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  201121.8.מיום  28 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  יעל אפרת לביא  אמיר כהן  סלעית גדעון  אלי בן סימון  אבנר לוי  אייל בצר

  יוחנן מעוז  שאול פינקרפלד  טאהא סוועאד  חנה פרידמן  דוד חדד  דוד דרורי

  אבנר כרמון  ירון גרוסמן  משה ציפורי  מיכאל ראטה  מרדכי פורמן  זאב גור

          ניר שנער  ידו דוריע
  

  :הודיעו, חסרים

  אלכס גן  דפנה מאור  משה מרקוביץ  יוסי גת  יאיר שלו  יריב בן עזר
  

  

  :לא הודיעו, חסרים

  זיו ורהפטיג  אמל עבד אל חלים'ג  גבי בורנשטיין  עופר אבירן  חיים חמי  אריק יחיאלי

  דני פז  סלעית יעקובי  אמנון שלו  דן קנריק  איילת קלפון  דודו הלפר

      עמי יעקובסון  ירון אוחיון  רמי יחיא  ורד מרקיאר

  

, דובי ויינגרטן, נירמורן , עמירם הלוי, אסי אליה, יעל נורקיןד "עו, דני עייק, דן תנחומא :משתתפים

  .מירי שריג, ליאת מלכה, לילך עמיצור

  

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 )שנים 5סיום (תוכנית החומש  .2

 2012תבחינים לשנת אישור  –תמיכות  .3

 )דובי ויינגרטן(ר "מ160 -הפקעת שטח לטרפו-סוואעד חמירה .4

 מגדל העמק  –גבולות עמק יזרעאל  .5

 אישרור שמות רחובות ומספרי בתים ביישוב גבעת אלה .6

 )גזית, חנתון, גבת, אלוני אבא(עדכון תקציבי יישובים  .7

 פתיחת חשבון –תאגידי ביוב  .8

 י הספר פתיחת חשבון בנק כספי הורים לבת .9

  רים"תב .10

 שונות .11

  

  

  דיווחים –אייל בצר 

  .ח"מלש 3.0בוצעו שיפוצי קיץ בעלות של כ  :ב"ל תשע"פתיחת שנה ∗

 .טיח לטפל בנושאבז החדש שה"נערכה שיחה עם הממ: ירי באירועים מהכפרים ∗

, באוניברסיטת באר שבע יתקיים יום עיון בנושא 29.8.2011ביום : ג"משלים לנתבשדה תעופה  ∗

מתכננים וארגוני , ראשי רשויות,נציגי משרד הביטחון,רשות שדות התעופה , זמנים שריםלכנס מו

  .ג"הכנס יעסוק בצורך ובמיקום של שדה  תעופה משלים לנתב. סביבה
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 .התחילו העבודות בין כפר יהושע לכפר ברוך :רכבת העמק ∗

 .היום כרגע הממשלה הורידה את הנושא מסדר, עצה שותפה למאבקהמו :מאבק הרפתנים ∗

 .ס דמוקרטי"אם יוקם או לא יוקם בי 22.8.2011משרד החינוך יכריע ביום שני  :ס דמוקרטי"בי ∗

 .תקבל המועצה פרס ניהול תקין 2010משרד הפנים הודיע למועצה כי גם בשנת : פרס ניהול תקין ∗

 .מומו פורמן מברך את ראש המועצה וגזבר המועצה על קבלת הפרס

  

 ניםש 5סיום  –תוכנית החומש  .236

  לחץ כאן –שנים  5סיום  –מצגת תוכנית החומש 

הנמצאים ותיקים הלפתח את הישובים  בכדי" נולדה"אישרה את תוכנית החומש ש מליאת המועצה

