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.1

אישור פרוטוקול קודם:
החלטה:
מאשרים פה אחד את פרוטוקול ההנהלה מספר  42מיום  18יוני 2017

 .2הצגת תהליך הגישור בתל עדשים;
דן תנחומא מקריא את מכתבה של מנהלת מרכז הגישור ,מיכל ניר ארבץ לראש המועצה מיום  02יולי 2017
עם סיום תהליך הגישור;

אנו מבקשים להביא לידיעתך ,כי תהליך הגישור בנושא סלילת הכבישים בתל עדשים הגיע לסיומו ,ללא
הסכם בין הצדדים.
כידוע לך ,תהליך הגישור התנהל במשך כ 7 -חודשים ובמסגרתו נעשו מאמצים רבים כדי להגיע למתווה
מוסכם בין הצדדים באשר לסלילת הכבישים ביישוב .במסגרת מאמצים אלה נבדקו חלופות שונות לפתרון
שיהיה מקובל על שני הצדדים ונעשו ניסיונות לצמצם את הפערים ביניהם ,ככל שניתן.
לצערנו ,על אף הניסיונות להגיע להסכמות שיאפשרו יציאה משותפת לפרויקט סלילת הכבישים ,לטובת
כלל התושבים ,הדבר לא צלח.
מרכז הגישור באמצעות המגשרים מטעמו ,עשה כל שביכולתו כדי לעזור לצדדים להגיע להסכמות
והשקיע שעות עבודה ומחשבה רבה בתהליך.
אנו מקווים ,כי התהליך הארוך שהצדדים עברו לא היה לשווא וכי הם ינהגו באחריות כלפי ציבור התושבים
בתל עדשים בכל הנוגע להמשך הטיפול בנושא ב"יום שאחרי" הגישור.
אייל בצר :התקיים דיון בהנהלה ובמליאה ( 21אוגוסט  ,)2016המליאה המליצה לתל עדשים לקיים גישור,
הייתה התקרבות בתהליך בין הצדדים אך בסופו של דבר נותר פער והגישור לא צלח .אנחנו צריכים לחזור
לדיון בבקשת הועד המקומי לביצוע סלילת הכבישים .חלק מהישוב בוצע מכספי מועצה ,חומש מועצה,
כספי הועד המקומי ,משרד החקלאות – באמצעות החטיבה להתיישבות.

 .3קביעת עקרונות לאישור עבודה נוספת מחוץ למועצה לעובד ב  100%משרה ובקשות עובדים:
דן תנחומא :המליאה ביקשה מהמועצה לקבוע עקרונות ,הוקם צוות בראשותי ובהשתתפות ענת דומינסקי
וחברי המליאה גלעד דקל אבנר כרמון וטלי זייד.
ההמלצה שמרמת מנהלי מחלקות ומעלה לא יהיה אישור לעבודה נוספת ,המועצה מצפה ממנהל מחלקה
שכל עבודתו תהיה במועצה .לעובדים זוטרים תיבחן בקשתם.
אייל בצר :בעל דרגה ממנהל מחלקה ומעלה למעט מקרים מיוחדים שניתן יהיה להביא לדיון בהנהלה.
גבי בורנשטיין :מבקש מהיועץ המשפטי להשיב ,מה המצב החוקי?
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אבי גולדהמר :אין לבצע עבודה נוספת ,אלא אם התקבל אישור מליאת המועצה .חוזה בכירים אוסר על
עובד לבצע עבודה נוספת.
אבנר כרמון :האם יש הבדל בין  100%משרה ל  99%משרה?
אבי גולדהמר :כן ,האיסור הוא לגבי עובד במרשה מלאה ( ,)100%מי שעובד פחות מ  100%לא צריך אישור
מאף גורם.
גבי בורנשטיין :ברמת העיקרון ,ההגדרה צריכה להיות יותר ברורה .כל משרה ניהולית ,הייתי מכניס בצורה
ברורה שמי שבתפקיד ניהולי לא תאושר לו עבודה נוספת.
 .1אבי גולדהמר :ההגדרה שלך היא אמורפית מידי .צריך לרשום שסעיף " 2דיון פרטני בבקשות לעבודה

נוספת יתקיים בפורום של הנהלת המועצה" ואח"כ מליאת המועצה מופנה לכלל עובדי המועצה.

החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את המלצות הצוות ולהוסיף את התיקון לסעיף .2
 .1לא תאושר עבודה נוספת לבעלי תפקידים ברמת מנהל מחלקה ומעלה – למעט
במקרים יוצאי דופן.
 .2דיון פרטני בבקשות לעבודה נוספת יתקיים בפורום של הנהלת המועצה ואח"כ
מליאתה – מופנה לכלל עובדי המועצה.

