יעד, האם הגענו או שאנחנו הרבה מתחת ליעד? במגזר הפרטי נותנים תוספת על עמידה 

 ביעד.

שנים שאסי לא קיבל  7בדים, אפשר לא להעלות. מדובר ב דן תנחומא: במגזר הציבורי לא נותנים בונוסים לעו

 לאת שכר בטווח שמשרד הפנים מאשר.עה

זיו ורהפטיג: הדיון בשכר עובדים צריך להיות יותר דיסקרטי, צריכה להיות המלצה בעניין בקשת העלאה 

 כל שנתיים. 5%ושימור עובדים, במגזר הפרטי אין העלאה של 

 ה תיפקד בשנה האחרונה בלי שני התפקידים?יואל בן ברוך: איך אגף ההנדס

חלק  דן תנחומא: במגזר הציבורי יש טווח שכר מינימום ומקסימום, העלאה היא עד למקסימום בלבד.

 .מהמטלות של האגף בוצעו על ידי נותני שירותים

 .אייל בצר: העסקה קבועה בחשבונית אינה תקינה

 החלטה:

 ;כיריםהעסקת העובדים שלהלן בהסכם בלאשרר את 

 2017אישור אפריל  טווח שכר היקף משרה תפקיד

 תלוי בעבד שיבחר בועדת הבחינה 40% - 50% 100% סגן מהנדס

 תלוי בעבד שיבחר בועדת הבחינה 30% - 40% 100% מנהל/ת מחלקת הרחבות ופרויקטים

  30% - 40% 100% מנהל/ת מחלקת אחזקה ושיפוצים

  30% - 40% 100% מנהל תחום תכנון אסטרטגי

  30% - 40% 100% מנהל/ת מחלקת נוער

 33% 33% 100% מנהלת הספריה האזורית

 65% 70%-60% 100% מנהל אגף איכו"ס )דיון חוזר(

 

 2נמנע:   4נגד:   19בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 דן תנחומא מסביר לחברי המליאה, שמי שאינו מצביע ייכלל במניין הנמנעים.
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 :אישור הלוואות .370

 )ללא הלוואות ביוב שהן בקרן נפרדת(. מצ"ב נספח א' –ג את הנושא תנחומא מצידן 

 1.3מלש"ח, כרגע לא לביצוע. אנחנו בתהליך בדיקת יועץ, מטעמי זהירות לקחנו  8מונה נטו: הלוואה של 

 מלש"ח הערכה להכנסה.

 יבית נמוכה.שנה לא ניתן לדעת מה יהיה הפריים ולכן אנחנו מעדיפים לקחת לפחות שנים בר 15הלוואות ל 

 כל שנה אנחנו במגמת ירידה כמדיניות. ההלוואות נלקחות לצרכי פיתוח התייעלות כלכלית.

הכרזתי על יעד לפיתוח הישובים ולאחר התייעצות  2016אייל בצר: עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה ביולי 

ומתמידים על מגמת  כלכלית יצאה לדרך תכנית החומש הראשונה, בכל שנה אנו בוחנים את עומס המלוות

אפשר  .םוח מההשקעה הוא למעשה החזר ההלוואה, לדוגמא השכרת גגות סולארייוירידה. יש פרויקטים שהר

היה "לצבוע" את הכסף לדברים אחרים, הלוואות יכלו ללכת לתחומים אחרים, אנחנו מצליחים לבנות מבני 

 הן לצרכי פיתוח. תחינוך רבים ולפתוח את היישובים לאור ההחלטה שלנו שההלוואו

 מוטי הייזלר: האם יש התחייבות של חברת חשמל?

 דן תנחומא: במונה נטו הרשות יכולה להגיע למצב שאינה משלמת חשמל.

שנים )תלוי בתנאי ההלוואה( מסיימים  7-10תוך מפסיקים לשלם חשמל ואייל בצר: במונה נטו לדוגמא, 

  ואז החיסכון הוא נטו. לשלם את החזרי ההלוואה

 חיים יזרעאלי: מה היה עומס המילוות לפני כהונתו של אייל בצר?

