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 81.21..218מיום  73 פרוטוקול ישיבת מליאה מס'
 

 נוכחים:
 יריב בן עזר משה ציפורי משה מרקוביץ אלי בן סימון יוחנן מעוז אייל בצר

 דוד דרורי דפנה מאור חנה פרידמן מרדכי פורמן דני פז יוסי גת

 עידו דורי יעל לביא אפרת שאול פינקרפלד ירון גרוסמן רמי יחיא אבנר לוי

 יאיר שלו אמיר כהן אלכס גן סלעית יעקובי אמנון שלו שטייןנרגבי בו

    דן קנריק אבנר כרמון טאהא סוועאד

      

 

 , הודיעו:חסרים

 זיו ורהפטיג ניר שנער אליהו גור ורד מרקיאר דוד חדד זאב גור

      מיכאל ראטה

      

 

 

 , לא הודיעו:חסרים

 עופר אבירן עמי יעקובסון עבד אל חלים ג'אמל דודו הלפר חיים חמי סלעית גדעון

     רן יפעה ירון אוחיון

      

  משתתפים:

אסי אליה, לילך עמיצור, דליה מורן ניר, מירי שריג, , ליאת מלכה, יעל נורקיןדני עייק, דן תנחומא, עו"ד 

 אייל, אברהם ברקן.

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם 28
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 אישור ועדות ביקורת 78
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 תב"רים 2.8

 התקשרות בחוזה חכירה עם חברת חשמל בקשר לת"ט בסוועאד חמירה 228

 אישור פתיחת חשבון 218

 ע בישוב עדיאישור להעברת קרק 238

 שונות 218
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 דיווחים –אייל בצר 

  מיכאל ראטה: עבר ניתוח להחלפת פרק ירך, יעדר מהמליאה למשך מספר חודשים. מאחלים

 החלמה מהירה.

 

 :גפ"מ 

. המשרד להגנת עם חן בר יוסף ראש מינהל הדלק ואנשיו התקיימה פגישה –גפ"מ  -/ד 22תמ"א 

הובלת הגז  באדמה ובכיסוי בקרקע.בישול י גז הסביבה תומך בתוכנית. מדובר בהטמנת מצבור

 תתבצע בצינורות על תוואי קו הנפט.

בבעלות קיבוץ כפר החורש שאישרו שימוש באזור מפעל "פסדים" בלב העמק, דונם(  08השטח )

 בקרקע לגפ"מ.

 : עם חן בר יוסף סיכום הפגישה

 .המועצה מתנגדת 

  וסקר השפעת הסביבה.של שיתוף הציבור תהליך  –לקדם נושא שיתוף הציבור  דורשתהמועצה 

 פגש עם נציג מינהל הדלק.יאסף אליה י 

 

באחריות  –חברי המליאה מבקשים לקבל את התוכנית שהוצגה על ידי מינהל הדלק תקציר הפגישה 

 עידו דורי. חברי המליאה מתנגדים ומבקשים מבעלי התפקידים במועצה לפעול בעניין.

 

 :חוק ההסדרים 

, יש פגיעה חמורה במועצה בהיקף של עשרות (2802דרים למשק המדינה )תקציב בהצעת חוק ההס

יש התנגדות טוטאלית של השלטון המקומי לנושא. המועצה תומכת בכל מהלך לסיכול ₪. מיליוני 

 מעשה חמור זה.

 

 

  :בסיס צה"ל תל השומר 

 ידוע שבסיסי צה"ל במחנה תל השומר עתידים להעתיק את מושבם לדרום ולצפון.

