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 2022/5/2 –  מיום 2220#4 מס'  הנהלה  פרוטוקול

 

  , ברזילי   דני   מימון,  יהודית  רומנו,  בן  רונית  ערוסי,  מזל   רובין,  השי   ארי,  בן  רבקה בר,  יובל  אלון,  דודי  :  נוכחים

 סלע.  נעמי

    . רפואי(- חו"ל )  ירקוני גדי  :  מתנצלים

   אדמון.   דנה בוקסבאום,   רותם הוכמן,  ידידיה :  חסרים

 31 :  הנהלה   חברי סה"כ 

   צוער. -מתן גזברית,-כבי  מנכ"ל,-ניר  :  קבועים נוכחים

 . דוברת-יפעת   הנהח"ש,-יפה תכלול, -דקלה  :  קבועים  חסרים

    נכנס.  גזבר -לבנה  עידו  :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 

 מידע.         .1

 .    4/4/22מיום  3#2022אישור פרוטוקול הנהלה  .2

 תכנית לניקוי פסולת חקלאית בישובים.   .3

   2021דו"חות כספיים של התאגידים העירוניים לשנת  .4

   )החברה הכלכלית, המרכז הקהילתי, עמותת התיירות(.  

 ב"רים למליאה.  ת .5

 שינויים במבנה הארגוני.   .6

 הרחבת הדיונה.   .7

 דו"ח תקופתי ועדת חינוך.   .8

 . 16/05/22בתאריך  6#2022סדר יום למליאה  .9

 

 -  מידע  .1

 

 – דודי אלון 

לפיכך, באפשרותנו  לא הוגשו הצעות, ו   ,ור קבלנים באתר סי התפרסם מכרז ובוצע  – בריכת צוחר 

. תתבצע בדיקה על מנת להבין מה נדרש  אפשרות זו להתקשר עם ספק במשא ומתן ואנו בוחנים 

מליאת המועצה.  במכן נקבל החלטה  לאחר   הביא את הבריכה למצב הפעלה.על מנת לספית( )טכנית וכ

 אך לא נענינו.    ,הבריכהעלויות תפעול פנינו לישובים בבקשה להשתתף במימון 

 

 התייחסויות : 

 צוחר ולשלוח את המסמך לידיעת הישובים.  מבקשת לסכם את כל מה שנעשה בנוגע לבריכת   –רבקה 

. אנחנו באיחור בנוגע לבריכת צוחר וצריך לגבש  אמצע מאי   בסביבות תפתח)מגן( הבריכה אצלנו   – דני 

 ביותר וגם חלק מהמושבים,  שכל קיבוץ, גם הקטן  לא סביר תכנית פעולה כבר לשנה הבאה.  

 אם היא ציבורית. החזיק בריכה אחת, גם  לא יכולים ל  מושבים  5, אבל יכול ומחזיק בריכה פרטית 
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 –  22/4/4מיום  2#2023אישור פרוטוקול הנהלה  

 

 :  החלטה

 הפרוטוקול אושר. 

 

 -   כנית לניקוי פסולת חקלאית בישוביםת .2

, דנה והחליטה על הקריטריונים. המסמכים עברו תהליך גם בתוך  פעמיםהתכנסה מספר הוועדה  – דודי 

ולאחר מכן לישובים.   קרובה התכנית תגיע למליאה המועצה, כולל התייחסות של הגזברות לפן הכספי. 

 עם החקלאים כיצד מסייעים.   יחדבישובים שבהם יש אתגר לממש את התכנית, נחשוב ב 

מבקשת לציין שאין שוויון בחלוקה לישובים. יש ישובים שצריכים יותר כסף ויש ישובים שאין   – רונית 

 להם מאיפה להעמיד מאטצ'ינג נדרש.  

 

   :  החלטה

 מליאה.  ב  אישור לדיון ותובא   כניתוהת

 

)חברה כלכלית, מרכז קהילתי, עמותת   2021דו"חות כספיים של התאגידים העירוניים לשנת  .3

 -   התיירות(

המועצה מחויבת להגיש את הדו"חות הכספיים של התאגידים העירוניים עד לסוף חודש מאי,   –ניר 

,  נכון לעת הזו  ,מתוך שלושת התאגידים התאגידים ובמליאת המועצה.  הנהלותוזאת לאחר שאושרו ב

ו נערכים למצב שבו הדו"חות הכספיים  חנאנבהנהלת החכ"ל.  החכ"ל  ו רק הדוחות הכספיים שלאושר 

 במליאה עם ההתניות המתבקשות. , ויאושרו לפני שיאושרו בהנהלות התאגידיםיגיעו למליאה 

 

 :   התייחסויות 

ובכספים   ,בד"כ מדובר בהתחשבנויות לא סגורות עם משרדי ממשלה -  ? ת  מה ההסבר לעיכוב – דני 

 שטרם הגיעו.  

