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פרוטוקול מליאת המועצה מספר 10/2019
שהתקיימה ביום שלישי ז' בחשון תש"פ – 5.11.19
נוכחים:
עידן גרינבאום  -ראש המועצה ,אהוד בן אפרים  -אלומות ,רוני יוסטמן  -אלמגור ,יניב אסם
 אפיקים  ,שאול אלתר  -אשדות איחוד ,אדם וודל  -בית זרע ,רוית פידל – דגן  -דגניה א',אילון ראובני  -דגניה ב'  ,חוה ישי  -האון ,אברהם קופר  -חוקוק ,לילך שמיר  -כנרת קבוץ,
רוית זוהר וייס – מסדה ,עוזי קרן  -עין גב ,שמעון שושן -פוריה נוה עובד ,מנחם אטיאס -
פוריה נוה עובד ,חיים חליוה  -פוריה עלית ,דני דותן-רביד ,יעקב קרני  -שער הגולן ,אוריה
מאירי  -תל קציר .
חסרים
אמנון טל – אפיקים ,אדוה אלגריסי – אשדות מאוחד ,תמר לשם – גינוסר ,רונן גל  -כנרת
מושבה ,יוסי עמר -פוריה כפר עבודה ,עמי רומנו -פוריה עילית

משתתפים
מיה ונטורה – מנכל"ית המועצה ,עו"ד גולן לוי – יועמ"ש ,זאב זימל – גזבר המועצה ,אהוד
נוסן – מבקר המועצה ,אסף עברי – מנהל אגף ישובים ,רוני בן נון – מהנדסת המועצה  ,אורית
אידי לבן – מנהלת משאבי אנוש ,שי יובל – רביד ,בני אפרגן – יו"ר ועד פוריה נוה עובד ,אריאל
בר-און מזכיר פוריה נוה עובד ,שלום טובול – פוריה נוה עובד.
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על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול קודם מיום . 3.9.2019
 .2אישור תוכנית תב"ע מס' תוכנית  214-0494054שם התוכנית ג' 23583מתחם
סיעודי – מוקד בריאות וציבור עמק הירדן – בצומת ארלוזרוב .
 .3הצגת דו"ח מבקר המועצה בנושא פוריה נוה עובד – מצ"ב .
 .4מינוי מיה ונטורה ,מנכ"ל המועצה:
א .מורשת חתימה בשם המועצה ובשם כל תאגידי המועצה ,והחלפתה
כמורשת חתימה במקום המנכ"ל היוצא בכל הגופים בהם הוא כהן
מתוקף תפקידו.
ב .נציגת מועצה ו/או מליאה והחלפתה במקום המנכ"ל היוצא בכל הגופים
בהם הוא כהן מתוקף תפקידו כמנכ"ל המועצה ,ובכלל זה :דירקטוריון
ידידיי בית גבריאל ,החברה לפיתוח עמה"י ,קרן עמק הירדן ,ובכל יתר
העמותות והתאגידים בהם שותפה המועצה ,ובכל ועדות המועצה שבהן
כיהן המנכ"ל היוצא.
 .5ועדת ביקורת מועצה – דוחות הביקורת של משרד הפנים במועצה לשנת – 2018
מצ"ב .
 .6קרן עמק הירדן – אישור הדוחות לשנת  - 2018מצ"ב.
 .7הקצאת שני אוטובוסים – מצ"ב .
 .8עדכון שכר – עובדי מועצה
א .מיה ונטורה – עדכון שכר מנכ"ל .
ב .יאיר ילובסקי – עדכון שכר מנהל אגף חינוך וספורט.
ג .אלרם חלפון – עדכון שכר סגן מהנדסת המועצה.
 .9תב"רים – רצ"ב .
 .10אישור תוכנית חומש להגשה למפעל הפיס – מצ"ב .
 .11אישור תרומות עפ"י המלצת ועדת תרומות – מצ"ב .
 .12אינפורמציה .
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נדון  ,סוכם והוחלט
 .1אישור פרוטוקול קודם מיום . 3.9.2019
אישור פרוטוקול  14בעד ללא מתנגדים
 .2אישור תוכנית תב"ע מס' תוכנית  214-0494054שם התוכנית ג' 23583מתחם
סיעודי – מוקד בריאות וציבור עמק הירדן – בצומת ארלוזרוב .
אדריכל דני קידר מא.ב .מתכננים הציג את הנושא .
בעד  16וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור התוכנית הנ"ל .
 .3הצגת דו"ח מבקר המועצה בנושא פוריה נוה עובד.
מבקר המועצה הציג את עיקרי הדו"ח שכתב (ממצאים והמלצות)
אהוד בן אפרים ,נציג אלומות וחבר וועדת ביקורת של המועצה מבקש לחדד
