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  10.4.2011מיום  52'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  שאול פינקרפלד  עידו דורי  יוסי גת  חיים חמי  אבנר לוי  אייל בצר

  טאהא סוועאד  סלעית יעקובי  אלכס גן  חנה פרידמן  מרדכי פורמן  זאב גור

  אבנר כרמון  דפנה מאור  גבי בורשטיין  יוחנן מעוז  עמי יעקובסון  דודו הלפר

          מיכאל ראטה  ימוןאלי בן ס
  

  :הודיעו, חסרים

  משה ציפורי  ירון גרוסמן  אמיר כהן  זיו ורהפטיג  דוד חדד  יאיר שלו

          אמנון שלו  דני פז
  

  

  :לא הודיעו, חסרים

  משה מרקוביץ  עופר אבירן  ירון אוחיון  אריק יחיאלי  גדעון סלעית  רמי יחיא

  אמל עבד אל חלים'ג  על לביא אפרתי  דוד דרורי  יריב בן עזר  ורד מרקיאר  איילת קלפון

  

  .מורן ניר, עמירם הלוי, עוזי עשת, מירי שריג, יעל נורקיןד "עו, דני עייק, דן תנחומא :משתתפים
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  דיווחים - אייל בצר 

  המצב הביטחוני  –ישיבת עוטף עזה  )1

ז שער "המוא -המועצה הציעה עזרה למועצות האזוריות בעוטף עזה  ,לאור ההסלמה בדרום

 להסעת ילדים ומשפחות לפעילויותע בהקצאת אוטובוס וסימתן ל בקשההנגב העבירו 

  .התרעננות

, ראש המועצה האזורית שער הנגב –אייל בצר שוחח היום עם אלון שוסטר  –ראש המועצה 

  .אוטובוסים להסעות ילדי מועצה אזורית שער הנגב 3המועצה תשתתף בעלות של 

שירה  ערב, חברי פרלמנט העמק לשיר עם תושבי עוטף עזה" ירדו" 8.4.2011ביום שישי 

  .התקיים בקיבוץ בארי

  

  שנה להתיישבות העברית בעמק יזרעאל  100ישיבת מליאה חגיגית של הכנסת לציון  )2

  .שנים להתיישבות העברית בעמק יזרעאל 100 ,31.5.2011 יוםכנסת ישראל תציין בישיבתה ב

 בני נוער ובעלי תפקידים, וותיקים –תושבים מהעמק  80 - לכבוד האירוע יגיעו לכנסת כ

  .מהישובים ומהמועצה

  .הזמנות יישלחו לאחר חול המועד פסח, חברי המליאה מוזמנים להצטרף

  

  קורס דירקטורים )3

 12/5/2011-החל מה 15:30-19:45כ בימי שני בין השעות "בדר. שעות לימוד אקדמיות 60

  .מפגשים 15במשך 

  .לפחות משעות הלימודים 80% –נוכחות חובה ב : דרישות חובה

לעומדים בדרישות . יזרעאל-הקורס מנוהל על ידי מכללת נצרת עילית:  י ותעודהריכוז אקדמ

  .משרד הפנים -הקורס תינתן תעודה של המכללה והמפעם 

  . ז עמק יזרעאל"למשתתף המכהן כדירקטור במוא₪   200: עלות הקורס 

מספר ( avraham@eyz.org.ilלאברהם ברקן המעוניינים מתבקשים להודיע  חברי מליאה

 ) הקודם זוכה, המקומות מוגבל

  

 )דיווח(ועדים מקומיים  –ח מבקר המדינה "דו .215

  .ועדים מקומיים –ח מבקר המדינה "ד יעל נורקין סוקרת את דו"עו

  .המועצה האזורית עמק יזרעאל לא בוקרה ביקורת עומק על ידי מבקר המדינה

  .וניתן ללמוד מהערות של המבקר בעניינים הנוגעים גם למועצה הערות המבקר חשובות

  .ועדים מקומיים –ח מבקר המדינה "דו –' אב נספח "מצ

  

 2011313.0.אישור פרוטוקול מליאה מיום  .216

  13.03.2011פרוטוקול מליאה מיום 

  
  