  .חוסר במבני ציבור, ישובים חדשים, מצב תשתיות רעועב

  :שנים 5להלן פירוט התוכנית כפי שהוצגה לפני 

  עקרונות - תכנית חומש 

 .שנים 5-וימשך כ 2006ולי הפרויקט החל  בי •

 .בתום כל שנה יערך מעקב ובקרה על התכנית •

 'א בנספחלפי הטבלה המצורפת , חלוקת מקורות בין הישוב למועצה •

 . המועצה תציב את הישובים בראש סדר העדיפות •

  לשנה₪ מליון  8.0המועצה תגייס הלוואה של  •

  .יוקצו לפרויקטים כלליים שונים₪ מליון  2.5  •
  

 חלוקת התקציבעקרונות 

 .ח לישוב"מלש 1המועצה תשקיע בממוצע כ  •

  .ח לישוב"אלש 500 - מהסכום יחולק באופן שווה בין הישובים  50% –' מנה א •

  .תחולק על פי מספר התושבים בכל ישוב) ח"מלש 18.5(היתרה   -' מנה ב •

  .ח"אלש 250ישוב , ח"אלש 500מועצה -'מנה א •

  .סכום שווה בין המועצה לישוב -'מנה ב •

 :תכנית הפיתוח תעסוק ב •

  .מבני ציבור ישנים הזקוקים לשדרוג ∗

 )ניקוז, תקשורת, חשמל(תיקון כבישים והקשור בהם  ∗

 מערכות המים יטופלו רק על פי חוקי עזר •

 .מבנים חדשים יתוקצבו רק לאחר אישור הועדה •

 .מערכות הביוב יטופלו רק לפי חוקי עזר •

 .כבישים חדשים ימומנו רק לפי חוקי עזר •

 .א יבוצעו פרויקטים ללא בקרה תקציבית על מנת למנוע חריגהל •

על מנת להגדיל את ,)תרומות, מענקים ממשלתיים (המועצה תמשיך לעסוק בגיוס משאבים   •

 . מקורות המימון לפרויקטים

  .המועצה תעשה ככל יכולתה שלא לחרוג בתקציב השוטף •

 המועצה תעשה ככל יכולתה לצמצם עלויות הון •

 : גזבר ומהנדס שתפקידה יהיו כדלקמן, ל"מנכ, ראש המועצה.ס  –עקב תוקם ועדת מ •



  

3 

  

 .אישור בניה חדשה ∗

  .הקצאת המימון לתקופת החומש וגובה הסכום ליישוב בכל שנה ∗

  .המועצה תהיה אחראית על תכנון ניהול ופקוח של הפרויקטים ∗

  .קטהוצאה זו תהיה חלק בלתי נפרד מעלות הפרוי ∗

, קבלן, ייחתם הסכם משולש בין המועצה, ישוב שירצה לשלם את חלקו לקבלן ישירות ∗

 .יישוב

או כל מקור כספי אחר שיגויס /תרומות ו, הלוואות, כספי המועצה יהיו מענקי ממשלה ∗

 .על ידה

  

  18:00ההצבעות התחילו לאחר השעה 

 אישור פרוטוקול קודם .237

  10.7.2011פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  10.07.2011לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   18 -בעד 

 מאושר �

  

 2012אישור תבחינים לשנת  .238

  :ל המועצה מציג את הנושא"דן תנחומא מנכ

המועצה תעניק תמיכות למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת  .1

 .שר של המועצההמבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאו, רווח

אלו הן סוגי הפעילות הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות  .2

 :2012בשנת , ציבור העוסקים בהן

 ;תרבות ואומנות .2.1

 ;)מוזיאונים(היסטוריה והנצחה  .2.2

 ;ספורט .2.3

 ;בריאות ורווחה .2.4

 ;חינוך .2.5

 ;צרכי דת .2.6

 .ות לעילגיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמור .2.7

גובה התמיכה למוסדות הציבור הפועלים בגדר המטרות לעיל יקבע בהתאם להיקף  .3

סוג השירותים הניתנים על ידו ומידת התועלת המופקת , פעילותו של מוסד הציבור

 .כתוצאה מפעילותו ביחס לצרכים של כלל תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל

אחוזים מעלות הפעילות ) תשעים( 90תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על  .4

, סך התמיכה מאת המועצה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, הנתמכת בכל מקרה

 .לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה
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קיומן של תמיכות , המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבור .5

  מקבלו מגורמיםאו בשווה כסף אשר מוסד הציבור /או הקצבות בכסף ו/ו

בעבור , רשויות מקומיות או מוסדות ציבור אחרים, אחרים כגון משרדי ממשלה

 .הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה מהמועצה

המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבורי את ההוצאות לשכר  .6

ומים של מוסד הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור ד

וזאת לרבות על דרך הפחתת שיעור התמיכה בהתחשב , הפועלים שלא למטרת רווח

 .ככל שתמצא, בשיעור החריגה בשכר

תשקול הועדה את כל נסיבותיו של העניין , בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה .7

 .סביר וענייני של אמות המידה, אחיד, תוך יישום שוויוני

, אלא אם מדובר במקרה חריג, )שנים 2(ם לפחות שנתיים התמיכה תינתן לגופים הפועלי .8

 .מנימוקים שירשמו

 .התמיכות ינתנו רק לגופים ציבוריים העומדים בכללי משרד הפנים לנושא זה .9

  

הוצגה בפני חברי המליאה אישור היועצת המשפטית למועצה על כך שהתבחינים הם בהתאם 

  .להוראות הדין ולכללי השוויון

  

  :החלטה

  .כפי שמופיעים לעיל  2012את התבחינים לתמיכות לשנת לאשר 

  
  0 –נמנע   0 - נגד   17 -בעד 

 מאושר �

  

 

