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  20113.13.מיום  42'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  יריב בן עזר  סלעית יעקובי  יוסי גת  חיים חמי  דני פז  אייל בצר

  יעל לביא אפרת  שאול פינקרפלד  אלכס גן  חנה פרידמן  מרדכי פורמן  זאב גור

  אמל עבד אל חלים'ג  עידו דורי  גבי בורשטיין  יוחנן מעוז  ירון גרוסמן  דודו הלפר

  עמי יעקובסון  דוד דרורי  דפנה מאור  אבנר כרמון  מיכאל ראטה  אלי בן סימון

        דן קנריק  משה ציפורי  דוד חדד
  

  :הודיעו, חסרים

      כהןאמיר   זיו ורהפטיג  ורד מרקיאר  יאיר שלו
  

  

  :לא הודיעו, חסרים

  משה מרקוביץ  עופר אבירן  ירון אוחיון  אריק יחיאלי  גדעון סלעית  טאהא סוועאד

        אבנר לוי  רמי יחיא  איילת קלפון

  

, הם ברקןאבר, עוזי עשת, מירי שריג, ליאת מלכה, יעל נורקיןד "עו, דני עייק, דן תנחומא :משתתפים

  .מורן ניר, עמירם הלוי, לילך עמיצור, יואל גרינצייג, האסף אלי, דובי ויינגרטן

  .רועי גולדמן, און ריפמן, אלי יהודה, אורי הולצמן
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  דיווחים - אייל בצר 

  :משרד התחבורה  .א

  רכבת העמק )1

  .דן הראל, ל משרד התחבורה"התקיימה פגישה עם מנכ 6.3.2011ביום 

השינוי שמשרד התחבורה מבקש לבצע הוא , מ"ק 62אורך המסילה בין חיפה לבית שאן הינו 

במקום  60מנחל עדשים עד לתחנת הרכבת בעפולה כאשר השינוי הינו לביצוע גשר מעל כביש 

  ".חפיר"

, בלפוריה: המועצה באופן עקרוני אינה מתנגדת אך בכפוף להסדרת כבישי הגישה ליישובים

  .וץ מרחביהמשטחי קיב 71כפר ברוך ובקשה להסתת כביש , כפר יהושע

  

  75כביש  )2

  .משרד התחבורה דיווח על חוזה חתום לביצוע כל הקטע מרמת ישי עד צומת מגדל העמק

  .המועצה מקדמת פגישה עם משרד התחבורה להצבת רמזורים במנשייה זבדה ובבית שערים

  

  כביש ללא אבא )3

) םבית לח –פנימי אלונים ( 7513המועצה ביקשה הכרה בכביש בין בסמת טבעון לכביש 

תינתן , ל משרד התחבורה כינס ועדה בימים אלו לקביעת הקריטריונים"מנכ. צ"ככביש מע

ל משרד התחבורה ניתן להענות בחיוב לפניית "להערכת מנכ. תשובה למועצה בהקדם

  .המועצה

  

  שדה תעופה בינלאומי )4

בסיס נבטים מתאים מאוד מבחינתם אך משרד : המיקום המוצע על ידי משרד התחבורה

  .לא מאשר כניסת כלי טייס אזרחיים למרחב האווירי)  חיל האוויר(ון הביטח

  

 מוכנות המועצה   .ב

  שריפות

  .השריפה בכרמל הראתה כי יש להתכונן מראש על מנת למנוע שריפה של יישובים

התקיימה ישיבת , בעקבות האסון בכרמל ולאור העובדה שרבים מיישובי המועצה הינם סמוכי יער

והוחלט על הקמת צוות שיגבש המלצות לנושא מניעת  ל"קקו גי המועצהעבודה בהשתתפות נצי

  ).כדוגמת אסון הכרמל(שיכולות לפגוע ביישובים ) חס וחלילה(שריפות 

  

  רעידות אדמה

' יח מפקד, ל שלום בן אריה"י תא"ע  - הרצאה בנושא מוכנות להתגוננות בשעת חירום 28.3.2011

 .חילוץ פיקוד העורף

  .מזכירי יישובים וחברי מליאה, עדים מקומייםר ו"יו: מוזמנים
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  מחשב לכל מורה  .ג

