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על סדר היום:
 .1עדכון תקציב 2011
 .2האצלת סמכויות מועצה – ועדים מקומיים
 .3דיווח גופים :חברה כלכלית ,יזרעאל – עפולה ,שגיא  ,2000פלגי מים ,עמותת התיירות.
 .4עדכון שכר עובד )מנהלת מחלקת גנ"י ,מנהלת ספריה אזורית(
 .5חשבונות בנק כספי הורים )שינויים(
 .6שונות
דיווחים
 פרס ע"ש יאיר שפירא ז"ל
חוה בקל ,מנהלת בית האמנויות קיבלה בשבוע שעבר פרס ע"ש יאיר שפירא ז"ל.הפרס מוענק
מדי שנה לרקדנים מצטיינים מ"בת שבע" ומ"הלהקה הקיבוצית".
מתוך מכתבו של יהודה ברעם ,מנכ"ל קרן חבצלת שתומכת בכנס":לחוה בקל שלום רב ,בשמי
ובשם חבר הנאמנים של קרן יאיר שפירא ז"ל ,אני שמח להודיעך כי הוחלט להעניק לך פרס
ע"ש יאיר שפירא ז"ל .הפרס מוענק לך על שהצלחת לשקם ולפתח את האולפן למחול ואת בית
האמנויות במועצה האזורית עמק יזרעאל....על שבמשך השנים בהן את מנהלת את המוסד
קידמת במידה רבה את הרמה המקצועית של האולפן .פתיחת מגמת מחול פורמאלית עם
בחינות בגרות במחול ,אף היא חלק מניהולך רב ההשראה".
 תוכנית מתאר מושב מרחביה
מושב מרחביה חזר בו מפניתו למועצה בעניין הגשת התוכנית ופנה לועדת המקומית
"יזרעאלים".
יו"ר הועדה "יזרעאלים" נתן אישור עקרוני להיות מוביל התוכנית ומגישה.
הנושא נדון בועדה האחרונה ,יו"ר הועדה דורש שיפוי של הועד המקומי .עם קבלת הדרישה,
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הורה ראש המועצה לעכב החלטה ולקיים דיון פנימי בנושא.
הנהלת המועצה מבקשת לא לקדם את הנושא עד לבדיקת הנושא כולל עמדת המתנגדים.
 .1עדכון תקציב 2011
דני עייק ומירי שריג מציגים את התקציב – מצ"ב נספח א' תקציב  +נספח ב' – הסברים.
אייל בצר ודני עייק מודים לועדת תקציב על תרומתם.
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר עדכון  2תקציב המועצה .2011

 .2האצלת סמכויות מועצה – ועדים מקומיים
מצ"ב נספח ג' – פירוט האצלת הסמכויות לועדים המקומיים.
דני עייק ועו"ד יעל נורקין מסבירים את הנושא.
מנכ"ל המועצה ינחה את ועדות הביקורת ביישובים לבדוק את הביצוע בפועל של תקציב הועד
המקומי ,במסגרת הביקורת השנתית.
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את האצלת הסמכויות מהמועצה לועדים מקומיים,
על פי הנוסח בנספח ג'.

 .3דיווח גופים:
א.

דן תנחומא מציג את הדוחות רווח והפסד של הגופים :חכ"ל ,יזרעאל עפולה ,שגיא ,2000
עמותת התיירות – מצ"ב נספח ד' ,ה' ,ו' ,ז'.

ב.

"פלגי מים" :בתחילת חודש ינואר  2012יפורסם מכרז למכירת מניות פלגי מים.
חלקה הצפוי של המועצה כחמישה עד שישה מלש"ח.

•

הצגה זו באה כדיווח למועצה על פעילות הגופים הנ"ל.

 .4עדכון שכר עובד
א.

בארי עינת )מנהלת מחלקת גני ילדים( :עברה מכרז ביום  ,01/05/2011מבקשים לאשר 25%
משכר בכירים.

ב.

גבעוני נורית )מנהלת הספריה האזורית( :עברה מכרז ביום  ,17/11/2011מבקשים לאשר 30%
משכר בכירים.
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר עדכון שכר לבארי עינת מנהלת מחלקת גנ"י
ולנורית גבעוני מנהלת הספריה האזורית.
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 .5חשבונות בנק כספי הורים )שינויים :בי"ס יסודי נהלל ,מרחבים כפ"ש ,אופקים מרחביה
מצ"ב נספח ח' :פירוט השינויים הנדרשים בחשבונות בנק כספי הורים:
•

בי"ס יסודי נהלל ובי"ס מרחבים כפ"ש ,החלפת נציג הורים.

•

בי"ס אופקים מרחביה ,שינוי החלטה בדבר פתיחת חשבון הבנק בסניף עפולה במקום סניף
מגדל העמק.
החלטה
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את השינויים בנספח ח'.

 .6שונות  -דיווחים
א.

ממ"י
נחתם הסכם פשרה בגין חלף היטלי השבחה ,המועצה צפויה לקבל בין חמישה לשמונה )5-
 (8מלש"ח במשך  4שנים ) (2012-2015כ – ) 2.0שניים( מלש"ח לשנה.

ב.

סוועאד חמירה
דני עייק הציג בפני ההנהלה את תקציב ועד מקומי סוועאד חמיירה לשנים ,2010-2012
הועד מתנהל במועצה ,על פי מודל תפעול  .1כמו כן ,הציג דני עייק את תקציב הפיתוח ובו
כרגע כ –  0.65מלש"ח גרעון בתב"רים והשתתפות נוספת של כ –  0.65מלש"ח במידה ויבנה
מועדון הנוער.
דני עייק יעביר לחברי ההנהלה את פירוט אחוזי גביית המים והארנונה ביישוב.

ג.

חומר רקע לישיבות
לבקשת חברי ההנהלה ,יעשה מאמץ לשלוח את החומר לחברים עד יום רביעי בשבוע שלפני
הישיבה.

רשם :דן תנחומא

-3-