 .4בקשת עובד ב  100%משרה לעבודה נוספת ,א.ב:
דן תנחומא מציג את בקשתו של העובד א.ב ,.מדובר בהיעדרות של  8-10ימים בשלושה  /ארבעה סבבים
ובנוסף ייתכנו נסיעות קצרות של  4ימים (חמישי – ראשון) עד פברואר  .2019זה מקרה ייחודי.
אבנר כרמון :האם החוזה לא חתום כבר?
דן תנחומא :איני יודע ,בכל מקרה העובד מסר ששכרו ישולם החל מנובמבר  .2017אני מציע שההיעדרויות
ירשמו כחל"ת ולתת אישור עד לפברואר .2019
אבי גולדהמר :מבחינה משפטית אין בעיה לאשר חל"ת אך לפי חוזה בכירים לא ניתן לחתום חוזה עבודה
נוסף.
גבי בורנשטיין :האם יש בעיה עקרונית שהחוזה כבר נחתם לפני שהמליאה אישרה? שלמעשה נחתם ללא
אישור .האם זו מערכת היחסים בין מנהלים למועצה? יש פה בעיה עקרונית וגם משפטית שההסכם נחתם
לפני אישור .ואם הוא בחוזה בכירים אז בכלל אסור ונסגר הסיפור.
אבי גולדהמר :מציע לבדוק את נוסח חוזה בכירים עליו העובד חתום.
אייל בצר :נאמר על ידי היועץ המשפטי שיש בעיה ולכן ניתן לעבור לסעיף הבא.
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 .5חברי ועדת הערר לארנונה:
סעיף  5לחוק קובע ,כי "המועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר ,בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות
להיבחר כחברי המועצה ,ואת היושב ראש שלהן" .בשל מהות תפקידן של הוועדות כגוף מעין שיפוטי ,על
המועצה למנות כיושב ראש הועדה עורך דין ,הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון
המקומי והמיסוי המוניציפאלי.
תקופת הכהונה :חבר ועדת ערר יתמנה לתקופה של ארבע שנים ויכול לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת
נוספת.
החברים טובה שביט ,אילן הרן אושרו ברשומות  02אוגוסט .2012
יו"ר הוועדה מנחם גידרון אושרו ברשומות  25פברואר .2015
יו"ר הועדה נוספת (למקרים בהם מנחם גידרון מצוי בניגוד עניינים) אושרה אילנה מירז ב  22דצמבר .2016
מבקשים לאשר תקופת כהונה נוספת לחברים; טובה שביט ואילן הרן.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר כהונה נוספת לחברים אילן הרן וטובה שביט.

 .6אישור גזבר המועצה:
שגיא וייץ לא נכח בדיון
דן תנחומא מציג את הנושא; ביום  24יולי  2017התקיימה ועדת בחינה למשרת גזבר המועצה ,הועדה בחרה
פה אחד במועמד שגיא וייץ .היועץ המשפטי של המועצה נכח בוועדה לפי דרישת משרד הפנים.
 14מועמדים הגישו מועמדות 6 ,זומנו לוועדה .טווח שכר הגזבר הינו  ,85% - 95%מתחילים ב  85%ולאחר
שנתיים העלאה של  .5%שגיא נדרש לסיים קורס גזברים במפעם רחובות תוך שנתיים.

החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את שגיא וייץ כגזבר המועצה בטווח שכר של .85%-95%
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 .7שינוי מורשה חתימה ,חשבון הורים בי"ס עמקים תבור:
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק ,לייצג את
התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 685949
המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק על שם בית ספר "עמקים תבור" מזרע.
 .1דוד גורן  -מנהל בי"ס – ת.ז 56530173
 .2צחי אייזנר  -מינהלן ביה"ס  -ת.ז 24040883
 .3גיל אסולין – נציג ועד הורים – ת.ז ( 58290941במקום דוד אלמוג)
הרכב החתימה :חתימותיהם של שניים -של מנהל בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת
בית הספר "עמקים תבור" מזרע.
תחומי פעילות/ערוצי שירות
להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה
הנזכרים לעיל:
ערוצי שירות :
תחומי פעילות:
(יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו)
(יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו)
פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים
עו"ש מט"י
הוראות טלפוניות/פקס -מידע ופעולות
פיקדונות בשקלים
"תיק ממסרים"
פועלים בטלפון -מידע ופעולות
מענה קולי/פקס/טלפקס
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר מורשה החתימה המפורטים לעיל.