דונם בצמוד  0,888שהמיקום בצפון יהיה כ אשר ממליצה למשרד הביטחון על כך התקבלה החלטה 

 ", טרם התקבל הפרוטוקול המאשר את הידיעה שנמסרה בע"פ.2888לאזור תעשייה "שגיא 

 

 

 אישור פרוטוקול קודם 3238

 2802..24.8פרוטוקול מליאה מיום 

 
 החלטה

 118.681.21לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 . -נמנע  . -נגד  13 -בעד 

 מאושר 
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 1.21עידכון תקציב  3218

 מצ"ב נספח א'8 –דני עייק מציג את הנושא 

 בשנה. 4%הסיבה העיקרית לשינוי בתקציב הינה גידול האוכלוסיה ב 

 

 החלטה:

 1.218לאשר את עדכון התקציב לשנת 

 בישיבת ההנהלה הבאה יוצגו הנתונים בעניין פירעון המילוות8

 . -נמנע  . -נגד  16 -בעד 

 מאושר 

 

 1.22אישור דוח כספי  3258

 (.20.02.28022)נכן ליום  2800תמצית הדוחות הכספיים לשנת הכספים  – נספח ב'דני עייק מציג את 

 

 החלטה:

 1.228לאשר את תמצית הדוחות הכספיים לשנת 

 . -נמנע  . -נגד  16 -בעד 

 מאושר 

 

 

 מורשי חתימה בי"ס "יחד" ובי"ס "מרחבים 3268

 בית ספר "יחד" גבעת אלה: 8א

 יש לעדכן אישור מורשה חתימה:"יחד" ביה"ס ל החדש תלאור מינוי מנהל

 (אילנה עוזרד)במקום  בית הספר  תמנהל  - 800.66880ז .ת אלקון חורי דניאלה

 להלן מורשי החתימה לאחר השינוי:

 0606.8, מגדל העמק, מס' חשבון: 620: מס' סניף: חשבון כספי מועצה (0

 מנהלת בית הספר – 800.66880ן חורי דניאלה ת.ז. אלקו 

  .מזכירת בית הספר – 24846448בנקין איריס ת.ז 

 חתימתם ביחד, בצירוף חותמת ביה"ס, מחייבת לכל דבר ועניין בחשבון זה.

 ערוצי תקשורת: תחומי פעילות:

 פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י 8א

  

 ינטרנט /אינטרנט לעסקיםפועלים בא פיקדונות שקליים 8ב

 ביצוע עסקאות באמצעות הטלפון ו/או אינטרנט 

 ו/או פקסימיליה על ידי מנהל בי"ס 

 מידע טלפוני 

 מידע ופעולות –פקס  

 מידע –פועלים בטלפון  

 "תיק ממסרים" 
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 0006.., מגדל העמק, מס' חשבון: 620מס' סניף: חשבון כספי הורים:  (1

 אחר השינוי:להלן מורשי החתימה ל

  .מנהלת בית הספר – 800.66880אלקון חורי דניאלה ת.ז 

  .מזכירת בית הספר – 24846448בנקין איריס ת.ז 

  .נציג ההורים – .0.82060גיגי יואל ת.ז 

חתימת המנהלת וחתימה נוספת )מזכירה / נציג ההורים( בצירוף חותמת ביה"ס, מחייבת לכל דבר 

 ועניין בחשבון זה.

 ערוצי תקשורת: ות:תחומי פעיל

 פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י 8א

  

 פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים פיקדונות שקליים 8ב

 ביצוע עסקאות באמצעות הטלפון ו/או אינטרנט 

 ו/או פקסימיליה על ידי מנהל בי"ס 

 מידע טלפוני 

 מידע ופעולות –פקס  

 מידע –פועלים בטלפון  

 מסרים""תיק מ 

 בית ספר "מרחבים" כפר יהושע: 8ב

 הוספת מורשה בפעילות בטלפון ובאינטרנט:

 .06048, מגדל העמק, מס' חשבון: 620: מס' סניף: חשבון כספי מועצה (0

  .מזכירת בי"ס – 80.664000אברמוביץ נעמי ת.ז 

 

 להלן מורשי פעילות בטלפון ובאינטרנט לאחר השינוי:

  .מנהלת בי"ס – 800262446איציק מרים ת.ז 

  .מזכירת בי"ס – 80.664000אברמוביץ נעמי ת.ז 

 

 ערוצי תקשורת: תחומי פעילות:

 פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י 8ג

  

 פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים פיקדונות שקליים 8ד

 ביצוע עסקאות באמצעות הטלפון ו/או אינטרנט 

 ו/או פקסימיליה על ידי מנהל בי"ס 

 מידע טלפוני 

 מידע ופעולות –פקס  

 מידע –פועלים בטלפון  

 "תיק ממסרים" 
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 הוספת מורשה בפעילות בטלפון ובאינטרנט:

 448.2., מגדל העמק, מס' חשבון: 620: מס' סניף: חשבון כספי הורים (2

  .מזכירת בי"ס – 80.664000אברמוביץ נעמי ת.ז 

 

 ר השינוי:להלן מורשי פעילות בטלפון ובאינטרנט לאח

  .מנהלת בי"ס – 800262446איציק מרים ת.ז 

  מזכירת בי"ס – 80.664000ת.ז. אברמוביץ נעמי 

 

 ערוצי תקשורת: תחומי פעילות:

 פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י 8ג

  

 פועלים באינטרנט /אינטרנט לעסקים פיקדונות שקליים 8ד

 נטביצוע עסקאות באמצעות הטלפון ו/או אינטר 

 ו/או פקסימיליה על ידי מנהל בי"ס 

 מידע טלפוני 

 מידע ופעולות –פקס  

 מידע –פועלים בטלפון  

 "תיק ממסרים" 

 

 החלטה

 לאשר את מורשי החתימה עפ"י המפורט לעיל8

 . -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

 מאושר 
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 "...1דירקטוריון "שגיא  3278

 אברהם ברקן מציג את הנושא.

 רכב הדירקטוריון )מטעם המועצה( לכללי משרד הפנים:יש להתאים את ה
 2/3  נבחרים 

 2/3  חברי מליאה 
 2/3 נציגי ציבור 

 
 נשים 2/3מתוכם 

 

 אושר ע"י 
משרד 
 הפנים

 דירקטור מוחלף תפקיד נוכחי כיום נציג שם

 עמק  מ.א. אייל בצר אין צורך 2
 יזרעאל

  המועצהראש  נבחר

 עמק  מ.א. עידו דורי אין צורך 1
 יזרעאל

חבר  -נבחר
 מליאה

  סגן ר. מועצה

 עמק  מ.א. אסף רענן  3
 יזרעאל

  גניגר נציג ציבור

 עמק  מ.א. ברקת כהן  1
 יזרעאל

 דורון יעקבי יפעת נציגת ציבור

 עמק  מ.א. אילון תלמי אושר 5
 יזרעאל

  שריד נציג ציבור

 עמק  מ.א. דפנה מאור אין צורך 6
 יזרעאל

חברת  -נבחר
 מליאה

 מיטל פריג' יתשמש

אברהם  אושר 7
 ברקן

 עמק  מ.א.
 יזרעאל

  מנכ"ל חכל עובד

 עמק  מ.א. דליה אייל  .
 יזרעאל

מנהלת מח'  עובדת
  ישובים

 דובי ויינגרטן

  דורש החלפה נציג מפעלים מפעלים אברי מעוז  

 :כיום  00)סה"כ  2888נציגים מכל רשות + נציג ממפעלי שגיא  6 בתקנון החברה: דירקטוריון( ,)

06.) 

 :)החלפת עובד בעובדת, החלפת נציג יפעת בנציגה, החלפת מיטל  השינויים שבוצעו )מודגש באדום

 מאור. דפנה -בנבחרתפריג' )נבחר לשעבר( 

  בהסדרת הנציגים שלהם.מטפלים עיריית מגדל העמק 

 

 החלטה

 בע"מ מטעם המועצה8 ...1לאשר את הרכב דירקטוריון שגיא 

 תתף בדיון ובהחלטה8אמיר כהן לא הש 

 . -נמנע  . -נגד  16 -בעד 

 מאושר 
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 הודעה בעניין בנק הפועלים: 32.8

ל  626בנק הפועלים סניף עפולה עבר למשכנו החדש ובשל איחוד יחידות נוספות הוחלף מספר הסניף מ

426 . 

