פרוטוקול
ישיבת מליאה 3/2021
ביום חמישי יז' באייר תשפ"א 29.04.2021 -

נכחו:
יורם קרין – ראש המועצה ,ירון שפיר – מירב ,שלם יריב -גשר ,פרחי רועי – חמדיה ,יהודה יעקב – ירדנה,
אקריש יוסי – כפר רופין ,ספראי לימור – מעלה גלבוע ,יוחאי סמדג'ה – נוה אור ,גלר עמיחי – ניר דוד ,הרוש
מומי – רוויה ,גדיש אילן – רשפים ,עפר איתן  -שדה אליהו ,דוד קירמה – שדי תרומות ,פרלשטיין חיים –
שלוחות.
חסרים:
דני אליהו – בית יוסף  ,לוי נריה – טירת צבי ,מסרטי אורית – מנחמיה ,עריף גדעון – מסילות ,אביסרור יחיעם
– מעוז חיים ,צור ידידיה – עין הנצי"ב ,כהן אורי – רחוב ,עזרא מנשה – שדה נחום ,יצחק שחר – תל תאומים.
מוזמנים  :מנכ"לית ,גזבר ,עו"ד מאיה קורין פז ,יועמ"ש ,מטה המועצה ,עלא זועבי ,מבקר.
חברי המליאה ביקרו במתחם ה"כוונת" קיבלו סקירה על המקום ועל מרכז התעסוקה מעברים מעינות כנרת.
 .1אישור הוספת סעיף לסדר היום אישור נציג ציבור לדירקטוריון תחנת העמקים ע"ר:
בעד13 :

נגד0 :

נמנע1 :

מתוך14 :

 .2אישור הוספת סעיף לסדר היום אישור צפיה בחשבון בנק הדואר עבור אפרת בן לולו מנהלת מח' גביה:
בעד13 :

נגד0 :

נמנע1 :

מתוך14 :

 .3אישור פרוטוקול מליאה מס'  2/2021מיום :18.03.2021
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה מס'  2/2021מיום  18.03.21מצ"ב נספח א'
בעד12 :

נגד0 :

נמנע2 :

מתוך14 :

 .4אישור מינוי מהנדס המועצה הנכנס מר כפיר אליהו:
מליאת המועצה מברכת ומאשרת את מינוי כפיר אליהו למהנדס המועצה החל מיום 1.8.2021
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

 .5אישור שכר בכירים למהנדס המועצה מר כפיר אליהו:
מליא ת המועצה מאשרת ל מהנדס המועצה הנבחר מ ר כפיר אליהו "חו זה ב כירים אי שי" בנוסח ש נקבע
ע"י משרד הפנים ,ושכרו יהיה בטווח של  95% - 85%משכר מנכ"ל
המליאה מאשרת ש ש כ ר ו ה תחילי יהיה בגובה ש ל  90%משכר מנכ" ל בכ פוף לאיש ור אג ף כוח אד ם
ב משרד הפנים .
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

 .6אישור הנפקת כרטיס חכם למהנדס המועצה מר כפיר אליהו:
מליאת המועצה מאשרת הנפקת כרטיס חכם למר כפיר אליהו
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

 .7אישור שכר בכירים למנהלת אגף הון אנושי ומינהל גב' דפנה מרק:
מליאת המועצה מברכת ו מאשרת את מינוי ה של הגב' דפנה מרק לתפקיד מנהל ת אגף הון אנושי ומינהל
כלל י החל מיום .1.05.2021
העובד ת ת ועסק עפ"י "חוזה בכירים אישי" בנוסח שנקבע ע"י משרד הפנים ,וש כר ה יהיה בטו וח של
 70% - 60%משכר מנכ"ל ו בכפוף לאישור האגף לכ ו ח אדם ושכר במשרד הפנים  .המליאה מאשרת שכר
תחילי ש ל  65%משכר מנכ" ל בכפוף לאישור אג ף כוח א ד ם ב משרד הפנים .
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

 .8מינוי מנהלת אגף הון אנושי גב דפנה מרק לממונה על מניעת הטרדות מיניות במקום הגב' מיה גומא להב:
מליאת המועצה מאשרת את מינוי של הגב' דפנה מרק לממונה על מניעת הטרדות מיניות במקום הגב' מיה
גומא להב.
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

 .9מינוי מנהלת אגף הון אנושי גב דפנה מרק כנציגת המועצה בועדות בחינה בנוסף לגב' מיה גומא להב:
מינוי מנהלת אגף הון אנושי גב דפנה מרק כנציגת המועצה בועדות בחינה בנוסף לגב' מיה גומא להב
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