שהדו"ח עוסק בוועד הקודם ולא בוועד הנוכחי .
יו"ר וועדת הביקורת ,רווית פידל-דגן ,הציגה את סיכום וועדת הביקורת לדו"ח,
ואת המלצתה לאשר את הדו"ח וההמלצות שבו .הציעה שתתקיים בשנת 2020
ביקורת תיקון ליקויים לדו"ח.
מנחם אטיאס ,נציג נווה עובד במליאה ,מציין את עבודת המבקר ואת שביעות
רצונו מכך שההתנהלות הלקויה של הוועד הקודם נחשפה .כמו כן ,מנחם מציין
שהוא רואה לנכון לדרוש מחברי הוועד הקודם שיחזירו את הכספים שנלקחו
מחשבון הוועד לחשבון הוועד (החזר הוצאות ועוד).
בני איפרגן  ,יו"ר וועד נוה עובד הנוכחי ,מסר ,כי חברי הוועד הנוכחי למדו את
הדו"ח וביצעו שורה של פעולות לתיקון הליקויים שעלו ממנו .מציין שרוב
המלצות המבקר כבר מיושמות בשטח.
אריאל בר-און ,מזכיר הישוב ,מציין לשבח את עבודת המבקר וגורס שדו"ח עורר
שינוי באופן ניהול הישוב ובעקבותיו מהפך התנהלותי כללי.
כיום ,מתקיימים בוועד נהלי רכש ברורים והקפדה הדוקה על נהלים.
עוזי קרן ,נציג עין גב ,מציין את שביעות רצונו מבחירת הועד החדש ומבקש להודות
לאהוד נוסן ולחזק את ידיו על עריכת הדו"ח .
עוזי מפנה לסעיף יב' בדו"ח ,מדאיגה אותו העובדה שהמשטרה לא מעוניינת
להמשיך לחקור ומציין שאנחנו צריכים להמשיך לבדוק מה כדאי לעשות .
ראש המועצה מסביר שהסמכות לקבל החלטה בדבר חיוב אישי הינה של משרד
הפנים בלבד ,ולא בידיי המועצה .המועצה העבירה את דו"ח המבקר לגורמים
הרלוונטים במשרד הפנים ומעתה הטיפול בידיו .אנחנו נמשיך לבדוק ולעקוב אחר
סטטוס הבדיקה מצידם ונעדכן את חברי המליאה מעת לעת.
ראש המועצה מודה למבקר על עבודתו המקיפה בעריכת הדו"ח.
לסיכום עניין זה ,ראש המועצה מנחה את מנכ"ל המועצה להעביר הנחיות עבודה
ונהלים לוועדים המקומיים ולהדריך את הוועדים שנדרשת עבורם הנחייה פרטנית.
אהוד נוסן מציע לשקול לבצע דו"ח תיקון ליקויים בשנת  2020ולבדוק היכן
עומדים הדברים .עידן מקבל את המלצתו ומנחה את מנכ"ל המועצה להביא בפני
המליאה דו"ח תיקון ליקויים בוועד נווה עובד בסוף .2020
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מליאת המועצה מאמצת את דו"ח מבקר המועצה בעניין וועד נווה עובד שכיהן ב
 2013-2018על כל המלצותיו.
 15בעד 1 ,נמנע – חיים חליוה בשל ניגוד עניינים (נכח בדיון אך לא לקח חלק
בהצבעה)
 .4מינוי מנכ"ל המועצה ,מיה ונטורה ,כמורשת חתימה ונציגת המועצה ו/או המליאה
(מיה ונטורה יצאה מחדר הדיונים לכל משך העיסוק בעניין מינוי מנכ"לית):
ג .מורשת חתימה בשם המועצה ובשם כל תאגידי המועצה ,והחלפתה
כמורשת חתימה במקום המנכ"ל היוצא בכל הגופים בהם הוא כהן
מתוקף תפקידו.
ד .נציגת מועצה ו/או מליאה והחלפתה במקום המנכ"ל היוצא בכל הגופים
בהם הוא כהן מתוקף תפקידו כמנכ"ל המועצה ,ובכלל זה :דירקטוריון
ידידיי בית גבריאל ,החברה לפיתוח עמה"י ,קרן עמק הירדן ,ובכל יתר
העמותות והתאגידים בהם שותפה המועצה ,ובכל ועדות המועצה שבהן
כיהן המנכ"ל היוצא.
בעד  18וללא מתנגדים מאשרת המליאה את סעיף 4
 .5ועדת ביקורת מועצה – דוחות הביקורת של משרד הפנים במועצה לשנת . 2018
מבקר המועצה הציג את הדו"ח ואת תהליך הטיפול בו (כמתחייב מהוראות משרד
הפנים) .נמסר כי הוקם צוות תיקון ליקויים ,וכי התקיים דיון ראשון בנושא
(סיכומו הופץ לחברי המליאה) .יו"ר וועדת הביקורת ,רוית פידל-דגן ,הציגה את