 מלש"ח. 100דן תנחומא: מעל 

מלש"ח, למה לא לעשות  4מלש"ח ובשבע שנים הקרובות  20תחילה הירידה היתה של כ בחיים יזרעאלי: 

 מדרגה כמו שירדנו?

 השבחה ופיס בלבד? עידו דורי: בדברייך אתה מתכוון שמקורות המועצה יהיו שוטף, חלף היטל

מלש"ח  300חיים יזרעאלי: על פי החלטת ועדת תקציב, מידע שלי זה אפשרי ממקורות המועצה, תקציב של 

 מלש"ח שזה אחוז אחד. 3אפשר 

 מלש"ח. 12דן תנחומא: תזכורת, אנחנו מתייעלים השנה ב 

 הקטנת הפיתוח. האי לקיחת הלוואות משמע .פיתוחלצרכי הלוואות  רק היא לקחת מדיניות שלי האייל בצר: 

יואל בן ברוך: אני בעד תכנית החומש וההשקעה, למען הסדר הטוב ועדת תקציב צריכה לבדוק את סך 

מלש"ח הלוואה ולהביא לועדת  4המקורות והקרנות כולל תב"ר פחים כתומים וכסף שיושב שם. הצעתי לאשר 

בתקציב האשפה אישרנו הגדלת שכר. אפשר את העודף לייעד תקציב ולבחון את הקרנות, העודף ועוד. גם 

 .לתקציב הירוק, מאות אלפי שקלים

יובא לדיון בועדת  עומס המלוותאייל בצר: בשיחתי עם יואל לפני המליאה הסכמתי עם יואל שעקרונית 

 תקציב.

יב המועצה יודע יריב בן עזר: בהתייחסות לדבריהם של חיים יזרעאלי ויואל בן ברוך, מי שמכיר את תקצ

מלש"ח  1-2שהוא סכום "אפס", אין סכום שניתן לנייד אלא אם כן מישהו יצביע ויגיד שהוא יכול להוריד 

רדת פעילות תביא לעודף בתקציב השוטף. ההצבעה היום הינה על ושהמשמעות הינה ביטול פעילות, רק ה

או מקורות נוספים יהיה צם בעתיד יממערכת ההלוואות, עדיין לא לוקחים, מדובר על הלוואות לפיתוח וא

 ניתן להוריד את גובה ההלוואה.
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 החלטה:

 מלש"ח  7לאשר הלוואה של 

 כל נושא הלוואה יובא לדיון בועדת תקציב לפני הנהלה ומליאה.

 1 נמנע:  0נגד:   28בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 

 דיווח; -קרן עזבונות  .371

 דן תנחומא מציג את הנושא: 

צוואות ותרומות הניתנות לטובת המדינה מידי אנשים שונים. מרבית העזבונות אפוטרופוס הכללי מטפל בה

עזבונות שהמורישים או התורמים ייעדו אותם  ,דהיינו .הניתנים לטובת המדינה הם "עזבונות מיועדים"

 . המועצהשהתורמים לא קבעו להם ייעוד מסוים עזבונות ,דהיינו .עזבונות ללא ייעודהמיעוט  .לשימוש מסוים

מגישה לעתים בקשות  לקרן העזבונות. אם בקשה תאושר, ייתכן ונדרש לציין את שם התורם. במקרה כזה 

 .ת הקרןהמועצה תציב שלטים  לפי דריש
 

 

 ה שמשית:יבריכת שחי .372

  דן תנחומא מציג את הנושא; 

 ", עדיין אין הסכם, ההסכם יוצג במליאה.GOהבקשה הינה לאשר את ה "

הבריכה בשמשית בחודשי החורף ולאפשר לתושבי המועצה הרוצים לשחות מתקן לקרות את הכוונה היא 

מקורות המועצה יהיו כספי פייס או . אלש"ח 300השתתפות המועצה  .אלש"ח 600 -כ אעלות הקירוי הי ראוי.

 הפיתוח. תרזרב

 מהמצביעים הצביעו בעד.  78%ההחלטה בשמשית עברה בהצבעה בקלפי. 