 .8שינוי מורשה חתימה ,חשבון הורים בי"ס רעים שמשית:
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק ,לייצג את
התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 638304
המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק על שם בית ספר "רעים" שמשית.
קבוצה א':
שני קרן – מנהלת בית הספר ת.ז( 27366988 .במקום חדווה אילת)
קבוצה ב':
טובה הוימן – מזכירת בית הספר ת.ז57234437 .
תומר גונן – נציג ועד הורים ת.ז( 25328568 .במקום אודליה כוחן)
הרכב החתימה :חתימותיהם של שניים -אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצרוף חותמת בית הספר
"רעים" שמשית.
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תחומי פעילות/ערוצי שירות
להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה
הנזכרים לעיל:
ערוצי שירות :
תחומי פעילות:
(יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו)
(יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו)
פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים
עו"ש מט"י
הוראות טלפוניות/פקס -מידע ופעולות
פיקדונות בשקלים
"תיק ממסרים"
פועלים בטלפון -מידע ופעולות
מענה קולי/פקס/טלפקס
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר מורשה החתימה המפורטים לעיל.

 .9שינוי מורשה חתימה ,חשבון בי"ס רעים שמשית:
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק ,לייצג את
התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 575809
המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק על שם בית ספר "רעים" שמשית.
 .1שני קרן – מנהלת בית הספר ת.ז( 27366988 .במקום חדווה אילת)
 .2טובה הוימן – מזכירת בית הספר ת.ז57234437 .
הרכב החתימה :חתימותיהם של שניים -מנהלת בי"ס ומורשה חתימה נוסף בצרוף חותמת בית הספר
"רעים" שמשית.
תחומי פעילות/ערוצי שירות
להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה
הנזכרים לעיל:
ערוצי שירות :
תחומי פעילות:
(יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו)
(יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו)
פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים
עו"ש מט"י
הוראות טלפוניות/פקס -מידע ופעולות
פיקדונות בשקלים
"תיק ממסרים"
פועלים בטלפון -מידע ופעולות
מענה קולי/פקס/טלפקס
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר מורשה החתימה המפורטים לעיל.
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 .10עדכון תקציב מועצה לשנת :2017
מצ"ב נספח א'
מוצג עדכון תקציב המועצה לשנת ;2017
הוצאות:
 1מלש"ח עבור שיפוצי קיץ כולל בחווה החקלאית בנהלל שקיבלה סמל מוסד.
 80אלש"ח עבור עדכון שכר גזבר (שינוי ממשרת סגן גזבר לגזבר)
הכנסות :ארנונה

החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את עדכון תקציב המועצה לשנת  2017לפי המפורט בנספח א'.

 .11תב"רים:
ליאת מלכה מציגה את רשימת התב"רים – מצ"ב נספח ב'.
החלטה
ממליצים למליאה לאשר את התב"רים המפורטים בנספח ב'.

 .12היטל סלילה תל עדשים:
מוזמנים :חברי הועד המקומי
משתתפים :אייל שדה – יו"ר ,הדר פרדקין ,לוי פייגין ,שלמה אפריאט ,גלית חדד – מזכירת הועד.
משקיף :דרור ברקאי
אייל בצר :הוצג לחברי ההנהלה שתהליך הגישור לא צלח והועד מבקש להתקדם בטיפול נושא הכבישים
בתל עדשים.
אייל שדה :הועד המקומי מבקש להציג את הצעתו לסלילה ,כיום חצי יישוב הותיק ומרכז היישוב במצב
רעוע ,הועד מאמין שכל התושבים זכאים לכביש ומדרכה ראויים ולכן יש להתקדם עם היטל .נראה שניתן
להוריד את גובה היטל ל  10אלש"ח מבית אב ומקורות נוספים מהלוואה של הועד המקומי שיידרש אישור
מליאת המועצה ,היטלי השבחה ,היטלי השבחה עתידיים מעפולה .ההחלטה היא קשה לתקציב הוועד
וברור שהיקף הפעילות ישתנה אך אנו מחוייבים לפעול בנושא הכבישים.
גבי בורנשטיין :איפה זה עומד מול המתנגדים? הועד כבר החליט?
אייל שדה :הבקשה הינה של הוועד המקומי מתוקף סמכותו ,כל חברי הוועד בעד.

