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  201125.12.מיום  23 פרוטוקול ישיבת מליאה מס'
  

  נוכחים:
  חיים חמי  סלעית יעקובי  עופר אבירן  אלי בן סימון  אבנר לוי  אייל בצר

  יוסי גת  שאול פינקרפלד  טאהא סוועאד  חנה פרידמן  יאיר שלו  עמי יעקובסון

  וןאבנר כרמ  ירון גרוסמן  משה ציפורי  סלעית גדעון  מרדכי פורמן  מיכאל ראטה

  דפנה מאור  משה מרקוביץ  דן קנריק  דוד דרורי  ניר שנער  עידו דורי

          זאב גור  יוחנן מעוז
  

  , הודיעו:חסרים

  גבי בורנשטיין  יעל אפרת לביא  דוד חדד  דודו הלפר  זיו ורהפטיג

          אלכס גן
  

  

  , לא הודיעו:חסרים

  דני פז  שלואמנון   ג'אמל עבד אל חלים  יריב בן עזר  ורד מרקיאר  ירון אוחיון

      אלי גור  אריק יחיאלי  רמי יחיא  אמיר כהן

            

   משתתפים:

עמירם הלוי, עוזי עשת, עו"ד יעל נורקין, ליאת מלכה, מירי שריג, אסף אליה, , דן תנחומאדני עייק, 

  פליקס דה פז.
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 דיווחים ראש המועצה

 ועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים" �

  תושבים. 34,770מונה  31.10.2011נכון ליום ת מועצה אוכלוסיי

בבקשה להנחות את המחוז  משרד הפניםתושבים, המועצה פנתה ל 35,000ל בקרוב המועצה תגיע 

לחוק התכנון  )1(א 19להעברת הועדה להתנהלות על פי סעיף  ךלהיערצפון ויו"ר "יזרעאלים" כיום 

  .2012, החל מתחילת שנת 1965 –, תשכ"ה והבנייה

שיבחרו על ידי המליאה  חברי המליאה יהיו חברי הועדהוחלק מראש המועצה ישמש כיו"ר הועדה, 

  ויאושרו על ידי משרד הפנים.

  

  
 כבישי גישה ליישובים �

כבישי חלק משר התחבורה התארח במועצה ובישר כי משרד התחבורה ייקח על עצמו את אחזקת 

 .2012הלך שנת במ כביש "ללא אבא"ליישובים ובנוסף  הגישה

  

 2012-2011 שדרוג תשתיות ותיקות –משרד החקלאות  �

 של ראש המועצה על שרת החקלאות, משרד החקלאות אישר למועצה: בעקבות פניות

  שני יישובים לביצוע בסך הכל ומתוכם  ארבעה יישובים לתכנון ∗

  יישוב נוסף בסימן שאלה ∗

  

ציגת המליאה מטעם היוגב על מות נ –של משפחת יעל לביא אפרת בצערה ראש מועצה משתתף  �

  .יו, אבנר אפרתבתאונת דרכים בפיג'י ומאחל החלמה מהירה לאבדרור של בעלה שרה, אמו 

 

 אישור פרוטוקול מליאה קודם .263

  27.11.2011פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  27.11.2011לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 

  0 -נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �

  

  

 שובים ועדים מקומייםתקציבי יי .264

ועדים טבלת  – נספח א'מצ"ב  –. של הועדים המקומיים 2012התקציבים לשנת ליאת מלכה מציגה את 

  .ועד מקומיפירוט תקציבים לפי  –וג'  ב' נספח+מקומיים 

  

  החלטה

  .ג'. -על פי המפורט בנספחים א', ב' וועדים מקומיים ה של 2012לשנת  התקציביםלאשר את 

  0 –נמנע   0 - גד נ  21 -בעד 

 מאושר �
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 וועדים מקומיים –האצלת סמכויות מועצה  .265

  פירוט האצלת הסמכויות לועדים המקומיים. – (מסמך עקרונות)'דנספח מצ"ב 

  דני עייק ועו"ד יעל נורקין מסבירים את הנושא.

ומי,  הביצוע בפועל של תקציב הועד המקמנכ"ל המועצה ינחה את ועדות הביקורת ביישובים לבדוק את 

  במסגרת הביקורת השנתית.

  

  החלטה

  הסמכויות מהמועצה לועדים מקומיים;האצלת את על פי הנוסח בנספח ד' לאשר 

אחוזת ברק, אלונים, אלוני אבא, אלון הגליל, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, גבעת 

הסוללים, חנתון, יפעת, כפר ברוך, כפר  אלה, גבת, גזית, גניגר, דברת, הושעיה, היוגב, הרדוף,

החורש, כפר יהשע, מזרע, מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, נהלל, עין דור, עדי, ציפורי, רמת 

  תל עדשים, תמרת.שמשית, דוד, שריד, שדה יעקב, 

    

  0 –נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �

  

 דיווח גופים:  .266

, עמותת 2000שגיא , רעאל עפולהדן תנחומא מציג דוחות רווח והפסד של הגופים: חכ"ל, יז  .א