טיפול וועדת הביקורת בדו"ח ואת המלצותיה .התייחסה לשלוש סוגיות:
מקלטים – ביקשה כי יוכן ויוצג דו"ח מעקב מרכז.
פרסום פרוטוקולים של ישיבות וועדות המועצה (המליצה כי יהיה באתר ,בכפוף
לסוגיית הרגישות בפרסום)
הכנסות המועצה – המליצה לשקול כיצד להגדיל את הכנסות המועצה (כפי שעולה
בדו"ח).
נערכה הצבעה ,והמליאה החליטה לאשר את דו"ח הביקורת ,בהתאם להמלצות
וועדת הביקורת.
חיים חליוה מבקש להעלות לדיון את נושא בחירת היועץ המשפטי.
ראש המועצה משיב שבימים אלה מסתיימת תקופת ההתקשרות עם היועץ
המשפטי ושכמתחייב בחוק ,צוות הניהול המקצועי של המועצה (גזבר ומנכ"ל) ידון
בעניין.
מליאת המועצה מאמצת את הביקורת
 16בעד וללא מתנגדים.
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 .6קרן עמק הירדן – אישור הדוחות לשנת – 2018
דוחות הקרן אושרו באסיפה הכללית בכפוף להמלצת וועדת ביקורת שתדון בהם.
וועדת ביקורת התכנסה ודנה בדוחות וממליצה לאשרם.
ראש המועצה מבקש לאשרר את ההחלטה שהתקבלה זה מכבר.
 16בעד וללא מתנגדים
 .7הקצאת שני אוטובוסים
ראש המועצה מסביר כי בשנת  2020מאבדת המועצה שלושה אוטובוסים
(שיוצאים מכלל שימוש) ממצבת האוטובוסים הכללית של מחלקת התחבורה.
משרד החינוך הכיר בצורך והעביר למועצה אישור לרכישת שני אוטובוסים חדשים
בסבסוד כולל של  ₪ 620,870( ₪ 1,240,174לכל אוטובוס).
עלות אוטובוס חדש עומדת על  ,₪ 973805אזי המועצה נדרשת להשלים כ 352,935
 ₪עבור כל אוטובוס.
עידן מוסיף ומציין ,כי באם לא תמשוך המועצה את ההקצאה בשנה זו ,לא תעמוד
לרשותה אפשרות להגשת בקשות עד סוף .2021
אוריה מאירי ,נציג תל קציר ,מעלה את השאלה האם עתידית מתכוונים להשאיר
את צי האוטובוסים.
עידן משיב שהנהלת המועצה כל הזמן עם היד על הדופק ובודקת עלויות וכדאיות.
נכון להיום ,מתכוונת המועצה להמשיך להחזיק בצי האוטובוסים ולנהל מחלקת
תחבורה ,מתוך הבנה שהשירות שמספקים הצהובים לתושבים (וילדנו ביניהם)
הינו טוב בהרבה מהשירות אותו מעניקים קבלי משנה.
כמו כן ,עידן מוסיף שבכל המועצות האזוריות סביבנו מתקיימות מחלקות
אוטובוסים וכי להשקפתו מועצה אזורית שמנהלת ישובים בפריסה גאוגרפית
רחבה טוב שתהיה לה עצמאות תחבורתית.
מנכ"ל המועצה מוסיפה ,כי במועצה אזורית גלבוע לפני מספר שנים סגרו את
מחלקת התחבורה ולאחר מכן עמדו על טעותם והקימוה מחדש.
רוני יוסטמן  ,נציגת אלמגור ,מציינת את חוסר הנוחות שלה להצביע בעניין זה כי
לדבריה תושבי אלמגור לא נהנים משרות זה .
יעקב קרני ,נציג שער הגולן ,מבקש לשקול שוב את אחזקת האוטובוסים ,זה פינוק
ונוחות.
עידן משיב– שנכון שזה מעט יקר יותר ,אך השרות שהילדים שלנו מקבלים הוא
חשוב.
עידן מבקש למקד את הדיון ,בעניין אישור הקצאת האוטובוסים ולא לסטות
לדיונים עקרוניים .מדגיש שכרגע צריך לאשר את ההקצאה כי אחרת ,כאמור,
המועצה תאבד את האפשרות להגיש בקשה נוספת ותאבד שלושה אוטובוסים .כמו
כן ,מסכים לקיים דיון עקרוני בעניין קיום מחלקת תחבורה בתחילת  2020אחרי
דיוני התקציב.
 16בעד ו 2 -נמנעים – רוני יוסמן ,יניב אוסם ,מאשרת המליאה את רכישת 2
האוטובוסים.
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 .8עדכון שכר – עובדי מועצה
מיה ונטורה – עדכון שכר מנכ"ל .
עידן ראש המועצה מציג את מתווה השכר למנכ"ל המועצה :
חודש
10-11-12/2019
1/2020-12/2021
1/2022

