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 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 24  מיום 29 באוגוסט 2021 )כ"א באלול תשפ"א(

 נוכחים: 

 אפי קדרון יעקב איציק זיו ורהפטיג דליה אייל אייל בצר

 רחל בן חורין יריב בן עזר אברהם כץ בן זייד איתי אדמון

 רפאל פלט טטיאנה בונצ'וק אלי בראל יוסי גת תומר רגב

 אילן סופר ישראל ויזל יוחאי פורת יואל טסלר אייל ליבוביץ

 עופר עמר ארז יפלח שי יזרעאלי רמי יחיא אבי סמוביץ

 נועם הולנדר יורם רז אלי בן סימון מירה גלס ארז בלסקי

 אורי קירי שמר ויניק שיר פרסאי ברניב רז קרני שמוליק דודאי

     דורית סלע

 

 לא נכחו:

 טאהא סוועאד עומר סעאידה יובל גולדשטיין איתמר זליגמן אייל ברש

  צליל אבני גל בריל עודד טל תמי נתיב

 

משתתפים: רינת זונשיין, עו"ד עודד דונג, שגיא וייץ, אלי יהודה, שחר אורן, צחי ורמוס, מירי שריג, כליל 

כנעני, יפתח גיא, דובי וינגרטן. 

 

 לפני התחלת הישיבה, התקיימה הרמת כוסית חגיגית לראש השנה.
 

 על סדר היום:
 

דיווחי ראש המועצה 
 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. – 22+23אישור פרוטוקול מליאה  .1

 הצגת חברת המליאה טטיאנה בונצ'וק מקיבוץ גניגר והצהרת אמונים. .2

 מהישוב גבעת אלה והצהרת אמונים.הצגת חבר המליאה תומר רגב  .3

 מציג: יפתח גיא, מנהל אגף החינוך. -הצגת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב .4

הגדרת תפקיד מנהלת מחלקת תפעול ואדמיניסטרציה באגף החינוך והחינוך החברתי ואישור חוזה  .5

 - 30אישי לתפקיד "מנהל/ת מחלקת תפעול ואדמינסטרציה" באגף החינוך והחינוך החברתי בשכר 

 אחוז משכר מנכ"ל. מציג: יפתח גיא, מנהל אגף החינוך. 40

 מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. -2021עדכון תקציב המועצה לשנת  .6

מציגה: מירי שריג, חשבת  -המוגש למועצה  2020דיון בדו"ח על מצב התאגידים העירוניים לשנת  .7

 המועצה.

שגיא וייץ, גזבר המועצה ורינת זונשיין,  מציגים: -2022אישור התבחינים למתן תמיכות לשנת  .8

 מנכ"ל המועצה.

מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל  -אחוז משכר מנכ"ל 40 - 30אישור חוזה אישי לכליל כנעני בשכר  .9

 המועצה.

מציגה: רינת  -אחוז משכר מנכ"ל 30-40אסנת דוד מנהלת מחלקת נוער, אישור הסכם אישי בשכר  .10
 זונשיין, מנכ"ל המועצה.



  

2 
 

 

רינת זונשיין תצטרף במקום  –שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה  -טוריון כחול לבןדירק .11

 מציג: אייל בצר, ראש המועצה. -לילך כהני

לילך כהני תצטרף במקום  -שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה -דירקטוריון יזרעאל עפולה .12

 מציג: אייל בצר, ראש המועצה. -רינת זונשיין

טטיאנה בונצ'וק תצטרף  –שינוי בהרכב הנציגים מקרב נבחרי הציבור  -2000דירקטוריון שגיא  .13

 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. -ערן בררבי   במקום

ואישרור הרכב   אלי לוין ממושב נהלל -ר מחליף בהרכב המועצה הדתית לאמיר אורן ז"לאישו .14

 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. -2020 16מועצה דתית מפרוטוקול מליאה מס' 

 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. -בקשה לרישום רחובות חדשים בקיבוץ מרחביה  .15
מציג: אלי יהודה, מבקר  -אישור מועמדים לוועדת ביקורת רמת דוד, כפר יהושע וגבעת אלה .16

 המועצה.

אחוזת ברק,  -אלה, מרומי שדהגבעת  -גניגר, יחד -שינוי מורשי חתימה ביה"ס עמק יזרעאל .17

 מציג שגיא וייץ, גזבר המועצה. -יפעת )ביה"ס חדש( -העמק

מציג: שגיא  -"העמק" -ביה"ס חינוך מיוחד, יפעת – ואישור מורשה חתימה פתיחת חשבון בנק .18

 וייץ, גזבר המועצה.

 מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. )מצ"ב(. –תב"רים  .19

 שונות. .20
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 עדכוני ראש המועצה:

 .65בנושא שדה התעופה, מאבק החקלאים וכביש  , בהן ביקש דיווחאלי בראל הגיש שלוש שאילתות

 ראש המועצה מתייחס לכך בדיווחיו.

  החלטת הממשלה  2050הסכמה של כל השותפים בקואליציה לבטל את החלטה ישנה  - תעופההשדה(

ו לעמוד לצידנו, שהתחייב והשריםחברי הכנסת נכון לרגע זה כל  .בדבר הקמת שדה התעופה ברמת דוד(

שעד חוששים ו חנאנהממשלה הנוכחית מראה אקטיביות מסוימת, אך . םבהתחייבות מבטיחים לעמוד

בכל החזיתות על לפעול  המועצה לא עוצרת וממשיכה .שלא תהיה חלופה אחרת הכל יכול להשתנות

ה יש לי פגיש .ושדה בדרום הארץ לדעתנו הפתרון הוא הקמת שדה תעופה בחיפה מנת למצוא פתרון.

 )רשות תעופה אווירית(. האתגר הגדול ביותר הוא מול רת"א .חיפהעיריית  תעם ראש על כך

 ואנו עוסקים בו כל יום.הנושא הוא קריטי עבורנו 

  שעלולה לפגוע בנו מאוד בדבר חלוקת כספי ארנונה, החלטההוועדה קיבלה  –ועדות גיאוגרפיות. 

לאחר  .ושדה תעופה רמת דוד הכנסות מאזור התעשייה אלון תבורמדובר בהחלטה שעוסקת בחלוקת 

לפני שעה קלה שוחחתי עם  בחינה לעומק, אנחנו חושבים שנפלה טעות משמעותית בנתוני הוועדה.

 , אך האיום עדיין קיים. נפגשתי השבוע עם ראש עירייתבמספרים יו"ר הוועדה וככל הנראה נפלה טעות

עפולה, אנחנו מציגים חזית אחידה ומגובשת אל מול המלצות הוועדה וזה מכפיל כוח  משמעותי. 

 רמת דוד ומעלול. ,בקיעים נוספים מצאנו בהמלצת הוועדה בנושא חלוקת הכנסות מבסיסי צה"ל

 פעולה בנושא ואני אמשיך לעדכן את המועצה בהתפתחויות.מס' דרכי  שוקליםאנחנו 

  שניסו להכניס את בעיני חמור  .כולכם ערים למאבק נגד הרפורמה שמוביל משרד האוצר –חקלאות

ההחלטה בדלת האחורית באמצעות חוק ההסדרים ולא בחקיקה ראשית. אנחנו פועלים על מנת 

 להוציא את ההחלטה מחוק ההסדרים עד לאישור התקציב בכנסת, בנובמבר הקרוב.

  התקיים  .יו"ר ועדת הרווחה של הכנסת ,ח"כ רייטן במועצהביקרה  החודש –ביקור ח"כ אפרת רייטן

רפת ובגידולי ב לסיוראיתה דיון בנושא בהשתתפות אנשי המקצוע של המועצה. בנוסף לקחנו אותה 

היא אותה לתמוך במאבק שלנו נגד שדה התעופה.  הצלחנו לגייס. נראה כי מושב תל עדשיםהשדה של 

 שרת התחבורה מירב מיכאלי.מול א מול משרד התחבורה ועזור לנו בנושלנסות להבטיחה 

  כמו כל שנה, כל מחלקות המועצה נערכות וערוכות לקראת פתיחת שנת  –פתיחת שנת הלימודים

 מרגש כל פעם מחדש. מנהל אגף החינוך ירחיב על כך עוד מעט.שהלימודים. זה תמיד אתגר גדול 

  יסמל את הגבול בינינו לבין עפולה  הכביש .בחודשים אלה מקדמים את כביש עוקף עפולה – 65כביש

ויגיע עד לצומת דברת ואחוזת ברק. הכביש ייבנה לאחר עבודה רבה ומאומצת שלנו. אנחנו מעוניינים 

יש מאבק גדול וא מתוקצב, לכרגע הקטע הזה  .שימשיכו את הכביש החדש והמשודרג עד לצומת גולני

 אנחנו שותפים למאבק. .ניסו לתקציב המדינה החדשלהכ

  שנה, לזכר בני העמק שנהרגו במלחמת לבנון השנייה. יש כבר דורות  15מדובר במסורת של  –דרך ארץ

נוספים של מדריכים. קיבלנו חוות דעת חיוביות מאוד על המסע מהמשפחות השקולות, המדריכים 

 והחניכים.

  הנחיותל האירועים התנהלו בהתאם .הלל אירועים גדולים ומרשימיםמידי ערב היו באמפי בנ –תרבות 

לכל העוסקים במלאכה, בניצוחה של מנהלת  תודהמשרד הבריאות. הפכנו למוקד תרבותי אזורי,  של

 מחלקת התרבות רחלי אבידוב.

