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  10.7.2011מיום  72 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  איילת קלפון  אמיר כהן  אמנון שלו  דן קנריק  גבי בורנשטיין  אייל בצר

  דני פז  דפנה מאור  יאיר שלו  חנה פרידמן  דוד חדד  אלכס גן

  משה מרקוביץ  ירון גרוסמן  משה ציפורי  מיכאל ראטה  יריב בן עזר  יוסי גת

  חיים חמי  שאול פינקרפלד  סלעית יעקובי  עמי יעקובסון  ערניר שנ  עידו דורי

  ורד מרקיאר  רמי יחיא  טאהא סוועאד  אבנר כרמון  יוחנן מעוז  זיו ורהפטיג

          זאב גור  ירון אוחיון
  

  :הודיעו, חסרים

      דוד דרורי  דודו הלפר  אבנר לוי  סלעית גדעון
  

  

  :לא הודיעו, חסרים

  יעל אפרת לביא  אמל עבד אל חלים'ג  אלי בן סימון  ירןעופר אב  מרדכי פורמן  אריק יחיאלי

  

, דובי ויינגרטן, מורן ניר, עמירם הלוי, אסי אלייה, רחל רוזנזפטד "עו, דני עייק, דן תנחומא :משתתפים

  .לילך עמיצור

  

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול מליאה קודם .1

 הצעה  – קבוצת כדורסל משותפת עם טבעון .2

 )שנים 5סיום (תוכנית החומש  .3

 תפעול רשת המים סוועאד חמיירה על ידי המועצה .4

 )דובי ויינגרטן(חוק עזר היטל ביוב מזרע  .5

 בעניין הרחבות  1180י "יישום החלטת ממ .6

 ).טוטו -מועצת ההימורים (קביעת קריטריונים להקמת אולמות ספורט  .7

 מתן שמות רחובות ומספרי בתים ביישובים .8

  רים "תב .9

 שונות .10

  

  

  חיםדיוו –אייל בצר 

הוסף נתיב בין צומת ישי לצומת  – התחילו העבודות: רמת ישי –הרחבת צומת אלונים  75כביש  ∗

 .2011ז לסיום אוקטובר "לו, אלונים

  .שבועות 3הנתיב מדרום לצפון עתיד להפתח בתוך כ , נפתח הנתיב מצפון לדרום: צומת המוביל ∗

שנים להתיישבות העברית בעמק  100לכבוד בכנסת ישראל  חגיגיתישיבה  התקיימה 31.5.2011 ∗

השתתפו  )ועובדי מועצה צעירים, נוער, ותיקים, חברי מליאה(נציגים מהמועצה  50כ , יזרעאל

 .בסיור

 .דודו גורן, ס"נבחר מנהל לבי: ס עמקים תבור"ועדת בחינה ניהול בי ∗



  

2 

  

, 2011 נועם גרייף סיים את תפקידו בחודש ינואר :ל חברת יובלי העמק"נכועדת בחינה למשרת מ ∗

 .2011צחי ורמוס נבחר לתפקיד וייכנס לתפקיד בחודש אוגוסט , ת בחינהבחודש יוני התקיימה ועד

 .אגף הנדסה מבצע שיפוצי קיץ בבתי הספר :ב"ל תשע"פתיחת שנה ∗

ש .תומר פרטוש שעל פי בקשת  6.7.2011התקיים ביום  ":נירים"כפר הנוער ביקור ראש המועצה ב ∗

הייתה שיחה מעניינת . בכפרועצה האזורית עמק יזרעאל עם החניכים מפגש של ראש המ" נירים"ב

 . עמקהוהיה להם חשוב לשמוע על רוח ותמורה עוסקים השנה בנושא תרומה החניכים בכפר , מאוד

בשנה  תדחואשר בחרו לבני העמק  3נמצאים השנה , פנימייה לנוער בסיכון -" נירים"בכפר הנוער 

 .את שירותם הצבאי

 .מציין את תרומת מתנדבי שנות השירות לחברה הישראליתאייל בצר 

 .מכרזים לביצוע יצאו לפועל :רכבת העמק ∗

 .ומגדל העמק התפרסם מכרז לביצוע העבודות מאזור תעשייה רמת ישי עד לצומת נהלל :75כביש  ∗