נושא שעות בביטמן מנהל מחלקת הספורט במועצה נפגש עם נציגי שמשית  לגבי התפעול השוטף, ארז

נובמבר עד  01המנויים, מסלולי השחייה וכד'. מדובר על קירוי בחודשי החורף לטובת שחיינים בלבד, החל מה 

 לתושבי המועצה המחיר יהיה מופחת. כל עונת החורף. הבריכה תהיה פתוחה, בתשלום, לכל הציבור. -מאי  31

 ואל בן ברוך: אין תב"ר?י

 עידו דורי: התב"ר יוצג עם ההסכם.

 זיו ורהפטיג: למי שייכת הבריכה?

 אייל בצר: הקרקע של המועצה, בפועל הבריכה שייכת למועצה ומופעלת על ידי האגודה בשמשית. 

 זיו ורהפטיג: האם זה תקין להעביר כספים לאגודה?

די שנוכל להתחיל את תהליך הבדיקה ובניית ההסכם, בכל דן תנחומא: המליאה נדרשת לאישור עקרוני בכ

 מקרה ההסכם יהיה מול מי שמותר למועצה לנהל את ההסכם.
 

 החלטה:

 לאשר עקרונית את המשך הבדיקה עם שמשית במטרה לכתיבת הסכם. 

 ההסכם המפורט יובא לאישור המליאה.

 3 נמנע:  0נגד:   18בעד: 

 מאושר 
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 חבר בועדת מכרזים:  .373

 קובסון התפטר מהמליאה, עמי היה חבר ועדת מכרזים.עמי יע

 מבקשים לאשר את עופר שלזינגר )תמרת( כחבר ועדת מכרזים.

 

 החלטה:

 את עופר שלזינגר כחבר ועדת מכרזים.לאשר 

 0 נמנע:  0נגד:   23בעד: 

 מאושר 

 

 

 תב"רים: .374

 מצ"ב נספח ב'. –את רשימת התב"רים  ליאת מלכה מציגה

 צריך להחליף את הפרקט באולם ספורט בבי"ס נהלל? יואל בן ברוך: למה  

, בשנתיים האחרונות יש תופעה של זחלים שאוכלים את הפרקט, אנחנו 2002דובי וינגרטן: האולם נבנה בשנת 

 ויש עלויות והמצב לא תקין ובטיחותי.מתקנים 

 יואל בן ברוך: למה שיפוץ הבריכה בסב יום לא מכספי הפיס?

 שכספי הפיס מיועדים לפרויקטים גדולים. דן תנחומא: הוסבר לך

 

 החלטה:

 את התב"רים המפורטים בנספח ב'.לאשר 

 0 נמנע:  0נגד:   26בעד: 

 מאושר 

 

 

 שאילתות: .375

 חיים יזרעאלי:

 דן מקריא את השאילתה של חיים ותשובת המועצה;

 דן שלום,

 שים?רעו בארץ בפני מספר חודיימה ישיבה להפקת מסקנות מהשרפות שאיא. האם התק

 ב. מה היו המסקנות וההחלטות שהתקבלו?

 ג. התחילו ליישם?

 חייםבברכה, 

 

 תשובת המועצה;

בוצעה הפקת לקחים שכללה את הצעדים  ,2016 נובמברבהמשך לגל השריפות שפקד את המדינה בחודש 

 הבאים:
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ן בהם קיים סיכו היישובים ומוסדות הציבור לרבות בתי הספר,  מופו על ידי קב"ט המועצה, .1

 להתלקחות אש ביישובים עצמם ובסמוך להם.

 המיפוי בוצע על בסיס ידע אישי ותצ"א עדכנית של היישוב וסביבתו.  .2

בהמשך למיפוי שבוצע, ריכז סגן ראש המועצה את הגורמים הרלבנטיים )מועצה, יישוב, קק"ל רט"ג  .3

 לסיור וישיבה בכל ישוב ואתר.  וכיבוי אש(

התקנות המחייבות על פי כיבוי אש, הוחלפו פרטים בין נציגי היישובים בסוף כל סיור / ישיבה, הוצגו  .4

 לכיבוי אש וקק"ל, אושרה תכנית פעולה להמשך.