  החלטה
  13.03.2011לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 

  
  0 -נמנע   0 - נגד   18 -בעד 

 מאושר �
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 שונות  .217

 שאילתה מיכאל ראטה  .א

מיכאל ראטה מבקש לקבל בפורום המליאה את התייחסות המועצה לסיבת סיום טיול קיץ של 

  .מחלקת הנוער ואיזה פעולות ננקטו על ידי המועצה

ואחסון  בנושא המיםמשרד הבריאות הורה לסגור את הטיול במיידי בשל הערות : דן תנחומא משיב

  .ם הוחזרו הביתה יום לפני המועד המתוכנןהילדי, הטיול נסגר. מזון

  .בים"מד/באמצעות היישובים, כל הילדים שהיו בטיול קיבלו החזר כספי יחסי

  :פעולות שננקטו על ידי המועצה

  .חיצוני מול משרד הבריאות+ התקיים תחקיר פנימי  •

  .התראה לפני פיטורים משמעותה –עובד מחלקת הנוער קיבל אזהרה חמורה לתיק האישי  •

 .על חיטוי המים הוסמך פליקס דה פז, נלקח קייטרינג לאוכל: בטיולי פסח הקרובים •

  

 שאילתה דודו הלפר  .ב

  .תמיכותבעניין  באחד המקומוניםמבקש את התייחסות המועצה לידיעה שפורסמה 

בועדת התמיכות של המועצה ובמליאה לא עולה לדיון בקשה לתמיכה שלא קיימים : ההסבר שניתן

אים המוקדמים למתן תמיכה ושלא הוגשו לגביה כל המסמכים הנדרשים לשם מתן לגביה כל התנ

ברשויות , בין היתר, ישנם אישורים של עמותות אשר לוקח זמן לקבלם כי הם תלויים. תמיכה

יש מקרים , מטעמים של ייעול. כגון אישור על ניהול תקין אשר ניתן מאת רשם העמותות, המדינה

אולם כל המלצה של ועדת , לתמיכה כשעדיין חסר אישור יחיד שבהם הועדה תדון בבקשות

תלוייה אך ורק בהשלמת , התמיכות וכל החלטה של המליאה בקשר למתן תמיכה לעמותה כזו

במידה ומועבר , כמו כן. התמיכה אינה מועברת, במידה והאישור אינו מתקבל. קבלת האישור

ת או כי התמיכה לא הועברה ליעדים אליה תשלום כתמיכה אך מתברר במהלך השנה כי נעשתה טעו

או נתון שהוצג בפני המועצה ואשר היווה נימוק למתן התמיכה אינו , היתה אמורה להיות מועברת

מועצה חשבת לפיקוח ולשם כך מונתה ב, המועצה תידרוש את התשלום בחזרה, נכון או היה מוטעה

 .ל"על הנושא הנ

  

  

 רים מרכזיים"תב .218

  .'גב נספח "מצ –רים "וטבלת פירוט התב' בב נספח "מצ –מקורות והשימושים מציג את הדן תנחומא 

  .פירוט הלוואות המועצה – 'דב נספח "מצ

  

  החלטה
ח מתקציב "מלש 10.5, ח"מלש 37.0בסך  2011-2012רים מרכזיים לשנת "לאשר תב
  .היתרה מקורות ממשלתיים, י המליאהלפי הפירוט שהוצג בפני חבר, המועצה

  
  3 -נמנע   0 - נגד   15 -בעד 

 מאושר �
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 דיווח בלבד –רים אופציונאליים "תב .219

  .'הב נספח "מצ –רים האופציונאליים "מציג את התבדן תנחומא 

  

 

  הצעה לסגירה –רים "תב .220

  .'ב נספח ו"מצ –רים "דני עייק מציג את התב

  .ח"אלש 190: כ"סה, רים שפעילותם נגמרה ויש לסגור"תב 33

 
  
  

  החלטה

  .'רים שבנספח ו"ת התבלאשר את סגיר

  0 -נמנע   0 - נגד   19 -בעד 

 מאושר �

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

__________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