 ":יזרעאלים"מרחבית לתכנון ובנייה  - מקומית ועדה  ∗

לאחר סיום " יזרעאלים"ר הועדה המרחבית "כיו 2011דוד בריל סיים את תפקידו באפריל  •

  .ר זמני"יו –משרד הפנים מינה את אדם קולמן . שנים 5כהונה של 

 35,000תושבים של למעלה מ ' עם מסמרחבית משרד הפנים מאפשר הקמת ועדה מקומית  •

תושבים ולקבל  35,000עצה צפויה להגיע ל המו, 2011בסוף שנת  ).1א  19על פי סעיף ( תושבים

 .ראשות הועדה את

  .במליאת המועצה מטעם כפר יהושעחדש ניר שנער נציג אייל בצר מברך את  ∗

  

  

 אישור פרוטוקול קודם .227

  29.05.2011פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  29.05.2011לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

  

 הצעה  –קבוצת כדורסל משותפת עם טבעון  .228

  :ולבקשת חברי המליאה לשקיפות מוצג הנושא 13.3.2011מיום  לדיון במליאהבהמשך : הלוי עמירם

לאחר שנבדקו וירדו מן הפרק אפשרויות שונות של שיתוף פעולה או איחוד עם מגידו   .א

עומדת על הפרק הצעה לבדוק אפשרות של הקמה וניהול של קבוצת  –וגופים אחרים 

ולעמותות  דורסל הפועל מרנין קריית טבעוןכדורסל משותפת לבוגרים למועדון כ

 .הפועל איתן גבת

-2011העמותה המשותפת תקיים קבוצה אחת של בוגרים אשר תשחק החל מעונת  .ב

 ).הליגה השניה(בליגה הלאומית  2012

כל אחד מן הצדדים יהיה רשאי לקיים באופן עצמאי קבוצות נוער וקבוצות בוגרים   .ג

 .בליגות נמוכות יותר
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 :כמפורט להלן, ח"אלף ש 800יהיה  2011-2012ה המשותפת בעונת תקציב הקבוצ  .ד

    ח"אלף ש 200      :קרית טבעון. מ.מ

    ח"אלף ש 100      :)לטבעון( טוטו

    ח"אלף ש 100  :)טבעון( תרומות ממקורות חוץ

  .ח"אלף ש 400      :עמק יזרעאל. א.מ

 ).י שנהבכפוף להמלצת ועדת תמיכות ולאישור המליאה מיד(שנים  3ההסכם הינו ל   .ה

  

המועצה בהמלצת ועדת התמיכות אישרה מתן תמיכה לעמותת הפועל : אייל בצר מבהיר

  .והיא מנהלת את הקבוצהעם טבעון העמותה היא זו שמבצעת את ההסכמים , איתן גבת

  .בכל מקרה של העברה כספית יבוצע רק לפי החוק והתקנות

בירה תמיכה או שכן שאינה מע) 2012(מליאת המועצה רשאית להחליט בשנה הבאה 

  .והסכומים

מכספי ₪  65,000תנוהל בתקציב של ) הפועל איתן גבת(בליגה הארצית קבוצת הבוגרים 

   .הטוטו שיתקבלו במועצה

  

  :החלטה

מיום , 13.2.11עמק יזרעאל מיום. א.ים את החלטת מליאת מרמאשר

  .לעמותת הפועל איתן גבתלגבי תמיכות  2011לשנת  29.5.11ומיום  13.3.11

טבעון קבוצת מרנין מאחר ועמותת הפועל איתן גבת פועלת להקים יחד עם 

אינה מתנגדת , ככל שהדבר תלוי בה, המועצה, משותפתבוגרים כדורסל 

והיא חוזרת ומאשרת את , למהלך זה של הקמת הקבוצה המשותפת

על אף שמספר השחקנים מתחום , 2011התמיכות להפועל איתן גבת לשנת 

אך בתנאי שלא יפחת , 50% - מבקבוצת המשותפת ל יפחת עמק יזרעא. א.מ

  .35% - מ

המועצה מבהירה כי היא אינה מתחייבת לתמוך בעמותה המשותפת שתוקם 

אלא תפעל על פי נוהלי ותבחיני , לשם הפעלת קבוצת הבוגרים המשותפת

התמיכות שייקבעו במועצה על פי חוק וכן תנאים נוספים שייקבעו על ידי 

  .שייקבעוככל , המועצה

  

  
  6 –נמנע   9 - נגד   16 -בעד 

 מאושר �

  

  

 

 )שנים 5סיום (תוכנית החומש  .229

  .בישיבת המליאה הבאה וצגימפאת השעה המאוחרת הנושא 
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 תפעול רשת המים סוועאד חמיירה על ידי המועצה .230

