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  25.9.2011מיום  92 פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

  
  נוכחים:

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

  יוסי גת  שאול פינקרפלד  טאהא סוועאד  חנה פרידמן  דוד חדד  דוד דרורי

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

  דפנה מאור  משה מרקוביץ  יאיר שלו  יריב בן עזר  ניר שנער  עידו דורי

  אלי גור  משה מרקוביץ  דפנה מאור  אלכס גן  יאיר שלו  יריב בן עזר

  זיו ורהפטיג  גבי בורנשטיין  דודו הלפר  אריק יחיאלי  רמי יחיא  ורד מרקיאר

      דני פז  סלעית יעקובי  אמנון שלו  דן קנריק
  

  

  :, הודיעוחסרים

  יוחנן מעוז  עמי יעקובסון
  

  

  , לא הודיעו:חסרים

      ג'אמל עבד אל חלים  עופר אבירן  חיים חמי  ירון אוחיון

  

   משתתפים:

ניר, דובי ויינגרטן, לילך עמיצור, ליאת , אסי אליה, עמירם הלוי, מורן יעל נורקיןדן תנחומא, דני עייק, עו"ד 

  מלכה, מירי שריג.

  

 :על סדר היום

 הרב מרדכי זמיר –שנה תשע"ב הרמת כוסית לכבוד ראש ה .1

 "עיר ללא אלימות" –טקס השקת אמנה מועצתית  .2

 אישור פרוטוקול קודם .3

 יפיע -  מגדל העמק –גבולות עמק יזרעאל  .4

 מורשי חתימה בי"סעדכון  .5

 מועצה אזורית עמק יזרעאל 2010אישור דוחות כספיים  .6

 חנתון, שדה יעקב, הסוללים, יפעת ועדות ביקורת: .7

 תב"רים  .8

 שונות .9

  

  

  הרב מרדכי זמיר לשנה החדשה. –בירכת רב המועצה  �
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  עיר ללא אלימות –טקס חתימה על האמנה המועצתית  �

  :במעמד תקייםהטקס י

מנהל  – דני שחרוקהילה, ראש אגף שיטור  – ייקה הורביץש, משנה למנכ"לה – אליעזר רוזנבאום

  תוכנית עיר ללא אלימות

  

  :מטרות האמנה

 עלמות מאלימות ומפגיעה ברכוש.להעלות מודעות ולמנוע הת •

ולהטמיע כללי התנהגות ונהלים ברורים ביחס לאלימות ולהפכם לנורמות ותרבות  לעגן •

 יישובית.ומועצתית 

זאת בכפוף להוראות  - להגדיר תגובה מועצתית ויישובית במקרה של הפרת כללי האמנה •

  החוק.

  

 והשותפים הנוספים על האמנה.חתמו חברי המליאה  ,בסיום הצגת האמנה המועצתית והברכות

  
  

  נציג מטעם חנתון במליאת המועצה (מחליף את איילת קלפון) -ברכות לאלי גור  �

  

 אישור פרוטוקול מליאה קודם .245

  21.08.2011פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  21.08.2011לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   30 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

 יפיע -  מגדל העמק –ל גבולות עמק יזרעא .246

  אייל בצר מציג את הנושא ואת כל הפעולות שנעשו עד כה;

   נספח א'מצ"ב  – 31.08.2011ועדת גבולות אד הוק מיום  המלצתהוצגה בפני המליאה  •

  18.09.2010מיום הנהלה החלטת הוצגה בפני המליאה  •

ום פרוגרמת מנהלת תח 25.09.2011מכתבה של מיכל אושרוב מיום הוצגה בפני המליאה  •

  'בנספח מצ"ב  –התכנון 

  

  החלטה:

המתווה שהוסכם בין ראש המועצה לראש עיריית מגדל העמק, על פי את לאשר 

  בשינויים ובתנאים הבאים: 'ג כנספחהמצ"ב לפרוטוקול  21.8.2011המסמך מיום 
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  תוצא כל התייחסות לשלב ב' מההסכם. שלב ב' לא יועבר ולא יועלה לדיון.  .א

כפר החורש בצירוף שטח נוסף לידו, לפי הסימון במפה,  שטח המאגר של  .ב

יועבר למגדל העמק רק לאחר חתימת מסמך משפטי מחייב, לשביעות רצון 

את עיריית מגדל העמק  יםהמחייב תנאים כלליםהמועצה, אשר יחולו בו 

וקיבוץ כפר החורש בקבלת אישור המועצה ואישור קיבוץ יפעת, כתנאי 

  ר.לשינוי הייעוד של המאג

ויקבע מנגנון משפטי מחייב לכך תינתן התחייבות של עיריית מגדל העמק   .ג

תחל בצד מזרח ותתקדם  –בשלב א', תהיה בשלביות  שהבנייה שתתבצע

 בהתאם לאיכלוס בפועל של המבנים, ממזרח לכיוון מערב. 

  

  
  0 –נמנע   2 - נגד   29 -בעד 

 מאושר �

  

 

 אישור חתימה בי"ס עמקים תבור .247

  עמקים תבור יש לעדכן אישור מורשה חתימה:דש לביה"ס ל חלאור מינוי מנה

  (במקום נורית ברנד) מנהל בית הספר   -   56530173ז .דוד גורן ת

  מינהלן בית הספר (נשאר) – 24040883.ז צחי אייזנר ת

 וחותמת בית הספר  ביחדשתי חתימות : חתימה מחייבת

  

  החלטה

המליאה מאשרת כמורשי חתימה מטעם בי"ס עמקים תבור את ה"ה דד גורן ת.ז. 