 ר"מ 160 –הפקעת שטח לטרפו  –סוועאד חמיירה  .239

המועצה בנתה מבנה טרפו לאספקת חשמל למבנים בסוועאד חמירה על פי הוראת שעה של משרד 

יש , ח"אלש 200רת חשמל בהיקף של בכדי לקבל את ההחזר הכספי להקמת המבנה מחב. התשתיות

  . ר"מ 160לחברת חשמל ולכן יש לבצע הפקעה שטח של ) בהסדר מוגדר(את הקרקע  עמידלה

  

  :החלטה

  )ר"מ 160(את הפקעת השטח לטרפו לאשר 

  
  0 –נמנע   0 - נגד   18 -בעד 

 מאושר �
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 מגדל העמק –גבולות עמק יזרעאל  .240

ההצעה המוסכמת על ידי מגדל  -  'נספח ג+ מפה  - ' ב נספח ב"מצ(עידו דורי מציג את הנושא 

 ).ז עמק יזרעאל "העמק ומוא

ז עמק יזרעאל  כבסיס "המועצה מבקשת לאשר את ההצעה המוסכמת בין מגדל העמק למוא

מועצה מקומית יפיע וכפר  –מגדל העמק  –ז עמק יזרעאל "לאישור ההסכם המרובע מוא

 .החורש החורש בו ישוחררו הערות האזהרה מאדמות כפר

ההנהלה מאמצת את ההצעה שנחתמה תוך דרישה לתיקון היקף השטחים : הנהלת המועצה החליטה

פעימה ראשונה החלק המזרחי ורק לאחר ש , יחולק לשתי פעימות' כך ששלב א, המועברים  ושלביותם

צעה להוריד מהה' שלב ב. שיקרא פעימה שנייה ' ניכר ממנו יאוכלס יועבר הצד המערבי של שלב א %

 .  המוסכמת 

מבחינת " ביום היסטורי "וטענו כי מדובר , נציגי כפר החורש הציגו את תמיכתם בהצעה 

  . הישוב ואל לנו לבצע מהלכים שאולי יטרפדו את ההסכמות שאליהם הגיעו הצדדים 

אמיר כהן מתנגד להסכם מתוך דאגה שההסכם יפגע ברפת של קיבוץ יפעת שמהווה מקור 

  .קיבוץפרנסה משמעותי ל
  

  

  החלטה

נציג , נציג קיבוץ כפר החורש, חברי מליאה 2, תוקם ועדת גבולות אד הוק בראשות עידו דורי

ויגבש את המלצותיו   –קיבוץ יפעת אשר יבחן את ההצעה המוסכמת  עם עיריית מגדל העמק

  . לדיון חוזר במליאה 
  

  

  מתן שמות רחובות ומספרי בתים ביישובים .241

היישוב גבעת אלה העביר לאישור את שמות הרחובות  10.7.2011יום בהתאם להחלטת מליאה מ

  ).'דב נספח "מצ(ומספרי הבתים ביישוב 

  

  החלטה

  .'על פי הנוסח בנספח ד לאשר שמות הרחובות ומספרי הבתים בגבעת אלה

  
  0 –נמנע   0 - נגד   17 -בעד 

 מאושר �

  

 עדכון תקציבי יישובים  .242

 :ם של הועדיםהוצגו בפני המליאה התקציבים המפורטי

 :2010 לשנת עדכון תקציב)1

  ח "אלש 2,346 :גזית

  ח "אלש 623 :חנתון

  : 2011עדכון תקציב לשנת )2

  ח "אלש 1,246 :אלוני אבא

  ח"אלש 2,214 :גבת

  ח"אלש 706 :חנתון

  .תקציבי היישובים המפורטים לעיל: 'ב נספח ה"מצ
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  :החלטה

 2010ן לשנת חנתו, גזית: המקומייםלאשר את עדכון תקציבי הועדים  )1

  .בהתאם למפורט לעיל

חנתון לשנת , גבת, אלוני אבא: לאשר את עדכון תקציבי הועדים המקומיים )2

  .בהתאם למפורט לעיל 2011

  
  0 –נמנע   0 - נגד   18 -בעד 

 מאושר �

  

  

 תאגידי ביוב .243

עמק כפרי הרי נצרת שהמועצה האזורית , כפרי הרי גליל, מי נע: דני עייק מציג את בקשת תאגידי הביוב

השאר הם (המועצה הינה הרשות היחידה  –עבורנו את כספי קרן השיקום / יזרעאל תנהל עבורם 

  ).תאגידי מים

כלומר המועצה , מטפלים גם ביישובים של המועצה האזורית עמק יזרעאל) שים"המט(מכוני השאיבה 

