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 (תש"ף י"ז אלול) 2020 ספטמבר 06מיום  51פר סמפרוטוקול ישיבת הנהלה 

  נוכחים:

 גבי קנץ שמוליק דודאי אבי סמוביץ דליה אייל אייל בצר

 נועם הולנדר גל בריל יריב בן עזר ישראל ויזל זיו ורהפטיג

    יוחאי פורת יזרעאלישי 

 

  :לא נכחו

     אלי בן סימון

 

 מורן נירחלי דניאל, , אסי אליה, מירי שריגשגיא וייץ,  ,עודד דונגעו"ד רינת זונשיין,  משתתפים:

 

 

 על סדר היום:

 דיווחי ראש המועצה

 דיווחי קורונה 

  2020עדכון תקציב מועצה לשנת  .1

 חוק עזר פינוי אשפה  .2

 לעבודה נוספתמשרה  100% בעובדות  2בקשת  .3

 שמות רחובות מושב בית לחם הגלילית .4

 אישור מורשה חתימה חשבון רשות, בית ספר שדה יעקב .5

 אישור מורשה חתימה חשבון הורים, בית ספר שדה יעקב .6

 תב"רים  .7

 

 

 דיווחים: –ראש המועצה 

 פתיחת שנת הלימודים תשפ"א:

תלמידים. הכשרנו מרחבי למידה נוספים בבתי הספר היסודיים  14,000עם קרוב ל שנת הלימודים נפתחה 

 כדי לאפשר למידה בבתי הספר במהלך כל השבוע. 

 התחלנו עם מקרי קורונה ובידודים ויודעים שהשנה תהיה מאתגרת.

 בכלל.התושבים את בתי הספר, אגף החינוך ודוברות המועצה מעדכנים באופן שוטף את ההורים בפרט ו

)רשויות הצפון עלה נועדת הכלכלה של הכנסת בה  ה שלתתקיים ישיב 07/09/2020ביום שני  שדה תעופה:

רמת דוד של שדה תעופה ב התחזוקהו הקמההפער המשמעותי בעלויות הביחד עם רשויות הדרום( את 

 נבטים. לעומת 

מעודדים ומראים שניתן לקיים , המסמכים שקיבלנו 21/09/2020בדיקת החברה הספרדית תוצג בפנינו ב 

 שדה תעופה לתוך הים בחיפה. עיריית חיפה תומכים ושותפים.

פתח יות שעתיד להנהביקור התחיל במרכז החדש .: השר יזהר שי ביקר בעמק יזרעאלביקור שר המדע

 במנשיה זבדה. הצגנו בפני השר את כלל התכניות בתחום המדע שהמועצה מובילה.
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קיימנו פגישה עם מנהל  .בכוונת המינהל ומשרד האוצר להפחית את ההנחה על הקרקע עדיפות לאומית:

נכון לרגע זה, הנושא ירד מסדר היום של ישיבת מינהל מקרקעי ישראל  .המינהל וצירפנו רשויות נוספות

 שתוכנן ליום שלישי הקרוב. האיום עדיין קיים והמועצה לא תרפה מהנושא.

 על איחוד בין אגף החינוך לכל נושאי החינוך הבלתי פורמאלי באופן רשמי.: הכרזנו אגף החינוך החדש

למרות האיומים של משרד החינוך על קיום פרויקט היל"ה,  .המועצה פועלת לקידום תחומי החינוך

 המועצה פתחה השנה את הפרויקט במבנה בי"ס ויצו נהלל הישן.