  מדובר ביוזמה של מנהלת מחלקת התיירות  .לראשונה התקיימו בעמק אירועי לילה לבן –תיירות

 היה מוצלח מאוד וזה יהפוך למסורת. .ה קדוש. אתרים בעמק חיברו את התיירות עם התרבותמאי
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  1,000-, מדובר ביום מיוחד עבור כל קהילת המחנכים בעמק )מעל ל13/9-ייערך ב –חג המחנכים 

 ירחיב על כך מנהל אגף החינוך.(. מחנכים

 

 .23ופרוטוקול מליאה  22. אישור פרוטוקול מליאה 305

 . לפיכך מבוקש לאשר גם פרוטוקול זה.22נשמט אישור פרוטוקול ישיבה  23ישיבה   מפרוטוקול

 פה אחד. - 22אושר פרוטוקולים  -החלטה 

  פה אחד. – 23אושר פרוטוקול  –החלטה 

 

 גניגר. מקיבוץהצהרת אמונים חברת מליאה טטיאנה בונצ'וק . 306

 טטיאנה מציגה את עצמה.

 ." לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה תאני מתחייב"מצהירה: 

 

 .גבעת אלהמהישוב  תומר רגבהצהרת אמונים חברת מליאה . 307

 תומר מציג את עצמו.

 ." אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"מצהיר: 

 

 מציג: יפתח גיא, מנהל אגף החינוך. -הצגת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב . 308

 ת שנת הלימודים תשפ"ב, מצ"ב המצגת.חיפתח הציג בפני חברי ההנהלה את נושא פתי

הפיתוח בבתי הספר, דגשים ויעדים מרכזיים לשנת הלימודים בנושא הוצגו לחברי המליאה נתונים 

 הקרובה.

אייל ויפתח הדגישו  .ת הקיימיםבנוסף הוצגה הדילמה האם נכון להקים תיכון רביעי או להגדיל א

שאנחנו בשלב איסוף הנתונים וקודם כל פועלים מול משרד החינוך על מנת לקבל את ההרשאות 

  )מדובר בתהליך ארוך ומורכב(.

הוצג הפרויקט של הכיתה היישובית שאמור להתחיל לפעול בשלב ראשון בבית הספר "עמקים 

הפרויקט נועד ף בית הספר ובהסכמת היישובים. תבור". מדובר בפרויקט חדשני שייעשה בשיתו

לייצר למידה אחרת, לחזק את החיבור של הכיתה היישובית ולנצל את יתרונותיו וחוזקותיו של 

 המגזר הכפרי.

 עלתה בקשה מחברי המליאה לדיון מורחב בנושא הכיתה היישובית.

 

309. הגדרת תפקיד מנהלת מחלקת תפעול ואדמיניסטרציה באגף החינוך החברתי ואישור חוזה 

אישי לתפקיד "מנהל/ת מחלקת תפעול ואדמיניסטרציה" באגף החינוך החברתי בשכר 30 - 40 

אחוז משכר מנכ"ל. מציג: יפתח גיא, מנהל אגף החינוך. 

 :גדרת התפקידהאת  ההציג רינת

 נהלי. חינוך החברתי וניהול כוח האדם המתאום ותכלול האדמיניסטרציה באגף ה •

 ותכלול ההפעלה והאדמיניסטרציה במחלקות החינוך הבלתי פורמלי והפורמלי.תאום  •

ות החינוך הבלתי פורמלי תאום ותכלול המחלקות באגפי המועצה התומכות במערכ •

 ובהן : הנדסה, תחבורה, ביטחון, תרבות, איכות הסביבה ועוד., והפורמלי
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ינוך וגם בחינוך הבלתי פורמלי.  אנו קיים  תכלול רחב של כל הנושא האדמיניסטרטיבי גם באגף הח

שמקיים קשרים וממשקים רבים מדובר בהיקף פעילות גדול מאוד מבקשים לשלם שכר ראוי, 

משכר  30-40%שכר של חוזה אישי באנו רוצים לאשר שמחייבים עובד/ת בעל כישורים גבוהים, לכן 

 מנכ"ל. 

 החלטה- הגדרת תפקיד מנהלת מחלקת תפעול ואדמיניסטרציה בחינוך החברתי 

ואישור חוזה אישי לתפקיד "מנהל/ת מחלקת תפעול ואדמיניסטרציה" באגף 

החינוך החברתי בשכר 30 - 40 אחוז משכר מנכ"ל, מאושרים – פה אחד. 