 1.5בשנתיים האחרונות מתרחשת מהפכת מחשוב בבתי הספר היסודיים במועצה בעלות כוללת של 

בהן ילמדו באמצעות , "כיתות חכמות"מתוך כוונה עתידית להפוך את כיתות בתי הספר ל. ₪מיליון 

, כיתות ברחבי העמק 83-החינוך ומערך המחשוב במועצה ב התקינו אגף, מקרן ומחשבים ניידים

  .מקרן ועמדת מורה ממוחשבת

, 21-ובאמצעות תכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה, נכנס גם משרד החינוך לתמונה, כעת

 -רעים : כיתות נוספות ומחשבים ניידים למורים בבתי ספר 55-סיפק מימון להתקנת מקרנים ב

מרחביה  -אופקים  ,כפר יהושע -מרחבים , בית הספר היסודי בנהלל, להגבעת א -יחד , שמשית

  .הושעיה –ונתיב 

-החינוך למאה ה רכתטקס השקת תכנית התקשוב הלאומית להתאמת מעהתקיים  1.3.2011ביום 

  . בנצרת עילית שר החינוךו במעמד ראש הממשלה  21

  .המועצה האזורית עמק יזרעאל מובילה בנושא

  .החינוך וגזברות, דה לצוות המחשובראש המועצה מו

  

  

 ארגון השומר החדש .203

 –ל ארגון השומר החדש "הוזמן מנכ, 168' סעיף מס 21.11.2010י בקשת חברי מליאת המועצה מיום "עפ

  .ספר על פעילות העמותהאון ריפמן ל

לחץ בשל  המצב בו חקלאים ובוקרים נוטשים את האדמותלאחר שראו את " נולד"הארגון : און ריפמן

  .מגורמים פליליים ועוד

כל מתנדב , שנותנים סיוע לחקלאים ובוקרים) 21מגיל (מתנדבים  300העמותה הוקמה ופועלת עם כ 

  .יוצא לעזרה בשמירה וסיורים של לילה אחד או שניים בחודש

  .ועודשיחה עם עורך דין , בוקר/ שיחת הכרות עם החקלאי, המתנדבים עוברים הכשרה

  .ערבית, יהדות, ציונות: שלושת נושאי הליבה, נה קדם צבאיתמכיהעמותה הקימה 

  .ל"מסגרת פעילות שמקים הארגון בשיתוף עם הנח – 'ב נספח א"מצ

  

  

 13.02.2011אישור פרוטוקול מליאה מיום  .204

  13.02.2011פרוטוקול מליאה מיום 

  
  

  החלטה
  13.02.2011לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 

  
  0 -נמנע   0 - נגד   20 -בעד 

 מאושר �
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 2009ח ביקורת לשנת "דו –ביקורת  .205

 'ב נספח ב"מצ – 2009ח הביקורת לשנת "מבקר פנים של המועצה מציג את דו –) ח"רו(אורי הולצמן 

  .ומציין לטובה את העבודה של ועדת הביקורת של המועצה

  .ל המועצה"חות המלאים במשרד מנכ"חברי המליאה מוזמנים לעיין בדו

  .רי ועדת ביקורת על עבודתם היסודיתאייל בצר מודה לחב

  

  החלטה

  2009ח הביקורת לשנת "דולאשר את 

  
  1 -נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

 2012-2011תוכנית הביקורת לשנים : ביקורת .206

-2011מבקר פנים של המועצה מציג את התוכנית העבודה של הביקורת לשנים  –) ח"רו(אורי הולצמן 

  .'ב נספח ב"מצ – 2012

  .ועדים מקומיים נוספים 2ברי המליאה מבקשים להוסיף בדיקת התנהלות של ח

  

  החלטה

ועדים  2בתוספת בדיקת התנהלות של  2011-2012תוכנית הביקורת לשנים לאשר את 

  .מקומיים נוספים

  
  1 -נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �

  

 

  

 2009עיקרי הערות לשנת  –ח ביקורת משרד הפנים "דו .207

 .'בב נספח "מצ – 2009לשנת מבקר פנים של המועצה מציג את עיקרי הערות ) ח"רו(אורי הולצמן 
  

  

  חלטהה

  2009הערות משרד הפנים לשנת לאשר את 
  

  

  0 -נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �
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  דיון בהגדלת תמיכה – כדורסל בוגרים .208