 משימה: לדאוג לכל נער ונערה.ה

ידה מרחוק בבתי מרכיבי הצטיידות לקיום למידה דיגיטלית ולמלתקצוב  של משרד החינוך קול קורא

ינג הנדרש מתקציב המועצה הוא 'צאהמ₪,  1,720,000המועצה הגישה בקשה בסך  :ספר לשנה"ל תשפ"א

 בלבד. 9%

פעל המועצה קיבלה אישור לקול קורא שהוגש למ מלגות מעורבות חברתית מועצה אזורית עמק יזרעאל:

₪,  10,000מלגות בסך  100 -הפיס עבור מלגות לסטודנטים בשנת הלימודים תשפ"א. קיבלנו הרשאה ל

מלגות ואת פרח  20. גייסנו שותפים, המכללה האקדמית עמק יזרעאל 50%ינג של 'צאהמועצה נדרשת במ

עות ההתנדבות מלגות, שיתוף הפעולה עם פרח מאפשר לסטודנטים תושבי יישובי המועצה לבצע את ש 50ל 

בכל מקום ברחבי הארץ. ההרשמה נפתחה בתחילת אוגוסט. כל הפרטים באתר המועצה כולל קישור 

 למערכת ההרשמה.

 

נספח מצ"ב  –תבצעת למניעת ההתפשטות הפעילות שמאת מועצה ובאבי סמוביץ מציג את המצב  קורונה:

 מצגת שהוצגה היום ליישובים. א'

 ביישובים עדי ומנשיה זבדה.מוקדי הקורונה נכון להיום הם 

 נוספים כדי למנוע את ההתפשטות. עם גורמיםועד  והובמנשיה תתקיים הערב פגישה עם 

רועים באולם תרבות האזורי ביפעת בכפוף יקיים אבהתאם למתווה הרמזור, מחלקת התרבות חזרה ל

 להנחיות הקורונה.

 

 :2020עדכון תקציב המועצה לשנת  .1

 '.במצ"ב נספח  –שגיא וייץ מציג את עדכון התקציב 

 .הכספיםהעדכון אושר על ידי ועדת 

 בגיליון ביאורים יש עמודה שמתייחסת לעדכון בשל התאמות ועמודה שמתייחסת לשינויי קורונה.

  . 2020פטור לעסקים מתשלום ארנונה בגין חודשים מרץ, אפריל, מאי  שר הפנים אישר בתקנות

בנוסף בהשוואה  .מלש"ח 1 -העלות מתקציב המועצה היא כ מהעלות. 96% שיעורשיפו בקיבלו הרשויות 

 לשנים קודמות, אנו רואים האטה בגביית ארנונה למגורים.

 אלש"ח(. 4,089שאושר לבין השינויים הנדרשים כיום: ) 2020הפער בין תקציב המועצה לשנת 

 ₪  364,920,000: 2020סך התקציב המעודכן לשנת 

יריב בן עזר: ארנונה היא ההכנסה המשמעותית של המועצה, צריך לקבוע קריטריונים למי מגיע הנחה ולמי 

 לא.

שגיא וייץ: הנחות נקבעות בתקנות ההסדרים למשק המדינה, הרשות לא רשאית לקבוע הנחות נוספות, 

חמש בקשות. סביר  רק המדינה קובעת. מי שנפגע כלכלית פונה לוועדת הנחות. נכון להיום התקבלו

 שבהמשך נקבל בקשות נוספות.

 שמוליק דודאי: חצי שנה מסתיימת בגרעון, מאיפה הגידול בהכנסות? בסוף שנה התקציב יהיה מאוזן?
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בין החצי הראשון של השנה לחצי השני של השנה, יש משתנים שגיא וייץ: התקציב מאוזן. אין התאמה 

 כגון חינוך ועוד.

ר לקורונה, הרשות נדרשת לעשות התאמות תקציב במהלך השנה ולאשר במליאה. אייל בצר: בלי שום קש

 למרות הקשיים, תקציב המועצה מאוזן. 2020בשנת 

 ישראל ויזל: האם היו פניות לקרן התמיכה?

 אייל בצר: התקבלו מעט פניות.

נוח לפנות בתוך נועם הולנדר: בשדה יעקב וביישובים נוספים יש קרן של היישוב ונראה שלאנשים יותר 

 היישוב.