 

 מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. -2021עדכון תקציב המועצה לשנת  .310

נתוני חודש ספטמבר של השנה המועצה עורכת ומאשרת את תקציבה לשנת הכספים הבאה על בסיס 

 הקודמת ובהתבסס על תכניות עבודה מקושרות תקציב.

 יחד עם זאת, המועצה נדרשת לעדכן את תקציבה לאור שינויים אשר מתגלים במהלך שנת הכספים.

 
 : 2021להלן עיקרי השינויים המובאים בעדכון התקציב לשנת 

ובמכתב ששלח גזבר  האבנים הגדולות(סעיף הוצאות, פרק תקציבי כמפורט בגיליון האקסל ) .1
 המועצה:

 1,070 אש"ח   א. תברואה – 
 3,190 אש"ח  ב. חינוך - 

 930 אש"ח  ג. תרבות נוער וספורט 
 552 אש"ח   ד. רווחה
 5,742 אש"ח  סה"כ

 
 סעיף ההכנסות, מקורות המימון  .2

 4,000 אש"ח )העמקת גבייה(  א. ארנונה 
 1,270 אש"ח ב. קיצוץ בהוצאות

 600 אש"ח )שיפוי שמתקבל לאור מתן הנחות בארנונה עקב הקורונה( ג. שיפוי ארנונה 
  5,870 אש"ח   סה"כ 

 
מס' חברי מליאה שאלו – מהיכן יבוצע הקיצוץ במחלקות המועצה? 

שגיא: אני ומירי נבחן את הצרכים, לאחר מכן נשב עם ראש המועצה ונחליט מאיזה אגפים יקוצץ.   

אייל: כשאנו מעבירים תקציב אנו מראש מעדכנים שיהיה עדכון תקציב. נדאג להעמיק את הגבייה 

היכן שאפשר. יש צורך לקצץ כמיליון ורבע ₪ כדי לאזן את התקציב, נדאג לאזן את התקציב. בסוף 

השנה התקציב יהיה מאוזן כמו בכל שנה, ללא חריגה של שקל אחד. 

 החלטה- עדכון תקציב המועצה לשנת 2021, מאושר – פה אחד. 

 

311. דיון בדו"ח על מצב התאגידים העירוניים לשנת 2020 המוגש למועצה - מציגה: מירי שריג, 

חשבת המועצה. 

 יובלי העמק

מירי: מציגה את הדו"חות הכספיים של החברה. כמידי שנה בשנים האחרונות גדלה במחזורי 

הפעילות שלה והשורה התחתונה הוא רווח צבור של 1,700,000 ₪. מחזור הפעילות עומד על 30 מיליון 

₪ כאשר 24 מהם הם ממכירת מים. החברה היא ספק המים באזור אלון תבור ושגיא 2000,  יתרת 

השירותים הם שירותי מים וביוב שניתנים למועצה. 

 התוצאות פחות טובות משנה קודמת? שאלה:
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טיב בבהיקף וקודם כל ברווח כספי אלא רק התוצאות שלה לא נמדדות  מדובר בחברה עירונית. אייל:

  השירותים שהיא נותנת.

 הכלכלית החברה

כ"א שמתנהל בתוך  .₪ 1,035,000של  מצטבר עם עודףמציגה את הדו"חות הכספיים. סיימנו מירי: 

אלש"ח.  230החברה הוא המנכ"ל בלבד והשירותים ניתנים ע"י שירותי חוץ. סה"כ עודף השנה 

 .פרויקטים מרכזיים עבור המועצה ותושביההחברה מובילה 

ובתפעולם. בשנים האחרונות החברה בהקמת אזורי תעשיה עוסקת בעיקר החברה הכלכלית אייל: 

זאת חברה עירונית של הרשות.  (.עוסקת גם בנושא החיסכון האנרגטי )נורות לד ופאנלים סולאריים

אך עיקר תעסוקתה  ,נושאים נוספיםלוקחת על עצמה  מפעם לפעם, בתיאום עם המועצה, החכ"ל 

  .וחיסכון אנרגטי היהיא אזורי התעשי

 אופק לתעסוקה

רשויות  בבעלות משותפת של המועצה ושלעמותה במציגה את הדו"חות הכספיים. מדובר  מירי:

. השנה סיימה העמותה שנה שעברה על פרישתה(ב הועמק המעיינות שהודיע זבולון, ו)מגיד נוספות

 בתקציב העמותה של משרד הרווחה ההשתתפותאלש"ח שנובעים מירידה בהיקף  145בגרעון של 

שהביאה  ושנת הקורונה , פרישתה של המועצה האזורית עמק המעיינותאלש"ח( 300-)ירידה של כ

  .לצמצום הפעילות

 .לפני מס' ימים משרד הרווחה עדכן שיחזור לתקציב שלפני הקורונה

תהיה  2021אנחנו מאמינים ששנת הובילו לגרעון.  ,מדינהוהעדר תקציב לתקופת הקורונה  אייל:

  טובה יותר.