 

 החלטה

בבנק הפועלים  3.5395ן בנק מס' -המועצה תמשיך לפעול בחהמליאה מאשרת כי 

והיא מתחייבת כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים  הלן "הבנק"(בע"מ )ל

)"טופס פתיחת  1/1.22.הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק במהדורה מיום 

 חשבון"(8

 

 . -נמנע  . -נגד  16 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ועדות ביקורת ביישובים בלפוריה, נהלל, שמשית 3298

 מוביץ בלפוריה: דפנה קטלן, רמי שוורצמן, איתן חיי

 מצטרפת לדוד הכהן, ערן שחר. נהלל: רחל גלנץ

 מצטרף לשרון קידר, אריאל אלברט, מוטי שוורץ, משה רייך.  שמשית: אלון אופק

  1.218יוני  11עומדים בתנאי הסף עפ"י החלטת מליאה מיום כולם 

 

 החלטה

 ביישובים: בלפוריה, נהלל, שמשית8הנ"ל, לאשר את חברי ועדת הביקורת 

 . -נמנע  . -נגד  16 -בעד 

 מאושר 

 

 עדכון –כדורסל בוגרים  31.8

שלא ייצא לפועל לאור עלויות  –האיחוד עם טבעון הסתיים, הועלתה הצעה לאיחוד עם מוא"ז מגידו 

 קיום דובר על בהנהלה. בשנה הראשונה גבוהות ודרישת מגידו שהמשחקים יתקיימו אצלם בלבד

אלש"ח נטו שאושרו  088ובעלויות סבירות של כ  בוגרי העמק בלבדקבוצה בליגה א' המורכבת מ

 .2802במסגרת התמיכות לשנת 

אלש"ח הינה סכום גבוה אין סיבה להשקיע את הסכום בכדורסל ולא  088אלכס גן: העלות הסבירה כ 

 בענפים אחרים.

 אישרה השקעה בכדורסל בוגרים. 2802יוני  24אמיר כהן: המליאה בישיבתה מיום 
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 מסלולים ללא הצעות מחיר – 781.21נוך מכרז הסעות חי 3128

 קבלני הסעות.  26מסלולי נסיעה והשתתפו בו  288-למעלה מ הסעות חינוך 6.2802במכרז 

ויש מסלולים שהצעות המחיר שהתקבלו  סלולים שלא הוגשה לגביהם כל הצעהישנם מספר מ

ם בפתח ואין חורגות ממחירי המקסימום ולכן מדובר בהצעות פסולות. מאחר ושנת הלימודי

ועל כן נבקש להסמיך  לולים החסרים במהרהאפשרות לערוך מכרז נוסף, יש להשלים את המס

תנחומא, דני עייק, מירי שטיינברג, אמיר כהן )נציג המליאה(, יריב בן עזר )נתיג ועדת צוות: דן 

"י צו הצעות מחיר חדשות מקבלני ההסעות ולנהל מו"מ בקשר למסלולים הללו. עפ תלקבלתקציב( 

 המועצות האזוריות דרוש אישור ממליאת המועצה לצורך זה.

 

 החלטה

 ,את הצוות: דן תנחומא, דני עייק, מירי שטיינברג, יריב בן עזר, אמיר כהן להסמיך

 לניהול מו"מ מול קבלני ההסעות לקבלת הצעות מחיר למסלולים החסרים8

 . -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 

 תב"רים 3118

 מצ"ב נספח ג'8–יג את התב"רים דני עייק מצ

 .יעל לביא אפרת מבקשת שועדת ההיגוי בנושא שדה התעופה מגידו תתכנס לפני התכנון 

 

 החלטה

 את התב"רים בנספח ג'8לאשר 

 . -נמנע  . -נגד  17 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ד חמירהאעבסוו חנת טרפוהתקשרות בחוזה חכירה עם חברת החשמל בקשר לת  3138

מ"ר( ועל  0,4.0ד חמירה )שטח החלקה הוא אעבסוו 06חלקה  08208ויות בגוש המועצה היא בעלת הזכ