 כמות התורמים גם לא היתה גדולה. .דליה אייל: יש הרבה יישובים שהקימו קרן עזרה הדדית

 אייל בצר: בינתיים יש יותר קמח.

 

 החלטה:

 .2020עדכון תקציב המועצה לשנת ממליצים למליאה לאשר את 

 

 

 :חוק עזר פינוי אשפה .2

 .חוק העזר המעודכן :'גנספח מצ"ב  – אסי אליה מציג את הנושא

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי רשות מקומית רשאית לגבות תשלומי חובה בגין פינוי פסולת שאינה  

ביתית. יחד עם זאת נקבע בפסק הדין שעל מנת גבות את תשלומי החובה על הרשויות לקבוע בחוקי העזר 

 אינה ביתיתקריטריונים להבחנה בין פסולת ביתית לפסולת ש

בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון ניסח משרד הפנים, בעיכוב של מס' שנים, כללים להבחנה בין 

 פסולת עסקית לבין פסולת ביתית, שעל בסיסם נדרשות הרשויות לתקן חוקי העזר.

החוק מכיר בכמות כולל נוסחה לתחשיב הפינוי לפסולת עודפת מהעסקים. שהחוק החדש על רקע זה הוכן 

פסולת שנזקפת לעובדים כפסולת ביתית ואשר אותה המועצה לפנות לבין פסולת עודפת שבין פינויה ניתן 

של כל הפסולת על המפעל, תוך מתן לגבות תשלומי חובה. החוק מאפשר למועצה להטיל את חובתץ הפינוי 

 זיכוי כספי בגין "הפסולת הביתית".

בדרישה לחייב את המועצה לפנות את כל הפסולת המועצה ל זנלכל עתירה נגד הוגשה על ידי מפע 2017בשנת 

של המפעל כנגד תשלומי הארנונה. בעתירה התבקש גם צו שיורה למועצה לשלם למפעל עבור פינוי עצמי 

שבוצע בשנים קודמות. העתירה נדחתה אך עדיין יש צורך להסדיר את הנושא בחוק העזר לכל סוגי 

 כללים שנקבעו על ידי משרד הפנים, ובכלל זה גם לפסולת חקלאית. העסקים, בהתאם ל

 

 החלטה:

 '.גחוק העזר לפינוי אשפה המפורט בנספח ממליצים למליאה לאשר את 

 

 

 :משרה לעבודה נוספת 100% -בקשות שתי עובדות ב .3

הוועדה דנה  .המייעצת למליאה מציג את החלטות הוועדה)מקרב חברי המליאה( גבי קנץ חבר הוועדה 

  .עבודה נוספת, שמבקש אישור למשרה 100% -עובד בלעניין בצו המועצות האזוריות  60סעיף בבקשות עפ"י 

  בצו המועצות האזוריות: 60להלן פירוט סעיף 
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 איסור עבודת חוץ:

 –כל עיסוק או עבודה מחוץ לשירות המועצה למעט  -בסעיף זה, "עבודת חוץ"   )א(

 ציבורית שלא על מנת לקבל פרס;עבודה    (1)

 עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה;  (2)

 השקעת הון והפקת רווחים ממנו, שאין אתם עבודה או עיסוק.  (3)

לא יעסוק ולא ישתתף, עובד מועצה(,  -)בסעיף זה עובד מועצה המשמש בקביעות במשרה מלאה   )ב(

חוץ; ראש מועצה, רשאי באישור המועצה, להתיר לעובד מועצה לעסוק  בעקיפין או במישרין, בעבודת

בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס. מועצה רשאית, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד לעסוק בעבודת 

 חוץ גם על מנת לקבל פרס.