העמותה? יודעים כמה משרות מפורסמות ומאוישות בעזרת של כיצד נמדדת הצלחה  שאלה:

 העמותה?

המנכ"לית צגים דוחות עם כל הנתונים. נדאג להזמין את ציפי ובכל ישיבת דירקטוריון מ דליה:

 החדשה לישיבת מליאה, כדי שתציג את כל הנתונים הרלוונטיים ותענה על שאלות.

 2000שגיא 

מגדל עיריית עם בבעלות משותפת חברה מלכ"רית מציגה את הדו"חות הכספיים. מדובר ב מירי:

 יה מתפתחתעשיהמגדל העמק שליש. אזור למועצה שני שליש ולחברה עם הון עצמי חיובי.  .העמק

ארנונה שנגבית מהמפעלים. הא יאזור התעשייה המשל הרשויות העיקרית ההכנסה וגדל כל הזמן. 

באזור שנמצאות צר מעטפת לחברות ישל החברה הוא בעיקר לי ותפקידהפעילות נמוך המחזור סה"כ 

 ה. יהתעשי

  עפולה יזרעאל

 מעט פעילותיחסית תה יבשנה זו הי .(50/50של המועצה ושל עיריית עפולה )שותפת חברה בבעלות מ

 , מעט הוצאות תחזוקה ולא היה מקורות מימון חדשים.של המנהלת

 

הרעיון הוא של מנגנון  ויזרעאל עפולה. 2000: אנו מנהלים שני אזורי תעשיה משותפים , שגיא אייל

לקדם את אזורי  של חברות אלה הואתפקידן ת הרשויות. בבעלו , והןתועצמאי ותהחבר .רזה ויעיל

 הארנונה לרשות.  ןיה וההכנסות היהתעש

 החלטה – התקיים דיון ומענה לשאלות חברי המליאה לגביי הדוחות הכספיים של 

כל התאגידים. 
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312. אישור התבחינים למתן תמיכות לשנת 2022- מציגים: שגיא וייץ, גזבר המועצה ורינת זונשיין, 

מנכ"ל המועצה. 

בנוהל תמיכות של  , בהתאם לקבועתבחינים להעניק תמיכות, צריכה לאשרשמעוניינת מקומית רשות 

 (. 4.2006משרד הפנים )חוזר מנכ"ל 

 

ספורט, מוזיאונים, פעילויות לטובת הגיל השלישי, חינוך  מוצע להעניק תמיכות הן:הפעילויות בגינן 

לא פורמאלי, רווחה, חברה וקהילה, בריאות )קרן לפיתוח מרכז רפואי העמק(, איכות הסביבה 

שיעור התמיכה בכל פעילות נתמכת   ומוסדות הפועלים לגיוס כספים לפרויקטים ציבוריים במועצה.

 התאם לתבחינים המצורפים.ייקבע בתקציב המועצה, והחלוקה תהיה ב

 :מהשנה הקודמת נעשו מספר שינוייםהשנה רינת: 

. לפיכך הפכה לעמותה עירוניתשנתמכה בשנים האחרונות, עמותת כחול לבן  ראשית, .1

 בשנה הבאה היא לא תהיה גוף נתמך.

עד היום לא תמכנו ואנו חושבים שיש חשיבות גדולה לפעילות שנעשית למען  - מכינות .2

 .ןונראה לנו שראוי לתמוך בה תושבי העמק

ת צריכה להיות פוזיטיבית ולא בוטל סעיף הסל. אנו סבורים שקביעת פעולות נתמכו .3

 ית.שיוכ

המסמך נערך מחדש, באופן שלדעתנו יהיה יותר קל להתמצא בו, הן למי שמגיש את  .4

 התמיכה והן למי שבודק את הבקשות.

שינינו את הנוסח משנה שעברה והצגנו אותו בהנהלה, לאחר חשיבה  –איכות הסביבה  .5

 נוספת ובשיח עם רחלה, אנו סבורים שנכון לחזור לנוסח הישן. 

 להלן הנוסח שמוצע להכניסו לתבחינים הסופיים:

עמותות העוסקות בבקרה, מעקב ומניעת הקמה של מתקני תשתית ותעשייה, בעלי  •

 האזורית עמק יזרעאל. פוטנציאל זיהום, בתחומי המועצה

בפעילות העמותה משתתפים תושבים מעשרה יישובי המועצה לכל הפחות, וכן  •

 מספר המשתתפים הינם תושבי העמק. 50%לפחות 

 נותרו כפי שהיו לפני שנה.  מעבר לכך, עיקרי הדברים

 

 .2022מצ"ב קובץ תבחינים המוצעים לשנת 

 החלטה- התבחינים למתן תמיכות לשנת 2022  כולל הנוסח המומלץ בנושא 

התבחינים של איכות הסביבה, מאושר – פה אחד. 

