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  04.03.2012מיום  33 פרוטוקול ישיבת מליאה מס'
  

  נוכחים:
  יריב בן עזר  משה ציפורי  אבנר לוי  זאב גור  זיו ורהפטיג  אייל בצר

  חנה פרידמן  מרדכי פורמן  ורד מרקיאר  יוסי גת  דודו הלפר  יאיר שלו

  עמי יעקובסון  רמי יחיא  שאול פינקרפלד  אמיר כהן  יוחנן מעוז  יעל אפרת לביא

  עידו דורי  טאהא סוועאד  משה מרקוביץ  אמנון שלו  ירון גרוסמן  ניר שנער

  דוד דרורי  דפנה מאור  אבנר כרמון  דן קנריק  אלי בן סימון  גבי בורנשטיין

      אלכס גן  סלעית יעקובי  מיכאל ראטה  דוד חדד
  

  , הודיעו:חסרים

            אליהו גור
  

  

  , לא הודיעו:חסרים

  גדעון סלעית  אריק יחיאלי  ד אל חליםגאמל עב  חיים חמי  דני פז  ירון אוחיון

            עופר אבירן

            

   משתתפים:

רהם ברקן, דובי וינגרטן, אבעו"ד יעל נורקין, ליאת מלכה, מירי שריג, אסף אליה, , דן תנחומאדני עייק, 

  דה.ולילך עמיצור, מורן ניר, רו"ח אורי הולצמן, אלי יה

  

 :על סדר היום

ל פיתוח, יוזמה וקידום של תוכניות תקשוב ע, גדעון סער, חינוךברכות למצטיינים בפרס שר ה

  . 21 - מתקדמות בבתי הספר, במסגרת התוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה
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 אישור תמיכות .7

 ועדת גבולות .8

 חברים להנהלה .9

 בקשת עובדת לעבודה נוספת .10

 תב"רים .11

 תב"רים לסגירה .12

 אישור שכר עובד .13

 שונות .14

 גזית, הושעיה, היוגב :2011תקציב לשנת עדכון   .א
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• ïééèöî øôñ úéá – äéáçøî íé÷ôåà ñ"éá  

• úðééèöî äøåî –  .úéùîù íéòø ñ"éá é÷ñìá äðéã 

ìîä éøáç éðôá äâéöî é÷ñìá äðéãòéù äàéå.àîâåãì ø  

 :êåðéçá áåùçéî6  ,íà úúéë ìëá äøåî úåãîò íò íééãåñé øôñ éúá180  .íéøåîì íéàùéð íéáùçî

 ãåòì úåãîò åîìùåé á"òùú úðùá5  ãò å÷ìåçéå øôñ éúá160 .íéøåîì íéàùéð íéáùçî  

áãá íéòâåðä úà áåùçéîä ú÷ìçî íùá ÷ééò éðãå êåðéçä ú÷ìçî íùá äëøéá ïîãéøô äðç ,ø

 éðãå äðç.äçìöäì úå÷ìçîä ìù íúîåøú úà åðééöå åãåä  

∗ .íéëåæä úà úëøáî äöòåîä úàéìî  
  

  דיווחים ראש המועצה

, ראש אכ"א, ראשי רשויות מובילות בגיוס לצה"ל עם אלוף אורנה ברביבאי 30 היום התקיים מפגש �

 מוא"ז עמק יזרעאל נמצאת במקום השני במועצות האזוריות.

 

 "יזרעאלים" –כנון ובנייה ועדה לת -דיווח  �

) 1(א 19יוסי ברון בבקשה לפעול על פי סעיף  –חוז צפון במשרד הפנים למנהל מראש המועצה פנה 
לאור העובדה שמספר התושבים במוא"ז עמק יזרעאל  1965 -חוק התכנון והבניה, התשכ"ה) ב1(

  ).31.01.2012(עדכון  תושבים 35,036הינו 
  

  :19להלן סעיף 

  ), התשנ"ו]4), התשל"ג, התשנ"ה (מס' 2[תיקונים: התשכ"ט (מס'  רשויות מקומיות ועדה במספר
הרשויות המרחביות),  -במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת (להלן    (א)     . 19     

  יהיה הרכבה של הועדה המקומית כזה:
  יושב ראש;הממונה על המחוז או נציגו והוא יהיה ה   ) 1(          
שבעה חברים שימנה שר הפנים מתוך רשימת אנשים שהמליצו עליהם הרשויות המרחביות, בשים לב    ) 2(          

ככל האפשר לייצוג של כל הרשויות המרחביות ולמספר התושבים של כל אחת מהן, ובלבד שלא יתמנה עובד 
  ל הרשויות המרחביות;הרשויות הללו ושלפחות שניים מהממונים לא יהיו חברי המועצות ש