? היא הייתה דמות משמעותית לתיירנים   האם נמצאה מחליפה ללבנת בתיירות במועצה –רבקה 

 במועצה ויש למלא את התפקיד הזה בהקדם.  

יטה  העמותה החל ת. התיירות במועצה במשרה חלקי  ת/ אנו בוחנים את תפקיד מנהלטרם נמצאה.   -  ת

נושא התיירות מטופל היום גם ע"י סגן  חדש. אירגוני  נים מבנה חו בו חנאנו , שלא למלא את התפקיד הזה

 .  ראש המועצה וגם ע"י אגף אסטרטגיה 

 

   :  החלטה

   במליאה.הדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים יובאו לדיון 

 

   -  תב"רים למליאה  .4

   לא יובאו תב"רים לאישור המליאה הקרובה.  
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 -  שינויים במבנה הארגוני .5

מודל שקיים ברשויות אחרות,   אמץאנחנו מבקשים ל מועצה. קושי בגיוס ובשימור עובדים בקיים   –ניר 

,  )כ"א, מיחשוב  בתחום אחריותו יהיו כל המשאבים הפנים אירגונייםאגף משאבים, ש ולמנות מנהל/ת 

אגף שמסתכל   מנהל  חסרציבור, ושירות ההחוצה, ל עם הפנים רוב מנהלי האגפים עובדים מנהלה(.  

לתת שירות  , וגורע מיכולות הארגון מחליש את המנגנון ואת היציבותפנימה אל תוך הארגון, מה ש 

 מייטבי. 

 

 :   התייחסויות 

 זה יהיה חלק מהמודל.   -  ? ת  מדוע רכזת רווחת עובדים לא מטפלת בתחום הזה – רונית 

 להכניס מנהל אגף נוסף זה בזבוז משאבים. יש מנהלי מחלקות שצריכים לבצע את העבודה הזו.   – נעמי 

שמנכ"ל צריך להיות    לעסוק בנושאיםעד היום הנושאים הללו ישבו תחת המנכ"ל, וזה מנע ממנו  – כבי 

לקביעת מדיניות    הולי נוסףניח ונדרש כבנוסף, רמת הביורוקרטיה גבוהה מאוד, ו.  הם פנוי אלי

 ואסטרטגיה פנים אירגונית. 

 ?   המודל המוצע מסכם את העמדה של המועצה ושל היועץ הארגוני שלה  – דני 

 תומכים בהצעה. מנהלי האגפים במועצה   .עשה את האבחון וכתב את ההמלצה  היועץ האירגוני  – ת

 .  וחסכוני יותר יותר   המבנה צר אצלנו -  ? ת  יש מבנה דומה דומה  במועצות בסדר גודל  – יהודית 

   .שמתקיימים במועצה וזה עולה בפורומים שונים   ,הנושא הזה הוא פער במועצה  – דודי 

 

   :  החלטה

 הנושא יובא לדיון ולהחלטה במליאה. 

 

 -  הרחבת הדיונה  .6

ו מבקשים לבחון את הרחבת מבנה הדיונה, בהמשך לעבודה הדמוגרפית שנעשתה  חנאנ – דודי 

יש אפשרות לגייס לטובת הנושא משאבים, ואנחנו  . וזיהוי הצרכים הנוכחיים והעתידיים  , באשכול

 למליאה.    הנושאמבקשים להביא את 

 

   :  החלטה

 הנושא יובא לדיון ולהחלטה במליאה. 

 

 –  דו"ח תקופתי ועדת חינוך .7

 

   החלטה:

 . ע"י יו"ר ו.חינוך   מליאהל  יוצגהנושא  
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 –  22/5/16בתאריך   2#2026סדר יום למליאה  .8

 

 מידע.  .1

 .  2021דו"חות כספיים של התאגידים העירוניים לשנת אישור   .2

 שאילתות.   .3

   .2/5/22מיום  5#2022אישור פרוטוקול מליאה  .4

 .  5#2022סעיפים נדחים ממליאה  .5

 תב"רים למליאה.  .6

   תכנית לניקוי פסולת חקלאית בישובים.   .7

 שינויים במבנה הארגוני.   .8

 הרחבת הדיונה.  .9

   דו"ח תקופתי ועדת חינוך.    .10

 

   :  החלטה

 . סדר היום אושר 

 

 

 

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                         

 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 

 23/5/22 :  בתאריך אושר 