  .מצגת שהוצגה על ידי רועי גולדמן :'גב נספח "מצ

חבל שקבוצות אחרות יקצרו את  –כל שנה קיים לפחות נציג אחד בן העמק , בקבוצות מובילות בארץ

  .הפירות שאנחנו מייצרים

  .הכדורסל בעמק חזק מאוד ורצוי לתת לבוגרים את האפשרות להישאר בעמק: עמירם הלוי

  .התקיים דיון

  

  

  החלטה

להחלטת מליאת  לתמיכה לעמותה בהמשך 2011לשנת ח תוספת "אלש 250לאשר 

  .13.2.2011המועצה מיום 

  .הרכב הקבוצה יקבע באופן בו לפחות מחצית מהשחקנים יהיו בני העמק

  
  5 -נמנע   8 - נגד   13 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

 ערבות מועצה לוועד מקומי כפר ברוך לפיתוח .209

 ניםש 10 ל בהלוואה מדובר , ח"אלש 800 ס"ע לערבות למועצה בקשה העביר כפר ברוך מקומי ועד

  .לתוספת לפעוטון

המועצה בהגדרה מאשרת ערבות להלוואות : 30.11.2008מיום  52' לפי החלטת מליאת המועצה מס

  .ח"אלש 700ח ומקרים חריגים "אלש 500לועדים מקומיים בסך 

  

  

  החלטה

  .ח"אלש 700ס "הלוואה עערבות ללאשר לועד מקומי כפר ברוך 

  
  0 -נמנע   0 - נגד   20 -בעד 

 מאושר �
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 עדה למיגור האלימותו .210

המטיל , התפרסם ברשומות תיקון לפקודת העיריות ולפקודת המועצות המקומיות 17.02.2011ביום 

  :להלן עיקרי התיקון. חובה על המועצה להקים ועדה למיגור אלימות

עבריינות ופשיעה , שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי אלימותהמועצה תבחר ועדה   .א

; לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות, ההמועצבתחום 

עקוב אחר ביצוע התכניות לאת תכניותיה ו )המליאה( לאישור המועצה צריכה להגישהוועדה 

 .המאושרות

 :חברי הועדה יהיו  .ב

 .והוא יהיה היושב ראש, ראש המועצה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע .1.ב

 .ל המועצה"מנכ .2.ב

 .הל אגף החינוך במועצהמנ .3.ב

 .מנהל אגף הפיקוח במועצה .4.ב

 .מנהל מחלקת ביטחון במועצה .5.ב

 .מנהל אגף רווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה .6.ב

 .היועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה .7.ב

שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת כפי , נציג אחד או יותר של משטרת ישראל .8.ב

 .המועצה

 .לבחור עד שני חברי מליאה שיהיו חברים בוועדה ניתן, בנוסף .9.ב

אין (נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה : כגון, ניתן לבחור חברים נוספים, כמו כן .10.ב

 ).חובה

אם הדבר , למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר הוועדה, באישור הוועדה, ניתן, במידת הצורך  .ג

 .מוצדק בנסיבות העניין
  

  .ר הועדה"יו –אייל בצר 

  .דפנה מאור ושאול פינקרפלד: חברי המליאה
 

  

  החלטה

  :הקמת ועדה למיגור אלימות בהרכב המוצעלאשר 

 .והוא יהיה היושב ראשראש המועצה  •

 .ל המועצה"מנכ •

 .מנהל אגף החינוך במועצה •

 .מנהל אגף הפיקוח במועצה •

 .מנהל מחלקת ביטחון במועצה •

 .ותים חברתיים במועצהמנהל אגף רווחה או מנהל המחלקה לשיר •

 .היועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה •

שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו כפי , נציג אחד או יותר של משטרת ישראל •
 .המועצהנמצאת 

 )נציגת שמשית במליאה(דפנה מאור : חברת מליאה •

 )נציג הרדוף במליאה(שאול פינקרפלד : חבר מליאה •
  

  

  0 -נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �
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  מינוי נציג ציבור בוועדה לעניין הפחתת אגרות ביוב .211

תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית ) (ביוב(י הוראות כללי הרשויות המקומיות "עפ )1

המועצה רשאית , שפורסמו לאחרונה,")הכללים: "להלן(2010 -א"התשע, )הוראת שעה)(בלא תאגיד