 (חברות עירוניות). 'ו', ז', ח', מצ"ב נספח ה – התיירות

יתרת מניות  –ורסם מכרז למכירת מניות פלגי מים יפ 2012"פלגי מים": בתחילת חודש ינואר   .ב

 ).9%, מוא"ז מגידו 17%מוא"ז עמק יזרעאל 

כחמישה עד שישה היקף של מלש"ח מתוך מכירת המניות ב 3.75כ חלקה הצפוי של המועצה 

  .מלש"ח

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

  

  

 2011עדכון תקציב  .267

 – 'ינספח תקציב +  נספח ט'מצ"ב  – 2011לשנת  התקציבעדכון דני עייק ומירי שריג מציגים את 

  אלש"ח. 239,619תקציב מאוזן בסך  הסברים.

  

  החלטה

  עם כל המשתמע מכך לרבות כ"א. 2011תקציב המועצה  2עדכון לאשר 

  0 –נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �
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 עדכון שכר עובד .268

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

 .בכירים

 30%, מבקשים לאשר 17/11/2011עברה מכרז ביום הספריה האזורית):  ת(מנהל גבעוני נורית  .ב

 .ר בכיריםמשכ

  

  החלטה

ולנורית גבעוני  משכר בכירים) 25%( עדכון שכר לבארי עינת מנהלת מחלקת גנ"ילאשר 

  .משכר בכירים) 30%( מנהלת הספריה האזורית

  0 –נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

  

 אופקים מרחביהשגיא שריד, שינויים: יסודי נהלל, מרחבים כפ"ש,  -חשבונות בנק כספי הורים  .269

 הנדרשים בחשבונות בנק כספי הורים:שינויים : פירוט ה'יאנספח  מצ"ב

  החלפת נציג הורים.בי"ס שגיא שריד:  בי"ס יסודי נהלל, בי"ס מרחבים כפ"ש, •

מגדל  סניף עפולה במקוםסניף שינוי החלטה בדבר פתיחת חשבון הבנק ב בי"ס אופקים מרחביה, •

  .העמק

  

  החלטה

  פח יא'.בנסכפי שמפורטים את השינויים לאשר 

  0 –נמנע   0 –נגד   23 -בעד 

 מאושר �

  

 תב"רים .270

  מציג את התב"רים: דני עייק

מספר 

 שם תב"ר תב"ר

סה"כ 

  הערות גורם מממן באלש"ח

1646 
 ₪1,050  מגרש ספורט מנשיה זבדה 

העברה מתב"ר ₪ (   235משרד הפנים 
 -מועצה ₪ ,  700), משרד השיכון  1452

 חדש ₪  115קרן לעבודות פיתוח  

1647 
יוזמות מקומיות לפיתוח בר 

 ₪95  קיימא
  ₪  50 - 53%(משרד איכות הסביבה 
 חדש ₪  45 - 47%מועצה תקציב שוטף 

 חדש תמ"ת  (מסלול חדש במועצה א.ת ) ₪15,000  2000פיתוח א.ת שגיא  1648

1488 
   קרנות המועצה  ₪97 - מרכז הסעים שריד 

   ים  משרד הפנ ₪97  מרכז הסעים שריד  1488

     16,145 סה"כ  

  
  החלטה

  לאשר את התב"רים

  1 –נמנע   0 - נגד   22-בעד 

 מאושר �
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  בנקים - מסגרות אשראי .271

  בבנקים; 2012מבקשים לאשר מסגרות אשראי לשנת 

  ₪. 500,000בנק הפועלים:   .א

  ₪. 600,000בנק לאומי לישראל (ב.ל.ל):   .ב

  ₪. 1,400,000בנק דקסיה:   .ג

  

  החלטה

  עם כל המשתמע מכך. שראילאשר את מסגרות הא

  0 –נמנע   0 - נגד   19-בעד 

 מאושר �

  

 

 ועדות בחינה למשרות פנויות במועצה .272

מנכ"ל ל האציל ראש המועצה את הסמכות 212סעיף  13.03.2011מיום  24בישיבת המליאה מס' 

  נציג הרשות בועדות בחינה. תפקיד המועצה דן תנחומא ל

כי במידה ונבצר מדן תנחומא להשתתף בועדות בחינה  לאשר המליאה אישור את מבקש המועצה ראש

 בחינה בועדותכי נציג הרשות המקומית יהיה ראש המועצה (אייל בצר) או ס.ר. המועצה (חנה פרידמן) 

  .במועצה פנויות למשרות

  
  החלטה

 פנויות למשרות בחינה בועדות הרשות כנציג אייל בצר וחנה פרידמן מינוילאשר 

  במידה ונבצר מדן תנחומא להשתתף. יזרעאל עמק במועצה האזורית

  

  

  0 –נמנע   0 - נגד   19-בעד 

 מאושר �

  

  

  

  

__________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  מנכ"ל  המועצה
  
  

  ראש    המועצה 