 .10אישור נציגת ציבור בעמותה "תחנת העמקים ע"ר:
בהמשך לתהליך הראיונות המקדים שהוצג ,מליאת המועצה מאשרת את גב' רויטל להב כנציגת ציבור
בדירקטוריון העמותה תחנת העמקים ע"ר ואת הארכת הכהונה לגב' רותי גיא ואלי שריר כמפורט בנספח ב
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

 .11אישור צפיה בחשבון בנק הדואר עבור אפרת בן לולו ,מנהלת מח' גביה:
מליאת המועצה מאשרת למנהלת מח' גביה הגב אפרת בן לולו סמכות צפייה בחשבונות בנק הדואר של המועצה.
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

 .12הסכמת המועצה להצעה לחלוקת הכנסות ארנונה על נכס תאגיד מי שאן:
גזבר המועצה מר אסף ברמי הסביר את הסיבות לחלוקת ארנונה של המט"ש; החלוקה מבוססת על אחוזי
ספיקה במט"ש של כל רשות .המועצה מוותרת על הכנסה בגובה  100אש"ח.
יש יתרון בהגשת הבקשה בהסכמה בין הרשויות השותפות על פני הכרעת הסוגייה בוועדה גיאוגרפית שלוקחת
בחשבון עוד שיקולים למשל "חוסנה של הרשות" .המועצה לא נותנת למט"ש שירות כך שבעקבות הקטנת
ההכנסות אנחנו נפגעים ולכן בהערכת סיכונים שלנו אין סיבה להתנגד לחלוקת ההכנסות כפי שמוצג.
המט"ש ממצה את יכולותיו ב( 50%-בנוי כ ,) 75%-כך שיש לו את היכולת לטפל בעתיד בשפכים גם בעקבות הגידול של
הישובים .האתגר שלו הוא מקצועי ,איכות השפכים (טיהור שלישוני) .המט"ש אינו אמור להרוויח כסף ,עלויות
התפעול הן חלק מעלות אגרת הביוב לתושבים.

מליאת המועצה מאשרת את הסכמת המועצה להצעה לחלוקת הכנסות ארנונה על נכס תאגיד מי שאן כמפורט
בנספח ג'.
בעד14 :

נגד0 :

מתוך14 :

נמנע0 :

 .13אישור נציגי הציבור חברי ועדת בחינת במכרזי כ"א:
הרכב ועדות הבחינה במכרזי כ"א של המועצה הוא נציג מועצה ,נציג משרד הפנים ,נציג מינהל שלטון
מקומי (רשות סמוכה) ונציג ההסתדרות /איגוד מקצועי .נציג נציגי ציבור מכהנים בוועדה בהתנדבות וחשוב
שיהיו בעלי ניסיון בתחום הגיוס ומשאבי האנוש והכרות טובה עם הגדרות התפקיד השונות במועצה .כל
נציג ממלא שאלון ניגוד עניינים בטרם מתמנה לתפקיד.
מליאת המועצה מאשרת את נציגי הציבור :אליעזר יהודה ,גלי עסיס ,שירי פירדמן ,אליעזר ריבלין ,מוטי
תורן ,אילן מרדכי ,כנציגי הציבור בוועדות הבחינה למכרזי כ"א במועצה.
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

כמו כן יפורסם קול קורא לאיתור של חברי ועדה נוספים מקרב הציבור בהתאם לקריטריונים הנדרשים
ובכפוף להעדר ניגוד עניינים.
 .14אישור עדכון נוהל מחיקת חובות:
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את רצון המועצה לעדכן את הנוהל .מובא לאישור נוהל מחיקת
חובות המבוסס על המלצת משרד הפנים .למשל אדם שהיה זכאי להנחה בשנים עברו ולא קיבל אותה בגלל
חוב ,נוכל היום לתת לו עקרונית את ההנחה רטרואקטיבית אחורה כאילו שילם את חובו בזמן .זה מאפשר
לוועדת הנחות לדון בבקשות ולאשרן והכל כפוף לאישור משרד הפנים.
מליאת המועצה מאשרת את נוהל עדכון החובות כמפורט בנספח ד'
בעד14 :

נגד0 :

נמנע0 :

מתוך14 :

הערות חברי המליאה לטיפול מידי של הגזברות )1 :בהודעות התשלום עדין מופיעה הנחה של  2%להוראת
קבע )2 .התשלום באמצעות האתר מבקש "מספר משלם בית אב"  ,מבקשים לבחון האם ניתן לשנת את
הכיתוב שיותאם לכל סוג משפחה )3 .החלפת כרטיס אשראי של חברת ישראכרט לא נעשית באופן
אוטומטי (ישראכרט טוענים שניתן לעשות זאת באופן אוטומטי).
 .15אישור תברי"ם:
מליאת המועצה מאשרת את התברי"ם כמפורט בנספח ה'
בעד14 :

נגד0 :

יורם קרין – ראש המועצה

נמנע0 :

מתוך14 :

מיה גומא להב – מנכ"לית המועצה