 

313. אישור חוזה אישי לכליל כנעני בשכר 30 - 40 אחוז משכר מנכ"ל- מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל 

המועצה. 

 כליל יצא מהאולם.

רינת: ועדת בחינה שהתקיימה ביום 2 במאי 2021 בחרה את כליל כנעני למשרה במקומו של נועם כהן 

שעזב. טווח השכר של מנהל מחלקה בחוזה אישי )40% - 30% משכר מנכ"ל(, נקבע ע"י משרד הפנים. 

מבקשים את אישור המליאה לתנאי העסקתו של כליל כנעני כמנהל מחלקת תכנון אסטרטגי בטווח 

שכר של 40% - 30% משכר מנכ"ל. 
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 החלטה- אישור חוזה אישי לכליל כנעני בשכר 30 - 40 אחוז משכר מנכ"ל , מאושר 

– פה אחד. 

 

314. אסנת דוד מנהלת מחלקת נוער, אישור הסכם אישי בשכר 30-40 אחוז משכר מנכ"ל- מציגה: 
רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. 

בחרה את אסנת דוד למשרה במקום תום  2021באוגוסט  9ועדת בחינה שהתקיימה ביום  רינת :

 אלבו. 

 משכר מנכ"ל(, נקבע ע"י משרד הפנים. 30% - 40%בחוזה אישי )טווח השכר של מנהל מחלקה 

 .משכר מנכ"ל  30% - 40%מבקשים את אישור המליאה לתנאי העסקתה של אסנת בטווח שכר של 

 החלטה- אישור הסכם אישי בשכר 30-40 אחוז משכר מנכ"ל, מאושר – פה אחד. 

 
315. דירקטוריון כחול לבן- שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה – רינת זונשיין תצטרף 

במקום לילך כהני- מציג: אייל בצר, ראש המועצה. 

אייל: שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה – לאחר הפיכתה לעמותה עירונית, נדרשת 

העמותה לבצע מכרזים רבים ולבצע התאמות ושינויים בכל הקשור לעובדיה הרבים. היועצת 

המשפטית של העמותה סבורה שנדרשת מעורבות רבה ואינטנסיבית של  מנכ"ל המועצה, לכן 

מבקשים לאשר את מנכ"ל המועצה רינת זונשיין כנציגת המועצה בוועד המנהל של העמותה במקומה 

של לילך כהני. 

 החלטה- מינוי רינת זונשיין כחברת דירקטוריון כחול לבן כנציגת המועצה, 

במקומה של לילך כהני, מאושר – פה אחד. 

 

316. דירקטוריון יזרעאל עפולה- שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה- לילך כהני תצטרף 

במקום רינת זונשיין- מציג: אייל בצר, ראש המועצה. 

ה ולאשר את לילך כהני ח, מבקשים לעשות הצר-שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה   :אייל

 המועצה רינת זונשיין.כנציגת המועצה בדירקטוריון במקומה של מנכ"ל 

 החלטה- מינוי לילך כהני כחברת דירקטוריון יזרעאל-עפולה כנציגת המועצה, 

במקומה של רינת זונשיין, מאושר – פה אחד. 

 

317. דירקטוריון שגיא 2000- שינוי בהרכב הנציגים מקרב נבחרי הציבור – טטיאנה בונצ'וק תצטרף 

במקום  ערן בררבי - מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. 

רינת: חברי המועצה )נבחרי הציבור( שחברים בדירקטוריון אזה"ת שגיא 2000 הם הנבחרים  

משלושת היישובים להם יש זכויות בקרקע )שריד, יפעת וגיניגר(. 

ערן בררבי, מקיבוץ גניגר, סיים את תפקידו כחבר מליאת המועצה וכפועל יוצא מכך הסתיימה 

כהונתו כדירקטור בשגיא 2000 )כנציג קיבוץ גיניגר מקרב נבחרי הציבור(.  

גב' טטיאנה בונצ'וק מחליפה את ערן בררבי כחברת המועצה מקיבוץ גניגר. לכן, על מנת לשמור על 

המצב בו חבר המועצה מקיבוץ גניגר משמש כדירקטור בחברה, מבוקש למנות את טטיאנה בונצ'וק 

לתפקיד דירקטור בחברה. טטיאנה משמשת היום כנציגת ציבור בדירקטוריון יובלי העמק, לאחר 

השבעתה כחברת מליאה, היא תתבקש לעזוב את הדירקטוריון ונחפש נציג ציבור שיחליף אותה 

בתפקידה. 
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 החלטה - מינוי טטיאנה בונצ'וק כחברת דירקטוריון שגיא 2000 במקום ערן בררבי, 

מאושר – פה אחד.  

