
 

 

 

 

 (תש"ף כסלו 'כד) 2019 דצמבר 22 מיום 8 מספר הנהלהפרוטוקול ישיבת 

 נוכחים:
יריב בן  זיו ורהפטיג שי יזרעאלי דליה אייל אייל בצר

 עזר
איריס 

 גרומן
יוחאי 

 פורת
ישראל 

 ויזל
נועם  גל בריל

 הולנדר
    

 

 :התנצלוחסרים, 
אבי 

 סמוביץ
שמוליק 

 דודאי
     גבי קנץ

 חסרים:

 :התנצלוחסרים, 
אלי בן 

 סימון
      

 

, ויקי ליטבננקו ועו"ד מירי שריג, חלי דניאל דובי וינגרטן,  ,זונשיין, שגיא וויץ רינת משתתפים:

 עודד דונג.

 קורבלי.: משה אלקנה, יוסי גת, פלטי בארי ודני 2הצטרפו לנושא מספר 

 על סדר היום:

 

 על סדר היום להנהלה:

 דיווחי ראש המועצה. .1

מציגים, משה  -2020הצגת פעילות וועדת הביטחון ודרישה לתקצוב הפעילות לשנת העבודה  .2
 אלקנה, קב"ט המועצה ויוסי גת, יו"ר וועדת הביטחון.

ץ, גזבר המועצה. מציג, שגיא ויי -2020ותקציב המועצה לשנת  2019עדכון תקציב המועצה לשנת  .3
 )מצ"ב(

 מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה. -2020תקציבי הוועדים לשנת  .4

מציג אלי  -מינוי מועמדים לוועדת ביקורת של הועד המקומי בישובים כפר החורש, שריד וגזית .5
 יהודה, מבקר המועצה )מצ"ב(.

יגה, רינת מצ -בקשת עמותת בית האומנויות עמק יזרעאל)ע"ר( להפיכתה לעמותה עירונית .6
 זונשיין, מנכ"ל.

רייסנר, -נבל קורןמציגה, ע -להרחבת היישוב תמרת, ייזום תכנית אישור ביצוע שינויים בתב"ע .7
 מנהלת מחלקת תכנון יישובים )מצ"ב(.

מציג, שגיא וייץ,  -בקשת היישוב בלפוריה להחלפת רו"ח לצורך ביצוע ביקורת כספים שנתית .8
 גזבר המועצה )מצ"ב(.

 מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. -פתיחת חשבונות אב ותתי חשבון פיס .9

ן מעון יום ועד מקומי כפר ברוך וקבלת ערבות מצד אישור קבלת הלוואה לצורך השלמת מימו .10
 מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. -המועצה

י(  .11 יטֹורִּ  מציג, שגיא וייץ, גזבר )מצ"ב(. -מסגרת אשראי  -2020מסגרת חח"ד )חשבון חוזר ֶדבִּ

 מציגה, רינת זונשיין, מנכ"ל )מצ"ב(. -החלטה בדבר שמות רחובות כפר יהושע .12

מציגה, רינת זונשיין,  -משה לפידות, קיבוץ מזרע -בקשה לאישור חבר חדש -ועדת ערר לארנונה .13
 מנכ"ל )מצ"ב(.

 מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. -2019תברים לסגירה  .14
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 מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה )מצ"ב(. -תב"רים .15

 שונות. .16

 

 

 

 דיווחים: -אייל בצר .1

 הדלקת נר ראשון של חנוכה. .1.1

 ה"ת.שד .1.2

 , עקב חוסר הוודאות בעניין הממשלה, איןהמדינה מקדמת שתי תכניות, נבטים ורמת דוד. כרגע

עם  מתקיימות פגישותאת האפשרות של חלופת חיפה, גם אנו מנסים לקדם עם מי לדבר בנושא. 

הקמת שדה תעופה התומך בכן התקיימה פגישה עם ח"כ בוגי יעלון, כמו  .ראש עיריית חיפה

 בחיפה. 

, הרווחנו זמן, אך לא בשל המצב הסוציואקונומי היה ניסון לבטל את ההנחות  הנחות בקרקעות. 

 המגמה.בטוח שהצלחנו לבטל את 

, ההסכמים האלה מותנים השכנות עם ראשי הרשויות הסכמות גבשל חנוהצל  הסכמי הגבולות. .1.3

   כאשר ייחתם ההסכם כל שאר הדרישות ירדו מסדר היום. .שר הפניםאישור ב

בשנים האחרונות יש תלונות רבות על ריחות קשים עקב שימוש במוצרי  ע.כ. שיבולת דגן.מפעל  .1.4

אמור היה ית. המפעל אנחנו ממשיכים לפעול על מנת שלא תהיה פגיעה סביבת .חלב שפג תוקפם

ים צפוי)הסביבה  הגנתלהמשרד האישורים מטעם כל רק לאחר שיתקבלו לעבור למיקום חדש. 