  .היישוב סוועאד חמיירה מקבל מים מרשת המים של היישוב הרדוף

  .די נציג סוועאד חמיירהקריאת שעונים מבוצעת על י

  .הרדוף סוגר את המים לכל סוועאד חמיירה לעיתים קרובות, בשל מספר סרבני תשלום מתוך התושבים

ירה פנה למועצה בבקשה להעביר  תפעול רשת המים  למועצה ובכך לפתור את יועד היישוב סוועאד חמ

לא ידוע עדיין  -עילית לא תקנית מדובר במערכת  מים.הבעיה של כל היישוב בגלל מספר סרבני  תשלום

מקורות כנראה תשלים חיבור עצמאי ראשי עד סוף השנה אך  -מתי ניתן יהיה להתקין מערכת תקינה

  .כ צריך להתקין מערכת פנימית חדשה ותקנית"אח

למועצה יש את , היה מול כל תושב ולא מול היישוב כולו כלקוח אחדיתפעול רשת המים על ידי המועצה 

חוב לפעול ככל יכולתה לגבות לאכיפה מול תושבים סרבני תשלום ללא פגיעה ביישוב כולו ואף היכולת 

  .ח"ש 40,000 –להרדוף העומד כרגע על כ  יישובהשל 

המועצה מציעה לקחת את תפעול רשת המים לרבות החלפת שעוני מים או הוספתם במקרה הצורך וכן 

  .הפעלת מערך הגבייה הקשור בכך

וועאד חמיירה נדרש להעביר למועצה מכתב הסכמה להחלת חוק העזר בעניין אספקת הועד המקומי ס

  .'הסדרת שעונים וכו, לרבות תשלום בגין צריכת מים,  מים ביישוב והפעלת המערכת בהתאם

  

  החלטה

בכפוף , את קבלת תפעול רשת המים ביישוב סוועאד חמיירה על ידי המועצהלאשר 

  .ת חוק העזרלקבלת הסכמת הועד המקומי להחל

  

  0 –נמנע   0 - נגד   28 -בעד 

 מאושר �

  

  

 חוק עזר היטל ביוב מזרע .231

  :דובי ויינגרטן מציג את הנושא

המליאה נדרשת לקבל החלטה . ש תל עדשים"נחתם הסכם עם קיבוץ מזרע לחיבור הקיבוץ למט

ק וזאת בהתאם לחו, ש תל עדשים"המאשרת ביצוע עבודה של חיבור הקיבוץ לביוב המאסף ולמט

  . ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, )ביוב( רשויות המקומיות 

  
  החלטה

ש וזאת בהתאם "לאשר ביצוע עבודה של חיבור קיבוץ מזרע  לביוב המאסף ולמט

  .ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, )ביוב(לחוק הרשויות המקומיות 

  

  0 –נמנע   0 - נגד   28 -בעד 

 מאושר �
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 101שידרוג תשתיות בישוב ותיק לפי הוראת אגף  -בעניין הרחבות  1180י "יישום החלטת ממ .232

עוסקות , 2.5.10אשר פורסמו ביום , של מינהל מקרקעי ישראל 101' הוראות אגף חקלאי מס

מושב , כפר שיתופי, בהחכרת מגרשים למטרת מגורים ביישוב חקלאי שהוא מושב עובדים

  ").האגודה: "להלן(ה חקלאית קיבוץ או אגוד, שיתופי

נקבע כי אגודה רשאית להגיש בקשה לשידרוג תשתיות ביישוב  101בהוראות אגף חקלאי 

  .31.12.11הוראה זו בתוקף עד ליום . הוותיק על פי כללי ההוראה

, על המועצה האזורית להגיש למינהל, אם ישוב מבקש להחיל את ההוראה בעניין השידרוג

. ירוט של עבודות השידרוג המתבקשות וכן אומדן כספי לביצועןפ, בקשר לאותו ישוב

המינהל יבחן את הבקשות ויאשר לאגודה ולמועצה לגבות כספים לצורך שידרוג אותן 

וכפי שהסכומים יעודכנו מעת לעת על פי , על פי סדרי גודל שקבע המינהל, תשתיות ותיקות

₪  3,000 –ורי עדיפות לאומית ישובים באזורים שאינם מוגדרים כאז: החלטות המינהל

₪  10,000 –וקו עימות ' בישובים המצויים באזור עדיפות לאומית ב; לכל מגרש, מ"כולל מע