במקרה שבו כמות המים  - נכסים המשמשים למגוריםלהפחית אגרת ביוב בגין נכסים שאינם 

דהיינו במקרה של  –כפי שנמדדה במד המים , המוזרמת לביוב קטנה מכמות המים שנצרכה בנכס

 . הפרשי כמות

שתהיה , המועצה חייבת למנות ועדה אשר תדון בבקשות להפחית אגרת ביוב בשל הפרש כמות  )2

יועץ המשפטי של , נהל מחלקת הביוב של המועצהמ, מהנדס המועצה,  גזבר המועצה: מורכבת מ

 .המועצה ונציג ציבור שימונה על ידי מליאת המועצה

ולהמליץ , היא צריכה לגבש אמות מידה לפיהן תדון בבקשות להפחתה, יובהר כי לאחר מינוי הועדה )3

 . מליאת המועצה חייבת לאשר את אמות המידה. על אימוצן בידי מליאת המועצה

 .עמיר מקיבוץ מזרע) יוסי(יוסף הנציג המוצע הינו . עתה למנות את נציג הציבור לועדהמוצע , לפיכך )4

  

  החלטה

ין הפחתת יר  בועדה בענכנציג ציבו 007166432 .ז.ת, עמיר ףיוסמינוי  את לאשר 

  .אגרת ביוב

  

  0 -נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �

  

 פנויות ל המועצה לנציג הרשות בוועדות בחינה למשרות"מינוי מנכ .212

יד נציג הרשות פקל המועצה לת"ראש המועצה מבקש את אישור המליאה להאציל את הסמכות למנכ

 .בועדות בחינה למשרות פנויות במועצה

  

  החלטה

הרשות  בועדות בחינה למשרות פנויות במועצה כנציג מינוי דן תנחומא  את לאשר 

  . האזורית עמק יזרעאל

  

  0 -נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 רמאוש �
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  רים שוטפים "תב .213

  :רים"דני עייק מציג את התב

מספר 

 ר"שם תב ר"תב

כ "סה

  הערות  גורם מממן ח"באלש

 ח"ש 223 מועדון נוער מרחביה  1425

 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 
 מועצה 50%, ישוב  50%מועצה והיתרה 

מרחביה .כ חומש מ"סה הגדלה 
בוצע עד (₪  1,690מצרפי 

יתרה לאחר , ) ₪ 1,525היום 
 מצרפית ₪  165פרויקט זה 

1524 

שיפוץ מסלול שדה תעופה 
 מגידו

50  ₪  
 תחבורה 

 הגדלה 
  

1599 
שיפוצים והצטיידות מעונות 

 הושעיה  -  2010יום 
139  ₪  

     משרד התעשיה המסחר והתעסוקה 

1600 
שיפוצים והצטיידות מעונות 

 מזרע  -  2010יום 
139  ₪  

   סחר והתעסוקה משרד התעשיה המ
  

1601 
 -  2010הצטיידות מעונות יום 

 אלוני אבא 
40  ₪  

   משרד התעשיה המסחר והתעסוקה 
  

1602 
חידוש קווי מים אזור תעשיה 

 אלון תבור 
1,000  ₪  

   קרן שיקום 
  

₪  2,000 חדר אוכל  - חומש הסוללים  1445  

  ₪  725 - הלוואה מועצה : כללי חומש 
  ₪  1,195 - ישוב 

 ₪  80 - חטיבה להתיישבות 

  .150,000ר נפתח על "התב הגדלה 
 1,710כ חומש הסוללים "סה
) ₪  405בוצע עד היום (₪ 

 0יתרה לאחר פרויקט זה 

₪  300 שיקום מגרשי משחקים בעדי  1603      היטל השבחה ישוב 

₪  – 837 הלוואה תכנית חומש  1504  

 -  1425ר "תב -העברה לחומש מרחביה 
112  ₪  

   ₪  725העברה לחומש הסוללים 
  

       3,045 כ"סה  
  
  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

 2011רים מרכזיים לשנת "תב .214

  .2011רים מרכזיים לשנת "רשימת תב – 'דב נספח "מצ

  .ם והנהלהיובאו לדיון נוסף במליאת המועצה לאחר דיון בועדת כספי, הוצגו כקריאה ראשונה

  

  

  

  

  

  

  

__________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