7
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  43מיום ( 30.07.2017ז' אב תשע"ז)

אייל בצר :ההנהלה המליצה למליאה לאשר  12.5אלש"ח  -המליאה בישיבתה מיום  21אוגוסט 2016
המליצה לקיים תהליך גישור לטובת חיבור התושבים וחיזוק הקהילה ולחזור עם סיכום הגישור להחלטה
במליאה .המליאה נחושה לבצע את הסלילה בתל עדשים.
הדר פרדקין :הוועד המקומי קיבל החלטה לבקש היטל של  10אלש"ח לטובת התקרבות למתנגדים שהציעו
.₪ 8,000
דן תנחומא :הועד המקומי הוא הריבון .המליאה תידרש לדון בבקשת ההלוואה בסך  1מלש"ח ,מאחר
שכבר אושר לוועד הלוואה בסך  750אלש"ח המקסימום שהמליאה מאשרת.
לוי פייגין :נבחרו חברים לגישור ,ברור שאף אחד לא רוצה לשלם .צריכים לעשות בדיקה מדויקת לעלויות
ולאחר מכן לקבוע היטל מדויק.
דן תנחומא :מהנדס המועצה נתן כרגע הערכה לעלות הפרויקט ,יש לבצע תכנון מפורט .גביית ההיטל
מתבצעת לפי  70%מהסכום בהתחלה ואת ה  30%הנוספים בגמר הפרויקט לאחר שהסכום הוא סופי.
ההיטל הוא לפי כבישים ולא לפי סכום .התחזית של דובי הינה  6מלש"ח ,יש  299בתי אב ,חסרים כ 3
מלש"ח ( 1מלש"ח החלף היטל השבחה  +חומש 1 ,מלש"ח הלוואת ועד מקומי 1 ,מלש"ח הלוואת גישור
של המועצה על בסיס כספי השבחה שייגבו מעפולה בעתיד בגין אדמות שהועברו מתל עדשים).
אין יישוב ששילם היטל בסכום המבוקש ולכן המועצה תעשה כל שביכולתה לסייע לוועד המקומי.
אייל בצר :על פי החלטה חדשה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ,כל בית חדש משלם  12.5אלש"ח עבור
תשתיות ותיקות ביישובו ובנוסף לכספי הפיתוח.
חברי הוועד המקומי והמשקיף יוצאים מהישיבה
אבנר כרמון :מבקש שה  1מלש"ח האחרון יהיה מהלוואה.
דן תנחומא :בתחילת הפרויקט גובים  70%ובמידה ותהיה התנגדות לא יתחיל הפרויקט.
דובי וינגרטן :חשוב להבהיר שבכדי להגיע לעלות פרויקט של  6מלש"ח לא מתוכנן המפרט המלא.
 6מלש"ח זהו סכום לפי תכנון ראשוני בלבד ללא תכנון מפורט.
יריב בן עזר :אי אפשר ללכת לפרויקט מבלי לדעת מה הסכום הסופי ,צריכים לדעת מה הסכום .חייב להיות
תכנון מפורט .הבעיה בתל עדשים היא חברתית ואנחנו חייבים להיות מדויקים לאחר תכנון מפורט ,אני
בעד.
דובי וינגרטן :תכנון מפורט ייקח  3חודשים.
אבנר כרמון :אין דבר כזה ,המדרג שדן הציג הוא נכון ,היטל של  10אלש"ח.
יריב בן עזר :אין תכנון ולכן יש מצב שנסיים בפער גדול יותר מ  10אלש"ח וזה לא תקין.
דן תנחומא :החוק מאפשר קביעת היטל לפי עלות הכבישים בפועל.
אבי גולדהמר :סעיף  7ג' לחוק העזר אומר; ישאו כל בעלי הנכסים בתחום המושב בהוצאות סלילת הרחוב

בחלקים שווים ,סכום ההיטל יחושב בדרך של חלוקת הוצאות סלילת הרחוב במספר בעלי נכסים אשר
נכסיהם נמצאים בתחום המושב בעת קבלת החלטת המועצה כאמור בסעיף .4
אי אפשר לקבוע היטל לפי סכום .רק אחרי שנדע מה הנטו לפי תכנון מפורט נוכל להוציא שומות.
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ישראל ויזל :במידה ותהיה סטייה מהסכום של  ₪ 1,000זה יהיה סביר לגבות לאחר ה  10אלש"ח שנאמר
לתושבים ,כל הלוואה שהוועד המקומי לוקח היא למעשה מקצצת את השירות השוטף.
דן תנחומא :אני מזכיר שהחוק לא מאפשר לקבוע סכום ,ההיטל הוא לפי מספרי הכבישים ומסתמך על
הערכה של מהנדס המועצה או לפי תכנון מפורט שיוחלט לבצע.
אייל בצר :אפשר להחליט על  12אלש"ח במקום  10אלש"ח.
דן תנחומא :עדיף לבצע תכנון מפורט ולצמצם את הסטייה.
החלטה
מאשרים באופן עקרוני היטל סלילה בתל עדשים ,סכום השומה יקבע לאחר אומדן
תכנון מפורט.
 דובי וינגרטן :עלות ביצוע תכנון מפורט כ  150אלש"ח.
מאושר באופן עקרוני לחייב את בעלי הנכסים בהיטל הסלילה ,מטילים על מהנדס
המועצה להציג תכנון מפורט תוך  3חודשים .מקור תקציבי מחלף היטלי השבחה של
היישוב.