 15,000 –וקו עימות ' ובישובים המצויים באזור עדיפות לאומית א, לכל מגרש, מ"כולל מע

  .לכל מגרש, מ"כולל מע₪ 

פו לעלות פיתוח ציבורי בהרחבה וייגבו העלויות עבור שידרוג תשתיות במתחם הוותיק יצור

    .מכל משתכן

מהתקבולים שיתקבלו אצלה כחלף היטל השבחה מתקבולי  50%על המועצה להעביר , בנוסף

וליעד אותם לשידרוג התשתיות הקיימות בשכונות , שיווק המגרשים באותה הרחבה

  .על פי התוכנית שאושרה על ידי המינהל, הוותיקות
 

  החלטה

  :ההחלטה כדלקמן סחלאשר את נו

המועצה תפעל לביצוע שידרוג תשתיות ותיקות בישובים הוותיקים בכל  .1

 .101ישוב אשר יבצע הרחבה לגביה ניתן להחיל את הוראות אגף 

המועצה תטיל על האגודה את תכנון וביצוע עבודות השידרוג והיא תפקח  .2

על פי כל , הביצוע והתשלומים הכספיים עבור הביצוע, על התכנון

 .בשינויים המחוייבים, העקרונות הנהוגים בהסכמי הפיתוח

המועצה תפתח חשבון בנק מיוחד בו יופקדו כספים שישלמו משתכנים  .3

בהרחבות לצורך שידרוג תשתיות בישוב הוותיק ותנהל אותו בהתאם 

לא ישלמו כספים מתוך החשבון אלא באישור . 101לכללי הוראות אגף 

בחשבון יהיו מורשי החתימה מטעם מורשי החתימה . מהנדס המועצה

 .החשבון ינוהל כמשק סגור לכל ישוב ולכל פרוייקט. המועצה

המועצה תחתים כל אגודה על התחייבות לגביית הכספים על פי הוראות  .4

, העברתם למועצה לחשבון המיוחד, בהתאם להנחיות המינהל, 101אגף 

 .הביצוע עבודות השידרוג בתיאום עם המועצה ובפיקוח על יד

מחצית הסכום שיתקבל מהמינהל בגין : שימוש בכספי חלף היטל השבחה .5

על פי החלטת , המיועדת ,כספי חלף היטל השבחה בגין ההרחבה בישוב

עבור ביצוע עבודות פיתוח מוניציפאלי  5.6.00מליאת המועצה מיום 

תיועד לביצוע עבודות השידרוג כפי שהוחלטו על ידי האגודה , בישוב

או כל הוראת אגף  101על פי הוראת אגף , שור המינהלבאי, והמועצה
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בכל מקום בו לא תחול הוראת אגף . שתבוא במקומה או תחליף אותה

תיוותר החלטת מליאת , ולא יוחלט על ביצוע עבודות שידרוג מכוחה 101

החלטה זו תהא בתוקף כל עוד הוראות . על כנה, 5.6.00המועצה מיום 

 .ות שידרוג יהיו בתוקףבקשר עם ביצוע עבוד 101אגף 

  

  0 –נמנע   0 - נגד   26 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

  )טוטו –מועצת ההימורים (קביעת קריטריונים להקמת אולמות ספורט  .233

מגרש כדורגל + אולמות ספורט  8המועצה מברכת את מועצת ההימורים על ההחלטה לאשר הקמת 

  .במועצה אזורית עמק יזרעאל

  .ינג'ח והמועצה נדרשת למטצ"מלש 30כ : מועצת ההימורים, ח"מלש 70העלות המוערכת הינה כ 

  .ינג'המועצה לא יכולה לאפשר לממן  מימון מלא של המטצ, במסגרת סדר הקדימויות  שלה 

  

  :המלצת צוות פיתוח לקריטריונים

  עדיפות ראשונה בבתי ספר תיכוניים של המועצה  .א

 עדיפות שנייה בבתי ספר יסודיים של המועצה    .ב

  .היישוב בו נמצא בית הספר לא יידרש להשתתפות, כונייםבבתי ספר תי  .ג

 :בבתי ספר יסודיים  .ד

השתתפות היישוב תהיה ) למעלה משני שליש ילדים מהיישוב( יישוב דומיננטיאשר יש כ .1

כל ) טוטו(כפוף לסטנדרט שייקבע על ידי מועצה ההימורים , ח"מלש) שניים( 2.0בסך 

  .תוספת על חשבון היישוב

 .ח"מלש) אחד( 1.0השתתפות היישוב בסך , דומיננטי יישובכאשר אין  .2

 יוכלו להגיש בקשה כאשר) עדיפות ליישובים בפריפריה של המועצה(בתי אב  300יישובים מעל   .ה