חלקה זו הקימה המועצה תחנת טרנספורמציה עבור חברת החשמל. כעת מבקשת חברת החשמל לחכור 

מ"ר( וכן לקבל זיקת הנאה לתחנה )זכות מעבר  .2-מהמועצה את השטח עליו הוקמה התחנה )כ

₪.  286,640.08ות וכו'( ובתמורה תשלם חברת החשמל למועצה סך של ואפשרות להניח כבלים, צינור

בכדי להתקשר בחוזה הנ"ל עם חברת החשמל דרוש אישור ממליאת המועצה, ובהמשך אישור ממשרד 

 הפנים )כאמור בפקודת המועצות המקומיות(.

 

 חלטהה

 ד חמירה8אעאת ההתקשרות בחוזה חכירה עם חברת חשמל בקשר לת"ט בסוולאשר 

 . -נמנע  . -נגד  15 -עד ב

 מאושר 
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 בנק דקסיה –אישור פתיחת חשבון בנק   3118

נדרש פתיחת חשבון ייעודי לכספי פייס עבור הקמת מועדון נוער בחנתון בבנק דקסיה, עד גמר 

 הפרויקט.

 

 החלטה

לאשר פתיחת חשבון בנק ייעודי  בבנק דקסיה לכספי פייס עבור מועדון נוער בחנתון 

מורשי חתימה; אייל בצר, דן עייק + חתימתם יחד, בצירוף חותמת לרבות אישור 

 המועצה, מחייבת את המועצה לכל דין ודבר בחשבון הבנק8

 . -נמנע  . -נגד  17 -בעד 

 מאושר 

 

 תב"ע הרחבה עדי 3158

 מציג את הנושא: עידו דורי

מועצה. עם בתב"ע הקודמת של היישוב עדי היה שטח המיועד לכביש, אשר הבעלות בו היתה של  ה

שני מגרשים מתוך אישור תב"ע חדשה לעדי, יעוד השטח הפך למגורים, והוא משתרע על חלקים 

 המיועדים לשיווק בהרחבה. על מנת לשווק את המגרשים, המועצה התבקשה להחזירם למינהל.

 

 החלטה

המסומנים במפה שהוצגה על ידי  בעלות בשטחיםהעברת לאשר  המליאה החליטה

 בכפוף להתקיימות התנאים הבאים:  ינהל מקרקעי ישראל,למ ,עידו דורי

מהמינהל, כתוצאה מהעברת או תמורה  זכויותבדיקה בדבר קבלת מיצוי  (א)

 השטח חזרה למינהל;

עדי מתחייבת לשאת בכל הוצאה שתחול על  מכוחוקבלת כתב שיפוי מעדי,  (ב)

 המועצה, בקשר עם העברת השטחים למינהל;

דה ותתקבל אצל עדי תמורה מהמינהל במי לפיהקבלת התחייבות מעדי  (ג)

 ועבר למועצה8ת מורהעקב שיווק המגרשים הנ"ל, הת

 . -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 

מבקש שהמועצה תפעל מול המינהל לחייב רוכשי קרקע לסיים בנייה על המגרש עד שלוש  אלכס גן:

בנייה למשך תקופה ארוכה ר שנים וזאת בכדי שלא יווצר מצב שקורה היום שאנשים גרים בתוך את

שלא רק אנשים גרים באתר בניה אלא אנשים קנו למטרות ספקולציה דבר שהעלה מאד את מהסביר ו

 .תטופל סוגיהה בצר: אייל.  המחירים בעמק
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 שונות: 3168

 מבקשת לקבל עדכון בעניין בי"ס שדה יעקב. דפנה מאור

רשות החינוך אינה המוא"ז עמק יזרעאל. כספי החומש של היישוב ישמשו לשיפוץ בית הספר  אייל בצר:

 חוזת ברק.יעקב לא תתחיל לפני אבשדה הבנייה  לא כספי המועצה.

__________  ______________ 

 בצר      אייל      דן      תנחומא

 מנכ"ל  המועצה
 

 

 ראש    המועצה 