 .13דו"חות ביקורת;
א.

מעברים בעמק:
אלי יהודה מציג את עיקרי דו"ח הביקורת (מצ"ב נספח ג').
אייל בצר :המטרה להשמה תעסוקתית למחפשי עבודה ,חיבור בין מחפשי עבודה למקומות עבודה .זו
עמותה עירונית הממומנת בעיקר על ידי משרד הרווחה .העמותה מורכבת מ  4רשויות.
יריב בן עזר :מדובר על שירות זהה לשירות בערים ,למה המועצה מממנת את מעברים?
אייל בצר :מעברים הינו גוף שבא ליזום ,העשרה ,גוף אקטיבי לתושבים ,גוף שנותן יחס אישי.
חנה פרידמן :הרעיון של מעברים קשור לחוסן בקהילה ,התפיסה של מעברים היא קהילתית .נותן מענה
לסיוע מחברים ,קהילה שתומכת בחיפוש מקומות עבודה.
אייל בצר :יש גם פעילות של המגזר הערבי.
אלי יהודה :בשנת  2017קיבלו מהמדינה כספים למגזר הערבי.
עידו דורי :צריך ליידע ליאת ויסבוך ולזמן אותה למליאה – להחלטתה.
ישראל ויזל :פעלתי רבות מול מעברים ,מה שמתרחש היום בלשכות התעסוקה בערים קרוב לפעילות
של מעברים .קיימת חולשה בחיבור יוזמות ויזמים מתוך הישובים ,אל מעסיקים משמעותיים באזור
ובאזורי התעשייה שלנו ובינהם והכי חשוב ,פעילות משמעותית בתוך הישובים עצמם דרך הנהלות
וועדי הישובים .נדרש להבין למה ומדוע האנרגיה והמשאבים ליצירת ועידת העמקים .מה זה קשור
למעברים?! שאלתי גם בחברה הכלכלית.
אייל בצר :יש שינוי שמתחיל עכשיו בחברה הכלכלית ,נפעל לחיבור עם המפעלים ,לחיבור עם מחלקת
הישובים ,זהו פוטנציאל חשוב.
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המלצת ועדת הביקורת של המועצה:
 )1הביקורת סבורה ,כי שיתוף פעולה עם מחלקות המועצות ואיגום המשאבים יגדילו את התפוקות ביחס
להשקעה.
 )2לפעול בישובים באמצעות פורום שיגובש על ידי תכנית מעברים( .נציג מחלקת ישובים ,נציג רווחה ,נציג
מעברים בעמק ,עו"ס יישוביים).
 )3ליישם את המלצות דוח הביקורת.
ב.

ביקורת על ועד מקומי:
אלי יהודה מציג את עיקרי הביקורת (מצ"ב נספח ג') ולהלן המלצות ועדת הביקורת של המועצה;
 )1מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות ביקורת מישובים ויישום המלצות מבקר המועצה לתיקון,
יבוצע על ידי מחלקת הישובים ובמידת הצורך ,על ידי מנכ"ל המועצה וגורמים נוספים לפי העניין.
 )2להנחות את הוועדים המקומיים לשתף פעולה עם ועדת הביקורת ובמידת הצורך ,ישלח מכתב
התראה והנושא יובא לדיון במועצה.
 )3דוח שימצא על ידי מבקר המועצה לא ראוי או דוח חסר ,תתבקש ועדת הביקורת באותו ישוב
להשלים או להגיש דוח ראוי תוך פרק זמן של עד  60ימים נוספים ,בהתאם להיקף ההשלמות
הנדרשות.
 )4בהמשך להחלטת המליאה ,במידה ולא יושלם הדוח או לא יוגש דוח ראוי יחשב הדבר כאילו לא
הוגש דוח ביקורת שנתי ותבוצע ביקורת חיצונית באותו ישוב שעלותו תמומן מתקציב הועד
המקומי.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את המלצות ועדת הביקורת המפורטות לעיל.

רשמה :מורן ניר
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