על מנת לאפשר  ,לתקופה קצובה רשיון עסק, גם הוא יינתןיינתן במידה ו ( 1.1.20 אחרילהתקבל 

  אכיפה של הנושא.

. תעזוב בסוף חודש דצמברו ,מנהלת האגף, רחל שחורי, הגיעה לגיל פרישה מנהל אגף החינוך. .1.5

תתקיים  16.1.20 יוםבו המועצה פרסמה מכרז לתפקיד. מועמדים שונים הגישו את מועמדותם

 .ישיבה של ועדת הבחינה

 .2020 הצגת פעילות וועדת הביטחון ודרישה לתקצוב הפעילות לשנת העבודה .2

.  הוועדה מתכנסת אחת לרבעון, זוהי ועדת חובה העוסקת חברים 15ועדת הביטחון מונה כיום  יוסי גת:

 -א מתמקדתוכן למצבים שוטפים במועצה. קיימים שני נושאים עיקריים בהם הי םחירושעת במוכנות ל

ואירועים של פגיעה בתשתיות ובמבנים כתוצאה מרעידות  ושחקלאות, פריצות ורכבתחום ה פשיעה

ובגניבות  חקלאיתירידה בפשיעה  . בהתאם לדו"ח משטרה שהוגש ישאדמה או אירועים מלחמתיים

אנו מרוצים  רכבים )בעיקר בזכות מודיעין(, פריצות לבתים עדיין תחום בו נדרשת עבודה. בסופו של דבר

פיקוד העורף הוציא מסמך  .רעידת אדמה עתידיים כגוןמתוצאות הדו"ח. המועצה נבדקה לגבי אירועים 

 של המסמך בוועדה, נראה כי המוכנותאת תוצאות המוכנות של המועצה למקרה. לאחר ניתוח  המציג

על בסיכום הושם דגש  .הוועדה לרעידת אדמה הינה ברמה נמוכה. לפני מספר ימים יצא סיכום של

בתרחיש מעין זה, ברור כי העזרה העיקרית תהיה סיוע עצמי מתוך היישוב  .שוביהיברמת מוכנות ה

 השעות הראשונות.  24בטווח של 

השלמת ציוד צח"י ומבקשת לגבי  2019הוועדה ממליצה על השלמת ציוד בדומה לפעולה שנעשתה ב

  אלש"ח לציוד מציל חיים. 300 -הסכום המבוקש כ. ותחילוץ אנשים ופינוי הריסציוד  תגבור בתחום

 כדלקמן:שאלות עלו 

 האם באמת נכון לתת את הסכום ברמת יישוב או ברמת מועצה? 



 

 

 

 

הפעלת הציוד על לייעד צוות שיהיה אחראי  האם לא עדיףמקצועיות,  תהפעלת הציוד דורשמאחר ו

 .?ברמה מועצתית

ולכן תהיה להם  המפעילים יהיו בוגרי סע"ר שעברו כבר השתלמויות ע"י פיקוד העורף יוסי גת:

יש חשיבות רבה במתן מענה מיידי סמוך לאירוע. המענה המיידי הוא כמעט הסיכוי  . המיומנות הנדרשת

יישוב ולא הברמת מיידי המענה חייב להיות  כשיש צורך בחילוץהיחידי להציל נפגעים מתחת להריסות. 

 ., בשלח המרחקים, קושי בנגישות בשעת חירום עומס על המועצה וכיו"בברמת מועצה

אולי יהיה בסיטואציה של ירי טילים, יש לצפות שהירי יהיה למיקומים אסטרטגיים ולכן  שי יזרעאלי:

 נכון לייעד את הציוד במיקומים יותר קריטיים.

 בין בדללא רואה ה מסכים לתיגבור ברמת יישובים. המועצה צריכה לתת לזה דחיפות. :גרהפטיוזיו 

 השונים האזורים

מגמה ברורה להעביר אחריות לרשויות  קיימתיש פרק להצעות חירום אזרחיות,  2019בהצעת תקציב ל

 המקומיות, הגברת היכולת לתפקוד עצמאי. 