 

318. אישרור מחליף בהרכב המועצה הדתית לאמיר אורן ז"ל - אלי לוין ממושב נהלל  ואישרור הרכב 

המועצה הדתית מפרוטוקול מליאה מס' 16 2020 - מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. 

 

, אושר הרכב המועצה הדתית. אישור ההרכב על ידי משרד 9/8/20-בישיבת המליאה מתאריך ה רינת:

  מסיבות שאינן תלויות בנו.הדתות התעכב 

 בעקבות מותו של אמיר אורן בטרם עת, התבקשנו לאתר מועמד/ת חדש/ה שייצג בהרכב 

המועצה הדתית את מושבי המועצה. לאחר בחינה ובדיקה של מס' מועמדים ראויים, 

מבקשים להמליץ להנהלה/מליאה על אלי לוין מנהלל, כחבר הנוסף בהרכב המועצה 

הדתית. 

אלי לוין: שימש בעבר כיו"ר האגודה ופעיל בוועדי הורים של ביה"ס החקלאי, ויצו נהלל. 

משמש כיו"ר  ועדת "חסד של אמת"- חברת קדישא של מושב נהלל, הינו מבאי בית 

הכנסת ואביו של יו"ר האגודה הנוכחי, שחר לוין.  מדובר באדם הגון וישר אשר ראוי 

לשמש כחבר בהרכב. 

 לבקשת משרד הדתות, התבקשנו לאשרר מחדש את כל ההרכב של המועצה הדתית, 

להלן שמות המועמדים המוצעים כפי שאושרו בישיבה טלפונית מתאריך 24.11.2021: 

  )אייל פוקס )גבת       

  )אלי לוין )נהלל 

 שמשית(   שרון שחר( 

 שמות )אחוזת ברק(  גילה כהן 

  )חיה קליגר )שדה יעקב                           

  כפר גדעון(   שטיגליץאליהו( 

  )אהרון בלחסן )הושעיה 

 

 החלטה – אישרור מחליף בהרכב המועצה הדתית לאמיר אורן ז"ל- אלי לוין 

ממושב נהלל  ואישרור הרכב מועצה דתית מפרוטוקול מליאה מס' 16 2020, 

מאושר – פה אחד. 

 

319. בקשה לרישום רחובות חדשים בקיבוץ מרחביה - מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. 
 קיבוץ מרחביה מבקש לאשר רישום רחובות חדשים:

 רחוב דרך האקליפטוס. –שכונה דרומית 

 רחובות שקד ושיטה.  –שכונת הבריכה 

 רחובות שיזף וליבנה. –שכונת המשתלה 

 מצ"ב פרוטוקול הוועד המקומי.

 החלטה – שמות הרחובות דרך האקליפטוס, שקד, שיטה, שיזף וליבנה, מאושרים 

- פה אחד. 

file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/רחובות%20שכונה%20דרומית.JPG
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/רחובות%20שכונת%20בריכה.JPG
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/רחובות%20שכונת%20משתלה.JPG
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320. אישור מועמדים לוועדת ביקורת ציפורי, הרדוף, רמת דוד, כפר יהושע וגבעת אלה- מציג: אלי 

יהודה, מבקר המועצה. 

 מבקשים לאשר את המועמדים הבאים:

  גלמן יעקוב, רותם גדעון.וזהר ארז, חיון מימון, יעקוב שי, פ –גבעת אלה 

  יותם קושניר, אורי פלד נקש, יעלה מילר. –רמת דוד 

  יובל אלעזר. –כפר יהושע 

 עומר אשוח – הרדוף. 

  ד"ר יוליאן שנייר, שרית אברהם, רחל אדלר –ציפורי. 

 

 החלטה –המועמדים שהוצגו לוועדות הביקורת ביישובים הנ"ל, מאושרים – 

פה אחד. 

 

321. שינוי מורשי חתימה )חשבון רשות וחשבון הורים( ביה"ס עמק יזרעאל- גניגר, יחד- גבעת 

אלה, מרומי שדה- אחוזת ברק, - מציג שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

a. עמק יזרעאל )גיניגר( – חשבון בי"ס וחשבון הורים. 

 חשבון בי"ס:

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 
התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 575787 על 

שם בית ספר עמק יזרעאל המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק.  

      

רואי כהן -מנהל  ת.ז. –  039361076 )במקום אורית דביר(    1 

דנה אבידר -מזכירת בי"ס ת.ז.-  036610541      2 

    
 

 חשבון הורים:

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 
התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 648474 על 

שם בית ספר עמק יזרעאל ) כספי הורים( המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק.  