  .המתקנים נמצאים בשטחי המועצהכל , שים"שותפה באחוזים שונים במט

  .מים/  הסביבהיש בעיות של איכות , רמים לשטחי עמק יזרעאלכל המים מוז

רשות המים קבעה שכל כספי השיקום עוברים לקרן שיקום ורק לתיקון תקלות  2011החל מינואר 

  .קיים אישור שיופיע בתקציב הרשות –כבדות 

  .פתיחת חשבון בנק לתאגיד ביוב נדרש בחקיקה

, ש כאמור"ות בנק לניהול קרנות השיקום של כל מטהמועצה מבקשת אישור המליאה לפתיחת חשבונ

בעניין היעדר , דרישת המועצהש יחתמו על מסמך לפי "בכפוף לכך שתאגידי הביוב השותפים במט

 .תביעות כלפי המועצה בקשר עם ניהול החשבון

  

  :החלטה

בבנק , ש"לניהול קרן שיקום של כל מטלאשר פתיחת שלושה חשבונות בנק 

חתימתם  ,אייל בצר ודן עייקמורשי החתימה בחשבונות יהיו , ולהעפסניף , הפועלים

  .ביחד תחייבבתוספת חותמת הרשות 

  1 –נמנע   0 - נגד   15 -בעד 

 מאושר �
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 רים"תב .244

  :רים"דני עייק מציג את התב

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

  הערות  גורם מממן ח"באלש

 ₪1,000  עיר ללא אלימות  1545
  , ₪  500הידידות משרד להטחון פנים וקרן 

 ₪  500מועצה תקציב שוטף 
 הגדלה

  

1563 

- שיפוץ אולם ספורט גבת  ₪2,000   ₪  300מינהל הספורט  
  ₪  568הפנים .מ

  ₪  632מועצה 
 ביטוח .ח 500

 שינוי

  

1563 

 שיפוץ אולם ספורט גבת

 ₪2,360  

  ₪  568הפנים .מ
  ₪  260הפנים .מ

 500צפוי  (קרנות ₪  1532מועצה 
 )מינהל הספורט ₪  300, ח הביטו.ח

 הגדלה

  

1619 

 -חומש מושב מרחביה 
 /ניקוז / ביצוע שבילים 

 ₪150  

הלוואת  50%, ישוב  50%במסגרת החומש 
 מועצה

  ₪  1,690כ תקציב חומש "סה חדש
 1,525בוצע במסגרת החומש  

יתרה חומש  מצרפית       ₪ 
165  ₪ 

1621 
ס "בי - נגישות אקוסטית 

 מקיף נהלל 
 ₪30  

 חדש משרד החינוך
  

1622 
ס "בי - נגישות אקוסטית 

 מקיף העמק המערבי 
 ₪90  

 חדש משרד החינוך 
  

1623 
ס "בי - נגישות אקוסטית 

 רעים שמשית 
 ₪90  

 חדש משרד החינוך 
  

₪60  כיכר קיבוץ מרחביה  1495  
₪  25, תקציב שוטף כבישים ₪  35

  1504ר "הלוואה חומש מרחביה  תב
 הגדלה

 ח  "אלש  900נפתח  ר"תב

₪116  2011לחימה במזיקים  1624  
מועצה , ) ₪  81.2( 70%איכות הסביבה 

 )₪  34.8( 30%שוטף 
 חדש

  

1625 
שיפוץ  - בית לחם הגלילית 

 מבני ציבור 
 ₪175  היטל השבחה כחלק הישוב  

 חדש
  

1626 

 כביש טופז  - חומש עדי 

 ₪820  

, ₪  350 - חלק המועצה מהלוואה חומש 
 ₪  100היטל השבחה ישוב , ₪  370די ע

 - כ חומש עדי מצרפי  "סה  חדש
בוצע עד היום מצרפי     ₪  2,870

יתרת חומש  ₪  2,162 - 
 ₪  700 - רפי מצ

1627 

השתתפות שיפוץ בית 
 תרבות תל עדשים 

 ₪200  

כ חומש תל עדשי מצרפי "סה חדש 1504ר "הלוואה חומש  העברה מתב
1,730  ₪  

מצרפי              בוצע עד היום
922  ₪  

 ₪  808יתרה חומש מצרפי   

1504 

 הלוואה תכנית חומש

-  ₪650  

חומש מושב מרחביה   1619ר "העברה לתב
75   ₪  

 -  חומש תל עדשים 1627ר "העברה לתב
200  ₪  

  ₪  25 - כיכר מרחביה  1495  ר"העברה לתב
חומש עדי  כביש  - 1626ר "העברה לתב

 ₪  350טופז 

 הקטנה

  

       2,441 כ"סה  
  

  החלטה
  רים"לאשר את התב

  0 –נמנע   0 - נגד   15 -בעד 

  מאושר �

__________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