ישובית, יישובים קהילתיים יצפיפות גם היות צריך ל לחלוקת הציוד המבוקש אחד הקריטריונים

 וגם חסרי כלים חקלאיים שיכולים לעזור.  מבחינת הבתים צפופים יותר

איזה ציוד קיים בכל יישוב. יש ישובים שיודעים לתחזק טוב כדאי לערוך רשימה שתציג  רינת זונשיין:

 לתחזק ולשמר את הציוד היקר. להנחות את היישובים כיצדציוד ויש כאלו שפחות. הוועדה צריכה את ה

הניסיון מראה שההצלה הגדולה ביותר היא ע"י שכנים. יש לתגבר גם ציוד צח"י הסכום  משה אלקנה:

 כלים חקלאיים ככל הנראה לא יועילו. אלש"ח כל שנה. 312הנדרש 

 ביחס למועצות אחרות. מבחינת המוכנות אנחנו עומדים היכןמבקשת לדעת  גל בריל:

 המועצה ממוקמת די גבוה ביחס למועצות אחרות. יוסי גת:

 החלטה:

התרחשותה של רעידת אדמה הינה עניין וודאי ובטוח, השאלה היא תודה לוועדת הביטחון.  אייל בצר:

עליהם ולא  יפלוממבנים ש ייפגעואנשים יש לזכור כי במקרה של רעידת אדמה,  רק מתי תקרה.

האם אין כדאי לבדוק ים. תיקומהרעידה עצמה. כל הישובים החדשים בנויים טוב יותר מהישובים הו

 מקום למיפוי הישובים ברמת מבנים? 

 . תתקבל ההחלטה לגבי הסכוםמציע לאשר עקרונית את הבקשה, לאחר שיהיה מיפוי 

  .2020 ותקציב המועצה לשנת 2019עדכון תקציב המועצה לשנת  .3

 לאחר שיהיה תקציב ברמת המדינה אנו נשתדל לעדכן ולקבל החלטות בנושא.אייל בצר: 

חשוב להראות מה קרה לתקציב, במהלך העשור יש גידול משמעותי. אפשר לראות איך  רינת זונשיין:

תקציב החינוך כמעט הכפיל עצמו בעשור וכך גם נוער וספורט צמחו מאוד. המועצה גדלה ברבע במהלך 

 משפיע על כל תחומי החיים. התפתחות במגוון ואיכות השירותים של המועצה. זה כמובן העשור, 

הם רב  .לא נדבר עליהם היום .שנתיים אינםדכון תקציב בכל עת. תקציבי פיתוח עשות עליהיה ניתן 

יש לא מעט בלבול בנושא. אנחנו  .למעט נק' בודדות אין ערבוב בין הכספים של פיתוח והשוטף שנתיים.

 מקפידים על כך מאוד.  

 כנית עבודה ויעדים.חסר לי שמציגים את התקציב ללא ת איריס גורמן:

התכנון התקציבי קורה כבר מחודש מאי, המטרה הייתה שכל האגפים ייקחו חלק בתהליך  רינת זונשין:

. כל של בניית תכניות עבודה. כולם נרתמו ועשו זאת. המטרה הייתה שלכל תכנית יהיה קישור תקציבי

מחלקה עבדה בנפרד ולאחר מכן התכנסנו יחד וכל מחלקה הציגה את תכניתה בקישור לתקציב. 

כיוון שחשוב לנו להציג את זה באופן  2020 -חלטנו להמתין לההתלבטנו האם להציג זאת כבר היום ו

 מדויק ולאחר שנקיים על כך בקרה.



 

 

 

 

. מרבית ההכנסות מארנונה כללית. פעולות החינוך 19אושר בינואר  2019התקציב לשנת  שגיא וייץ:

מתקציב מועצה+ שכר החינוך. נשלחו אליכם קבצים עם פירוט לפי סעיפים.  50% -מסתכמות בכ

 מוזמנים מחר לישיבת עדכון תקציב ושאלות.

שנים ברצף, אנחנו עוברים  3ארנונה זה שנה זו הינה שנה קריטית, אנחנו נהיה בעודף קטן של  אייל בצר:

מרשות יציבה לרשות איתנה. זה חשוב מאוד כדי להגיע להכרזה של רשות איתנה. היינו אמורים לקבל 

 , הטקס נדחה עקב הבחירות..פרס על ניהול תקציבי תקין

 .2020: הצגת הצעת תקציב שגיא וייץ

הן בטוחות יחסית. אנחנו  2019 -יבלנו לכל ההרשאות שק תוח.יאנחנו מקבלים תקציב פ אייל בצר:

מדינה לא ישוחררו ההרשאות ולכן לתקציב כל עוד אין ו ,מוטרדים כי אנחנו מחכים להרשאות נוספות

הפיתוח בסכנה. לגבי התקציב השוטף זה יהיה בצורה של אחד חלקי שתיים עשרה בצורה חודשית ולא 

 רבעונית.

אלא לגלות נכסים שאולי  ממי שמשלם, אינה  לגבות יותרהעמקת הגבייה, המשמעות של אייל בצר: 

 .דומותלא היה נכון או סיבות או השטח שלהם הסיווג שלהם 

 שאלה לגבי תקציב של רכזים חברתיים שלא הוצג בעבר.איריס גרומן: 

 שלא היה בעבר.  ,חברתייםהרכזים הסעיף לבדוק את באחריות מירי שריג  

ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את קציבי הוועדים יגיעו לוועדה. ת .2020תקציבי הוועדים לשנת  .4

 .2020ואת עדכון תקציב  2020תקציב 

  .מינוי מועמדים לוועדת ביקורת של הועד המקומי בישובים כפר החורש, שריד וגזית .5

ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את  , טרם העברתו למליאה.רינת זונשייןנושא הוצג על ידי 

 המועמדים.