 
  

   
  

רואי כהן -מנהל  ת.ז. –  039361076 )במקום אורית דביר(   1
דנה אבידר -מזכירת בי"ס ת.ז.-  036610541       2
מרב טבקהוף –נציג הורים  ת"ז  024046872      3

 

 

 החלטה –מורשי החתימה בחשבון רשות וחשבון הורים, בית ספר עמק יזרעאל 

)גניגר(, מאושר – פה אחד. 

b. יחד )גבעת אלה( – חשבון בי"ס וחשבון הורים. 

 ס:"חשבון בי
 

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 
על שם בית   575760זה להיות בעלי זכות החתימה  התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. הספר יחד 
 

file:///C:/Users/klil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1AZRHOA7/מועמדים%20לועדת%20ביקורת%20-הרדוף%2022.8.21.pdf
file:///C:/Users/klil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1AZRHOA7/מועמדים%20לועדת%20ביקורת%20-%20ציפורי%20-%20אוגוסט%2021.pdf
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/עמק%20יזרעאל%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/עמק%20יזרעאל%20הורים%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/יחד%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/יחד%20הורים%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
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יפעת פבריקנט  -מנהלת  ת.ז. – 034988402 )במקום נירה מרום(    1

איריס בנקין -מזכירת בי"ס ת.ז.-  24097990  2 
 

 
 

 חשבון הורים:
 

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 
על שם בית   665557התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. הספר יחד 
 

 
 

   
 

יפעת פבריקנט  -מנהלת  ת.ז. – 034988402 )במקום נירה מרום(    1
איריס בנקין -מזכירת בי"ס ת.ז.-  24097990    2
קרן בר אדון שילוח - נציגת הורים ת.ז. -  36499960      3

 

 

 החלטה –מורשי החתימה בחשבון רשות וחשבון הורים, בית ספר יחד )גבעת 

אלה(, מאושרים – פה אחד. 

 

c. מרומי שדה )אחוזת ברק( – חשבון בי"ס וחשבון הורים. 

 חשבון בי"ס:
 

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, 
סקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה לייצג את התאגיד ולפעול בכל הע

 המנוהל בבנק הפועלים סניף  עפולה 485018ן   בחשבו

    

1. איילת וילדר   -מנהל בית הספר  ת.ז. – 028851848  )במקום אלה פלק(  

 

2. מירה ימיני מזכירת בית הספר  ת.ז.-  59693168 )במקום נטע לי קרן(  
 

  
 

 חשבון הורים:

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 

 485026ן   התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבו

 המנוהל בבנק הפועלים סניף  עפולה

    

 
 איילת וילדר   -מנהל בית הספר  ת.ז. – 028851848  )במקום אלה פלק(

 

 מירה ימיני - מזכירת בית הספר  ת.ז.-  59693168 )במקום נטע לי קרן( 

 גלית אביטל – יו"ר  ועד הורים ת.ז. – 65654881 

  
 

 

 החלטה –מורשי החתימה בחשבון רשות וחשבון הורים, בית ספר מרומי שדה 

)אחוזת ברק(, מאושרים – פה אחד. 

 

322. פתיחת חשבון בנק ואישור מורשי חתימה – ביה"ס חינוך מיוחד, יפעת - "העמק"- מציג: 

שגיא וייץ, גזבר המועצה. 

file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/מרומי%20שדה%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/מרומי%20שדה%20הורים%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
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לפני מס' שבועות התקבל סמל מוסד לטובת בי"ס חדש לחינוך מיוחד, בשטחו של בי"ס העל יסודי 

 "העמק המערבי".

 .21ט'( ובעתיד הוא יצמח עד לגיל -כיתות )ז' 3בשנת תשפ"ב יהיו בו 

 לשם כך יש צורך בפתיחת חשבון בנק רשות לבית הספר והגדרת מורשי חתימה.

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, 
לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

 ניף  מגדל העמקבבנק הפועלים ס  ן   שינוהל בחשבו

    

1. שימרית פולט אפרתי  -מנהלת בית הספר  ת.ז. – 36606143   

 

2. צחי אייזנר  מנהלן בית הספר  ת.ז.-  24040883  
 

 

 החלטה – בקשה לפתיחת חשבון בנק – ביה"ס 

חינוך מיוחד, יפעת- "העמק"-( ואישור מורשי 

החתימה, מאושרים – פה אחד. 

 
 

 

323. תב"רים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. )מצ"ב(. 

 את רשימת התב"רים.לחברי המליאה את עומס המלוות ושגיא הציג 

 החלטה – התב"רים אושרו פה אחד. 

 

 

 

 כליל כנעני: םרש

 

 

 

 

 

 

                                                                       __________________________________________ 

      אייל בצר, ראש המועצה                                                                            רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה

 