 אלא אם  אין מועצה רשאית להתיר לעובד מועצה, לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה,  )ג(

 היא לטובת הכלל;  (1)

 אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה;  (2)

 אין בה משום התחרות בלתי הוגנת, עם מי שאינו עובד מועצה;  (3)

אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי   (4)

 או עניני עם המועצה;

 העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.  (5)

על אף האמור בסעיף זה, רשאי עובד מועצה, באישור ראש המועצה, לעסוק בעבודה מדעית,   )ד(

 אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות המועצה, גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.

 

יטה לא לאשר עבודה נוספת החלו)ג( בצו המועצות האזוריות,  60הוועדה דנה בבקשות בהתייחסות לסעיף 

 לשתי העובדות.

ועדה שהנושא הוא לאחר ששכנעה את הואושרה עבודה נוספת בשנה שעברה, : לעובדת ג.ובקשת העובדת 

בכל שנה נדרשת הוועדה לדון בבקשות. תוקף ההחלטה לשנה ולטובת הכלל ואין הפרעה לעבודתה במועצה. 

אל מול דו"ח הביקורת  נבחנה הבקשה .של העובדתהבקשה התקבלה לאחר דו"ח ביקורת על תפקודה 

נענתה לתיאום הפגישה. שלושת נציגי הציבור לא  אך היאפגישה כדי לשמוע את טענות העובדת,  תיוביקש

, מנכ"לית וגזבר המועצה ביקשו לאשר עבודה נוספת רק ביום שישי. את הבקשה המליצו למליאה לא לאשר

נו בדעה שהעבודה הנוספת לא עונה על ההגדרה של "טובת הכלל" אנח .לא לאשר –החלטת הרוב התקבלה 

 ושהיא מפריעה לעובדת במילוי תפקידיה במועצה. התפקוד הלקוי עולה מדו"ח הביקורת.

: גם בדיון בבקשה שנה שעברה, התפתח דיון האם ניתן לאכוף את השעות ובסוף )חבר הוועדה( זיו ורהפטיג

 ר בשל דו"ח הביקורת.אישרנו. השנה הוחלט לא לאשר בעיק

ביישוב /  וטרינריםגבי קנץ: במשך השנה האחרונה ביררתי את הנושא לעניין טובת הכלל, האם יש עוד 

ההתייחסות שלי אל העבודה הנוספת כאל טובת הכלל בשנה  .שניים ביישובבאזור ונוכחתי לדעת שיש עוד 

 .שעברה התבססה על הנחה שאין עוד מרפאות וטרינריות בישוב

 נועם הולנדר: למה לא לאשר עבודה נוספת בימי שישי?

 לעתים גם בימי שישי. זיו ורהפטיג: זמינות הווטרינרית חשובה, 
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העובדת מבקשת לעבוד בעבודה נוספת על בסיס הניסיון שרכשה ורוכשת במועצה.  ע.י:בקשת העובדת 

 מבקשת לתרום מהניסיון והידע לרשויות אחרות.

שעשויה להיות בעיה אם תעבוד עם רשויות שכנות בשל ממשקים שיש למועצה עם רשויות הוועדה סבורה 

 התקבלה פה אחד. לא לאשרההחלטה במקרה הזה,  אחרות.

 

  גבי קנץ מציין את דעתו האישית שמדובר בקניין רוחני ויש בעיה עם השימוש בו.

 גל בריל: כמה אחוזי משרה מדובר?

 משרה נדרש באישור מליאה לעבודה נוספת. 100%רינת זונשיין: רק עובד ב 

גל בריל: יש הבדלי שכר בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי, מדובר בעובדים ששכרם נמוך ועבודה נוספת 

 תסייע להם.

גבי קנץ: אנחנו עוסקים בעיקר במי שדורש תוספת שכר, הרשות לא יכולה להוסיף וכפופה למשרד הפנים. 

 .במקרה של ג.ו השכר לא נמוך

יוחאי פורת: כל הגישה והרגישות זה יפה וחשוב. בקשר לווטרינרית, לאחר דו"ח הביקורת האם ישבו 

 איתה? להבין את הצד שלה?