, חתימתם ביחד, בצירוף חותמת בית הספר, 24040883וצחי אייזנר ת.ז.  56530173

  תחייב את ביה"ס לכל דבר ועניין.

  

  0 –נמנע   0 - נגד   27 -בעד 

 מאושר �

  

 

 2010אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת  .248

בטקס שהתקיים  2010ס משרד הפנים לניהול תקין וניהול כספי תקין לשנת המועצה קיבלה את פר

 דני עייק מציג את התקציב ומפרט. .בבנייני האומה בירושלים 12.9.2011שני ביום 

; רווחי פלגי מים, 10באור מס' הסבר לבישיבת המליאה הבאה חברי המליאה מבקשים  �

  .2000שכירות שגיא 

  

  החלטה:

 .2010ספיים של המועצה לשנת לאשר את הדו"חות הכ
  

  0 –נמנע   0 - נגד   30 -בעד 

 מאושר �
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  ועדות ביקורת יישובים .249

 גבריאל לינהרט, גלינה מלשקו.דוד פישר,  הסוללים:  .א

 קריו, גיורא סמט, יאיר אבוטבול. אברהם חנתון:  .ב

  .ממלאי מקום – אסף ליאור, רמה אטיאס

 אורית רוזנברג, ישראל לקס, נירית ורדישדה יעקב:   .ג

 אילן רז, ורד לוריא, יורם שוויקהיפעת:   .ד

  

  החלטה

  נתון, שדה יעקב, יפעת.לאשר את חברי ועדת הביקורת ביישובים; הסוללים, ח

  
  0 –נמנע   0 - נגד   30 -בעד 

 מאושר �

 

 תב"רים .250

  דני עייק מציג את התב"רים:

מספר 

 "רב שם ת תב"ר

סה"כ 

  הערות  גורם מממן באלש"ח

 ₪  33 ניסה שער כ -חומש שדה יעקב  1628

 חדש  חלק המועצה  מהלוואת חומש   -כללי חומש 

 -סה"כ חומש שדה יעקב מצרפי  
1,450   ₪  

 1,270 -בוצע עד היום מצרפי     
 ₪  

 ₪  180 -יתרת חומש  מצרפי       

1576 
מגרש  -חומש אחוזת ברק 

 משחקים 
600  ₪-  

 הקטנה  300, מועצה מהלוואה  300ישוב 
  

1576 
מגרש  -וזת ברק חומש אח
 משחקים 

550  ₪ 
(מתוך היטלי  200, ישוב  350מ.הפנים 

 הגדלה  ההשבחה ) 
  

1629 
 התייעלות אנרגטית 

60  ₪ 
 חדש  משרד הפנים 

  

1473 
 פיתוח וכבישים-חומש מזרע

200  ₪- 
 2/3ישוב ,  1/3אש"ח  750כללי חומש עד 

   מועצה 50%ישוב ,  50%מועצה , והיתרה 
  

1473 

 פיתוח וכבישים-מש מזרעחו

1,500  ₪ 

 הגדלה  1025ישוב ₪ ,  475מ.הפנים 

 -סה"כ חומש מזרע  מצרפי  
1870   ₪  

  ₪  920 -בוצע עד היום מצרפי     
 ₪  950 -יתרת חומש  מצרפי       

1630 
 שיקום כביש גישה כפר החורש 

420  ₪ 
מתב"ר כבישי גישה  ( ₪ ,  200משרד הפנים 

 חדש ₪  200)   1590תב"ר 
  

1590 
 אחזקת כבישי גישה למועצה 

200  ₪-  
   העברה לתב"ר כפר החורש  

   

 40, שוטף 200טוטו וינר לקהילה  ₪  240 נהלל וכפר גדעון מתקני ספורט  1631
 חדש

  

1632 

התאמת מערכת החינוך למאה 
רכישה והתקנת ציוד  - 21ה 

  2פעימה  -בבתי ספר 
 ₪    1,227מ.החינוך       ₪  1,227

 חדש

  

 ₪  485 הלוואה תכנית חומש  1504
  ₪  350אחוזת ברק  1576העברה מתב"ר 
   ש"ח  135חומש מזרע  1473העברה מתב"ר 

  

        3,515 סה"כ  

  
חברי המליאה מבקשים לצרף לפרוטוקול הסבר כיצד מתבצעים השיקולים  :1631תב"ר  �

  ).מצ"ב נספח ד'מתקני ספורט (המקצועיים לבחירת שימוש בכספי טוטו וינר ל
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  החלטה

  לאשר את התב"רים

  0 –נמנע   0 - נגד   25-בעד 

 מאושר �

 

 שונות .251

 26/9-14/10/2011אייל בצר מודיע על יציאתו לחופשה פרטית  חופשה פרטית: –אייל בצר   .א

  חנה פרידמן. –בהעדרו של ראש המועצה, תמלא את מקומו 

מתחיל לימודים לתואר ראשון במכללה, הלימודים ראש המועצה  ימי ישיבות הנהלה ומליאה:  .ב

 ליאה מבקשת לאשר יום אחר לישיבות (שלישי או חמישי).יתקיימו בימי ראשון ולכן המ

  

  החלטה:

  מהו היום המועדף (שלישי או חמישי).מנכ"ל המועצה יבדוק בקרב חברי המליאה 

  

__________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   מנכ"ל  המועצה


