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 )כ"ב אלול תשע"ג( 90.90..9..מיום  83פרוטוקול 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 ניר שנער יוסי גת

 דו דוריעי ורד מרקיאר שאול פינקרפלד ירון גרוסמן דוד חדד אבנר לוי

 יאיר שלו אמיר כהן אלכס גן סלעית יעקובי אמנון שלו עמי יעקבסון

 ניר שנער זאב גור זיו ורהפטיג דן קנריק אבנר כרמון טאהא סוועאד

     דודו הלפר חיים חמי

 

 חסרים, הודיעו:

 רן יפעה אליהו גור יעל לביא אפרת דני פז רמי יחיא מיכאל ראטה

      גבי בורשטיין

      

 

 חסרים, לא הודיעו:

    ירון אוחיון עופר אבירן ג'אמל עבד אל חלים

      

 

  משתתפים:

אסי , ויקיטוריה ליטבנקו, דובי וינגרטן דני עייק, דן תנחומא, עו"ד יעל נורקין, ליאת מלכה, מירי שריג, 

 אליה, מורן ניר9

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם 99

 שע"גהרמת כוסית לכבוד רה"ש ת 09

 הצגת התכנית )עידו דורי + עפרי דגני( –שימור אתרים  89

בחירת נציגי מליאה לצוות היגוי לתהליך האסטרטגי והצגת  –התוכנית האסטרטגית  49

 התהליך ,יעדים מטרות ואבני דרך להמשך9

 אישור עובד 59

 אישור ועדות ביקורת  69

 תב"רים 79

 שונות 39

 
 

 

 רב זמיר.בירכת ה - –הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע"ג 
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 הצגת התוכנית -שימור אתרים  8079

 מצ"ב נספח א' –עפרי דגני מציגה את צוות התכנון; ערן מבל, ליאורה ברעם, אבנר אמיר 

 ערן מבל עורך התוכנית מציג את התוכנית9

ם לשימור9 חובתנו לשמר אייל בצר: תודה לעפרי דגני, אין הרבה מועצות שיש בהם כל כך הרבה מבני

 ספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה ולמען הדורות הבאים9קף התואת המבנים מתו

 

 

 

 התוכנית האסטרטגית 8039

 חשוב להגיע9 –יתקיים יום שיתוף הציבור לתוכנית האסטרטגית  0.90ספטמבר  08ביום 

 מציגים את עיקרי התוכנית9נדייס דוד בריל ועמוס בר

 הליך האסטרטגי והצגת התהליך, יעדים מטרות ואבני דרך להמשך9בחירת נציגי מליאה לצוות היגוי לת

 מוצע לבחור בשישה חברי מליאה;

 )שמשית( דפנה מאור 99

 )היוגב( יעל לביא אפרת 09

 )גבת( יוסי גת 89

 )אלון הגליל( חיים חמי 49

 )עדי( גבי בורשטיין 59

 )גבעת אלה( דודו הלפר 69

 

 

 החלטה

 ששת חברי המליאה כנציגים בצוות ההיגוי לתוכנית האסטרטגית9לאשר את 

 . -נמנע  . -נגד  04 -בעד 

 מאושר 
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 אישור פרוטוקול קודם 80.9

 909.390.90פרוטוקול מליאה מיום אישור 

 :חברי המליאה מבקשים להוסיף את ההתייחסות בעניין בי"ס שדה יעקב

 קב9מבקשת לקבל עדכון בעניין בי"ס שדה יע "דפנה מאור

רשות החינוך אינה המוא"ז עמק יזרעאל9 כספי החומש של היישוב ישמשו לשיפוץ בית הספר  אייל בצר:

 "9בשדה יעקב לא תתחיל לפני אחוזת ברקלא כספי המועצה9 הבנייה 

  

 החלטה
 

 , בכפוף להוספה בסעיף שונות909.390.909לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 . -נמנע  . -נגד  04 -בעד 

 אושרמ 

 

 

 

 אישור עובד 88.9

הוצגה חוות דעת של היועץ המשפטי בעניין העסקת יחיא יהודית, חוות הדעת מוצגת לחברי המליאה 

 ועותק ממנה יצורף לעותק מקור בלבד9

 

 החלטה
 

לאשר העסקת יהודית יחיא לתפקיד סייעת לגננת, לאחר שעברה ועדת בחינה ביום 

 משרה9 %.4בהיקף  9719910.99
 

 . -נמנע  . -ד נג 03 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 ועדת ביקורת הרדוף 8899

 98.46886ת9ז9 , הרלד פינקביינר 05.83054ת9ז9  , שעשוע גיא56683.64ת9ז9  אבי אור

 מלא מקוםמ - 88.4..55ת9ז9 מירון משה ברק 

  0.909יוני  04עומדים בתנאי הסף עפ"י החלטת מליאה מיום כולם 

 

 החלטה

 9ףהרדולאשר את חברי ועדת הביקורת 

 . -נמנע  . -נגד  06 -בעד 

 מאושר 
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 תב"רים 8809

 ב נספח ב'9"מצ – דני עייק מציג את התב"רים

 האם נעשה בדיקת אומדנים? – יריב בן עזר: אולם ספורט בי"ס "העמק המערבי"

 דני עייק: כרגע זהו תכנון ראשוני

 דובי וינגרטן: הטוטו ייצר מספר דגמים ותימחר אותם9

 ביצוע9תחילת גיע לאישור מליאה נוסף לפני סופי יהחברי המליאה מבקשים שהאומדן  9א

האחראי על תבחן מחדש את ההתקשרות עם מנהל הפרויקט שהמועצה  ביקשוחברי ההנהלה  9ב

 בניית בית הספר "העמק המערבי"9

 

 החלטה

 בכפוף להערות )א', ב'(9התב"רים לאשר 

 . -נמנע  9 -נגד  04 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשמה: מורן ניר

 

__________ 

  

______________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