רינת זונשיין: דו"ח הביקורת מוצג במליאה לאחר דיון בוועדת הביקורת. לוועדת הביקורת מוזמן המבוקר 

 פה לתיקון ליקויים.למתן הסברים. אחרי שהוועדה שמעה את ההסברים, יש תקו

 יריב בן עזר: אני חושב שצריך להוסיף לביקורת שעובד מועצה צריך לדבר עם חבר מליאה. 

 

 החלטה:

 ממליצים למליאה לאשר המלצת הוועדה שלא לאשר עבודה נוספת לעובדות ג.ו ו ע.י.

 

 

 :שמות רחובות ומספרי בתים, מושב בית לחם הגלילית .4

לפקודה ולפיו הוטלה  1א'  24לפקודת המועצות המקומיות שנכנס לתוקף, הוסף סעיף  56על פי תיקון מס' 

על מועצה מקומית חובה לקרוא שמות "לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות", לקביעתם 

 במקומות בולטים ולסימון הבניינים במספרים. 

  -ועדים המקומיים ולמתן שמות לרחובות הואצלה ל הסמכות 10.7.2011בהתאם להחלטת מליאה מיום 

 הוועדים המקומיים נדרשים להעביר לאישרור המליאה.

 הגישו מפה כולל פירוט שמות הרחובות וסימון מספרי הבתים בהתאם לנדרש.  מושב בית לחם

 רגבים, העמק, האביב, הכרם, דרך היער, התבואה, הבוסתן, היוגב, השדות, הראשונים, השדרה הטמפלרית

 החורש, העומר, סמטת הפעמון, מגדל המים, הדקל

 

 החלטה:

 ממליצים למליאה לאשר את שמות הרחובות במושב בית לחם הגלילית.
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 חשבון הורים: – שדה יעקבשינוי מורשה חתימה בי"ס  .5

הבנק, לייצג את  ל ידילהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע

 323444התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 ת טבעון.יהמנוהל בבנק הפועלים סניף קרי

  מנהלת )במקום רות פרינס כרמית( -שרה אסתר רפפורט 

 מזכירת בי"ס -מתוקה האוסהלטר 

   נציג הורים  -נתנאל מליחי 

בית מנהלת בית הספר ובעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  -חתימותיהם של שניים הרכב החתימה: 

 .הספר "שדה יעקב"

 להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות:

 ערוצי שירות:                                                               תחומי פעילות:

 )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                        )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                              עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                            פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות         -פועלים בטלפון                                      

 "תיק ממסרים"                                                                                 

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                         

 החלטה:

 שדה יעקבממליצים למליאה לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון הורים בית ספר 

 

 

 :רשותחשבון  – שדה יעקבשינוי מורשה חתימה בי"ס  .6

הבנק, לייצג את ל ידי המסמכים שידרשו עלהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל 

 318661התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף קריית טבעון.

  מנהלת )במקום רות פרינס כרמית( -שרה אסתר רפפורט 

 מזכירת בי"ס-מתוקה האוסהלטר 

 שדה יעקבמנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חותמת  בי"ס  הרכב החתימות:

 להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות:

 ערוצי שירות:                                                               תחומי פעילות:

 נמחקו(                        )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו()יחולו כל התחומים שלהלן שלא 

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                              עו"ש מט"י

 ולותמידע ופע -הוראות טלפוניות/פקס                                            פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות         -פועלים בטלפון                                      

 "תיק ממסרים"                                                                                 

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                         

 

 החלטה:

 שדה יעקבממליצים למליאה לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון רשות בית ספר 
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 :תב"רים .7

 '.דנספח בשלושת התב"רים המפורטים שגיא וייץ מציג את 

 

 החלטה:

 'דהתב"רים בנספח ממליצים למליאה לאשר את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניר שמה: מורןר