  ).טוטו(במלוא העלות מעבר להקצבת מועצת ההימורים  ישאויהם 

  

  החלטה

  .לאשר את הקריטריונים

  3-נמנע   0 - נגד   19 -בעד 

 מאושר �
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  תן שמות רחובות ומספרי בתים ביישוביםמ .234

המועצה רואה חשיבות לקביעת שמות , ברוב יישובי המועצה לא קיימים שמות רחובות ומספרי בתים

להגעה מהירה ) חס וחלילה(רחובות ומספרי בתים בעיקר לצורך הקלה על כוחות הביטחון במקרי אסון 

  .אל היעד

 24הוסף סעיף , חודשים 10מיות שנכנס לתוקף לפני כ לפקודת המועצות המקו 56' על פי תיקון מס  .א

, הרחובות, לכל הדרכים"לקרוא שמות  חובה לה על מועצה מקומיתטלפקודה ולפיו הו 1' א

 . ון הבניינים במספרים מילסו, לקביעתם במקומות בולטים, "הסמטאות והכיכרות

מספרים ושמות לרחובות מתן (בצו המועצות המקומיות  רשותכסמכות וסדר ההנושא לפני כן    .ב

 ").הצו"להלן .(אשר הוחל גם על מועצות אזוריות, 1971א "תשל) וסימון בתים במספרים

וזאת בהתאם לכללים , ומתן מספרים לבתים, הצו מסדיר בין היתר מתן שמות לרחובות  .ג

 .המפורטים בצו

ועל קביעת , לרחובעל מתן מספר ושם ,  על המועצה להודיע לשר הפנים תוך עשרה ימים, על פי הצו  .ד

 . מספרים לבתים ברחוב

והדבר מצריך החלטה של  , הסמכות למתן שמות לרחובות ניתנת להאצלה לועדים המקומיים  .ה

 . מליאת מועצה

  

  

  החלטה

 .לועדים המקומיים, הסמכות לקביעת שמות רחובות ומספרי הבתיםאת  להאציל 

' ות הרחובות ומסהוועדים המקומיים נדרשים להעביר לאישרור המליאה את שמ

מפאת חשיבות העניין המועצה  שומרת לעצמה זכות  . 31.12.2011הבתים עד ליום 

אה עד יא יגיש החלטתו למללועד ש . לא לאשר החלטות של הועדים בעניין זה

באותו הרחובות ומספרי בתים תהיה המליאה רשאית להחליט על שמות , 31.12.2011

  .ישוב

  
  0 –נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �
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 רים"תב .235

  :רים"דני עייק מציג את התב

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

  הערות  גורם מממן ח"באלש

1610 
החלפת שער חשמלי שער 

 בטחון אלון הגליל 
40  ₪ 

 חדש 50%חטיבה להתיישבות ,  50%משרד הבטחון 
  

1611 

אוטובוסים לשנת  2רכישת 
2011 

420  ₪  
, וס לכל אוטוב₪  210השתתפות המועצה 

 חדש )מפעל הפיס(
  

 הסדרת נגישות שדה יעקב  1612
30  ₪  

 חדש משרד החינוך 
  

 הסדרת נגישות מרכז אלון  1613
30  ₪  

 חדש משרד החינוך 
  

1615 
כיתות כפר  2הסדרת נגישות 

 גדעון 
60  ₪  

 חדש  משרד החינוך 
  

1614 

 תכנון אסטרטגי  למועצה  ∗

625  ₪  
   312,000משרד החקלאות 

  ₪  83,000שוטף  - צה מוע
 חדש ₪ 230,000החטיבה להתיישבות 

  

1616 
התקנים  -" דרך חיים "

 סימונים + בטיחותיים 
571  ₪  

 חדש משרד התחבורה 
  

 הפקעת כביש כניסה למכללה  1617
150  ₪  

  מכללת עמק יזרעאל  -₪   75,000
 חדש מפעלי העמק   -₪  75,000

  

₪  2,111 כבישים ללא אבא 1618   צ "מע 
 חדש

  

       4,037 כ"סה  

  

הגדרת התפקיד והתפוקות הרצויות מהפעלת יחידה  :1614ר "עידו דורי מפרט בעניין תב ∗

 .אסטרטגית למועצה האזורית עמק יזרעאל

  
  החלטה

  רים"לאשר את התב

  
  0 –נמנע   1 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________   ______________  

 ייל          בצרא   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