 %משכר מנכ"ל
40%
90%
100%

הערות
השכר ללא שינוי

 16בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את עדכון שכר מנכ"ל .
אלרם חלפון – עדכון שכר סגן מהנדסת המועצה.
עידן ראש המועצה מבקש לאשר לאלרם חלפון – סגן מהנדסת המועצה  50% -משכר
מנכ"ל.
בעד  15וללא מתנגדים מאשרת המליאה את עדכון שכר לאלם חלפון .
 .9תברים

תברים חדשים
מס'
תב"ר

שם
התב"ר

היקף
התב"ר

2445

הנגשת
חופים
2019

47,966.00

47,966.00

60,000

60,000

70,000

70,000

2446
2447

שילוט
חופים 2019
שיפוץ
סוכות
הצלה 2019

השתתפות השתתפות
בעלים
מועצה

משרדי
ממשלה

הערות

החלטת
המליאה

 14בעד
וללא
משרד הפנים מתנגדים
 13בעד1 ,
נמנע
מנחם
אטיאס
בשל ניגוד
משרד הפנים עניינים
 13בעד,
וללא
משרד הפנים מתנגדים
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2448

2449

2450

2451

2452

שיפוץ ע"ר
והצלה
לחופים
2019

החלפת רכב
קב"ט
שיפוצים
והתאמות
מוסדות
חינוך
סימון
והתקני
בטיחות
2018
פיתוח
תשתיות
ציבוריות
אשדות
איחוד 22
יח' דיור
סה"כ

70,000

70,000

258,299

138,299

50,000

50,000

120,000

75,956

1,676,400
2,308,621

75,956

188,299

1,676,400
0

 13בעד
וללא
משרד הפנים מתנגדים
 11בעד ,
2
מתנגדים
מנחם
אטיאס
משרד
הביטחון+קרן ושמעון
שושן
לחידוש רכב
 12בעד 1 ,
מתנגד
מנחם
קרן פיתוח
אטיאס
מועצה
 11בעד ,
 1מתנגד
מנחם
משרד
אטיאס
התחבורה

השתתפות
בעלים

 14בעד ,
 1מתנגד
מנחם
אטיאס

367,966

מנחם אטיאס מציין שהוא מרגע זה יתנגד לכל מה שהמליאה תבקש עד שלא יאשרו לו רכב
בטחון לישוב שלו .
בשל התארכות המליאה לא נידונו כל התברים והם יועברו למליאה הבאה .
וכן אישור תוכנית חומש לנגשה למפעל הפיס.
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אינפורמציה
 .1ראש המועצה מעדכן שבוועדת הבחינה שהתקיימה בשבוע שעבר ,נבחרה הגב' ליאת מלכה
לכהן כגזברית של המועצה .ליאת ,תושבת עין דור ,עובדת ב 14שנה האחרונות בגזברות
במוא"ז עמק יזרעאל ,בעלת ניסיון עשיר בניהול תברים עתירי תקציב ,עבודה מול וועדים,
בניית צו ארנונה וכדומה ,רואת חשבון בהכשרתה ובוגרת קורס גזברים .
 .2המועצה מצטרפת לשביתה הכללית של מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות ולפיכך
יושבתו שרותי המועצה ליום אחד ב 7.11.2019
 .3ראש המועצה מדווח על שתי תרומות שהתקבלו במועצה-
 3.1תרומה על סך  ₪ 3,000מצמח מפעלים  -לטובת פעילות בחינוך הבלתי פורמלי במרכז
עידן .
 3.2תרומה על סך  ₪ 50,000מקרן שרובר – תרומה בדיעבד לטובת מימון פסטיבל עין גב
שהתקיים באפריל . 2019

ראש המועצה נועל את הישיבה !

אפרת מראד – רשמה הפרוטוקול

עידן גרינבאום – ראש המועצה
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