סטאטוס: אנו בשלב של סיורים פרטניים של נציג כיבוי אש עם כל יישוב לאישור תכנית הפעולה  .5

 )בדרך כלל בשלבים עקב העלות הגבוה והיקף העבודה הנדרש( 

 וב אחר יישום התכנית שאושרה. בכוונתנו לעק .6

  סכנת התלקחות וצמידות דופן ליער, נרכשו על ידי המועצה וחולקו ליישובים  במרבית היישובים בהם יש

אמצעי הגנה משריפות לרבות גרורי כיבוי, הוגדרו ביישובים אחראים לתחום ,ובחלק מהיישובים בוצעו 

  .תרגילים לבחינת המוכנות

 
 שאני ראיתי מישובים אחרים, האם קיימת דרך חלופית ליציאה מהישובים? חיים יזרעאלי: לקחים

האם המועצה בחנה בישוב שגדל, האם יש מספיק הידרטים והאם יש לחץ מספיק? אני מציע שלכל ישוב יהיה 

 רחפן.

 כל יישוב יחליט אם יש לו צורך ברחפן. בנושא ההידרנטים אלו הן תקנות של כיבוי אש לרבותעידו דורי: 

הלחצים הנדרשים, זהו תהליך של כמה שנים, זהו חלק מתכנית העבודה של כיבוי אש. בתמרת לדוגמא, בוצע 

 במקומות שי אפשרות המועצה משדרגת דרכים חלופיות. דילול עצים בכביש הכניסה בשיתוף עם קק"ל.

 ה.אייל בצר: הבעיה האמיתית היא אורנים שקרובים לבתים, אנחנו בשת"פ עם קק"ל לכרית

 

 

 יואל בן ברוך: 

 תשובת המועצה;שגיא מקריא את ו יואלדן מקריא את השאילתה של 

מה סך עלות רכישת הפחים הכתומים עד כה וכמה מסכום זה הוחזר ע"י תאגיד תמיר ומתי ישולם הסכום 

 מזכיר שעיקר רכישת הפחים הכתומים החלה כבר לפני כשנה וחצי. החסר.

 יואל, תודה

 

 תשובת המועצה;

 הלן הנתונים בעניין הפחים הכתומים:ל

 ש"ח.לא 1,250 -סך עלות הפחים הכתומים עד כה מסתכמת בכ 

 הינם כדלקמן: 2017סך הפחים הכתומים אשר רכשה המועצה על פי נתוני מרץ 

 ליטר. 360פחים של  3,468 .1

 ליטר. 1,100פחים של  308 .2

 ים.ש"ח בגין רכישת הפחים הכתומלא 147ר החזיר עד כה כ .י.מ.ת

 ש"ח.לא 102תשלומים( בגין רכישת הפחים הינו כ  17ר )עוד .י.מ.ההחזר הצפוי מת
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פחים של  152ליטר ו  360פחים של  250ר מחזיר עבור רכישת הפחים הכתומים רק בגין .י.מ.יש לציין כי ת

 ליטר. 1,100

גיד הבטיח להחזיר רק ר מכיוון שהתא.י.מ.המועצה רכשה בפועל הרבה יותר פחים מהכמות עליה יש החזר מת

 בגין הרכישה הראשונית של הפחים הכתומים.

בתים כאשר בפועל על פי החלטת  שמונהפח ל אחדר מחזיר לפי מפתח של .י.מ.ר כי תובד בבד, יש לזכ

 לשני בתים.  אחדהמועצה, פריסת הפחים הכתומים בעמק יזרעאל היתה פח 

 ר לגבי מספר הפחים למספר בתים..י.מ.ול תעל פי הבנתי )מאסי( הנושא נמצא עדיין בדיונים מ

  
אז למה  73%אלש"ח, שנה וחצי שתמיר דיווחת למליאה שמוכנים להחזיר  900 אנחנו מחזירים: יואל בן ברוך

 מחכים?

 .100%לקבלת  דן תנחומא: מתנהל משא ומתן ברמת מרכז המועצות האזוריות

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 שמה: מורן נירר

_________  __________ 

 אייל          בצר  תנחומא  דן    
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