  .)ע"ר( להפיכתה לעמותה עירונית בקשת עמותת בית האומנויות עמק יזרעאל .6

ממשק עמותה פרטית שנתמכת ע"י הרשות. קיים מדובר ב בקשת עמותת בית האומנויות,רינת זונשיין: 

מלא עם הרשות, העמותה הוקמה עבור פעילות של הרשות, יושבת במבנה של הרשות, ולכן יש בקשה 

עירונית. זה מהלך שמצריך בדיקות וזמן ואנו מבקשים  הלהפוך להיות עמות ,2018משנת  ,של העמותה

 את אישורכם לכך. 

שהועברו לטובתן  תות מיוחדיופעילובין בזמנו המדינה דרשה שתהיה הפרדה בין הרשות ל אייל בצר:

 תתה לטובישמטרתן הירשות. לכן הקימו עמותות דרך העמותה ולא ישירות לשהכסף יגיע ונדרש  כספים

פשרה להפוך . עם השנים המדינה שינתה דעתה ואעמותה ציבורית שמנוהלת ע"י מתנדביםזו המועצה. 

נהל של העמותה הם מתנדבים תושבי הוועד המכיום לעמותה עירונית כשהרשות מנהלת אותה. 

למליאה לאשר את ההנהלה ממליצה  אנו פועלים גם להפיכתה של כחול לבן לעמותה עירונית.המועצה. 

 בקשת העמותה. 

 .להרחבת היישוב תמרת, ייזום תכנית אישור ביצוע שינויים בתב"ע .7

יח' דיור לביצוע, נעשתה התאמה  125אישור ביצוע שינויים בתב"ע , מבצעים הרחבה של  :ויינגרטןדובי 

ההנהלה ממליצה למליאה לאשר  עם תכנית הבינוי. המועצה צריכה להיות הגורם המבקש ולא היישוב.

 את ביצוע השינויים.

הוצג ע"י שגיא וייץ  .בקשת היישוב בלפוריה להחלפת רו"ח לצורך ביצוע ביקורת כספים שנתית .8
 ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את בקשת היישוב. לקראת המליאה.

ההנהלה ממליצה  הוצג ע"י שגיא וייץ לקראת המליאה.. פתיחת חשבונות אב ותתי חשבון פיס .9
 הנושא. למליאה לאשר את

 אישור קבלת הלוואה לצורך השלמת מימון מעון יום ועד מקומי כפר ברוך וקבלת ערבות מצד .10
 כמו שנתנו במליאה האחרונה הלוואה לדברת למלתחות/בריכה, גם כאן מבקש היישוב את .המועצה

 אישור המליאה.
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המבנה הפיזי הוא של המועצה. הועד המקומי יתפעל את המבנה. הועד המקומי הוא הגוף  אייל בצר:
 קבלת ההלוואה. ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את שלוקח את ההלוואה.

י( מסגרת חח"ד  .11 יטֹורִּ ך פורמלי שנדרש לגביו אישור.  בנק הלי .מסגרת אשראי -2020)חשבון חוזר ֶדבִּ
ההנהלה שגיא וייץ מציג את הנושא. יהיה מרכנתיל דיסקונט )נרכש על ידם(.   2020דקסיה מינואר 

 הנושא.ממליצה למליאה לאשר את 
 

  .החלטה בדבר שמות רחובות כפר יהושע .12

 השמות. ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את , טרם העברתו למליאה.זונשייןרינת ושא הוצג על ידי נ

אילן יהיה נציג המליאה  .משה לפידות, קיבוץ מזרע -בקשה לאישור חבר חדש -ועדת ערר לארנונה .13
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר נדרש אישורכם.  –ובמקומו מעוניינים למנות את מר משה לפידות 

 הבקשה.את 

 שיועברואלש"ח  22תב"רים, חלקם במינוס חלקם בפלוס. סה"כ  59סוגרים כ .0192תברים לסגירה  .14
את עדכוני  מציגוייץ שגיא  לקרנות. גם אם הכסף יגיע אחרי סגירת התב"ר, זה יגיע לקרן עצמה אח"כ.

 הנושא.ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את . התב"רים

 הנושא.ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את . את עדכוני התב"רים מציגוייץ שגיא  .תב"רים .15

 שונות. .16
 

 רשמה: עינב קמרון
 

 אושר ע"י אייל בצר, ראש המועצה