  (נמחקו).   ) 7(-)3(          
על אף הוראות סעיף קטן (א), במרחב תכנון מקומי, שברשות מרחבית אחת לפחות המצויה    ) 1) (1(א          

  בתחומו, מספר התושבים הוא שלושים וחמישה אלף או יותר, יחולו הוראות אלה:
  רים ותורכב מנציגי הרשויות המרחביות;חב 17הועדה המקומית תהיה בת    (א)              
שר הפנים יקבע את מספר הנציגים של כל רשות מרחבית בועדה המקומית, לפי היחס שבין מספר   (ב)              

התושבים של כל אחת מהרשויות המרחביות למספר התושבים הכולל של הרשויות המרחביות שבאותו מרחב 
  ות מרחבית;תכנון, אך לא פחות מנציג אחד לכל רש

כל רשות מרחבית תבחר, ככל שניתן, את נציגיה לועדה המקומית בהתאם להרכב היחסי של הסיעות;    (ג)              
ואולם, אם מספר הנציגים של רשות מרחבית אחת בועדה המקומית הוא ארבעה לפחות, וקיימת באותה רשות 

ת המרחבית, לועדה המקומית, נציג אחד לפחות מרחבית ועדת הנהלה שלא כל הסיעות מיוצגות בה, תבחר הרשו
  מסיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה;

  הועדה המקומית תבחר מבין חבריה יושב ראש;  (ד)              
 -) תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה לתכנון ולבניה (להלן 1הועדה המקומית שהוקמה לפי פסקה (  (א)    ) 2(             

  חברים.ועדת משנה) בת שבעה 
כל התפקידים והסמכויות של ועדה מקומית יהיו נתונים לועדת משנה ודין החלטתה, בכפוף להוראות   (ב)              
  (ז), כדין החלטת הועדה המקומית.18סעיף 
  (ז).18על החלטות ועדת המשנה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף    (ג)              

(ב), שתהא להם דעה מייעצת; על 18נו, דרך קבע, הנציגים המנויים בסעיף ) לדיוני הועדה המקומית יוזמ2(א     
  (ד).18החלטות הועדה המקומית לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 

נציג רשות הכבאות שתחומה כולל את תחום הועדה המקומית, בעל הכשרה מקצועית בעניני מניעת    (ב)      
ה לו דעה מייעצת בענינים הנוגעים לשריפות; היה תחומה של הועדה שריפות, יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה ותהי

  כלול ביותר מרשות כבאות אחת, יקבע שר הפנים את רשות הכבאות שתמנה את הנציג לענין סעיף קטן זה.
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 אישור פרוטוקול מליאה קודם .273

  25.12.2011פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  25.12.2011לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 

  0 -נמנע   0 - נגד   31 -בעד 

 מאושר �

  

  

  2011סיכום ביקורת  .274

.  )א' נספח ב"(מצ 2010 לשנת הביקורת ח"דו את מציג המועצה של פנים מבקראורי הולצמן (רו"ח), 

  עיקרי הדברים.צגים בסיכום הביקורת מו

 .המועצה ל"מנכ במשרד המלאים חות"בדו לעיין מוזמנים המליאה חברי

להם בקשות לנושאים לביקורת, מתבקשים להעביר בקשה מסודרת (בכתב) לועדת חברי מליאה שיש 

  .המועצה של הביקורת ועדת של העבודה את לטובה מצייןהביקורת של המועצה, אורי הולצמן (רו"ח) 

  אורי הולצמן.יוחנן מעוז (יו"ר ועדת ביקורת) מודה ל

הצגת הפעילות על ידי  –ת חברי המליאה מבקשים לקיים דין מעמיק בנושא החברה הכלכלי �

 אברהם ברקן.

  

 2013-2012תוכנית עבודה  –ביקורת  .275

-2012 לשנים הביקורת של העבודה התוכנית את מציג המועצה שללצמן (רו"ח), מבקר פנים הו אורי

  (מופיע בנספח א'). 2013

 מוכנות המועצה לשעת חירום. בדיקת להוסיף מבקשים המליאה חברי

  

  החלטה
מוכנות המועצה  בדיקת בתוספת 2012-2013 לשנים הביקורת תוכנית את לאשר

 לשעת חירום.

  0 -נמנע   0 - נגד   33 -בעד 

 מאושר �

  

  דוח ביקורת  –ביקורת  .276

  (מצ"ב נספח ב'). דוח מעקב אחר יישום המלצות ותיקון ליקויים

  
  החלטה
 דוח מעקב אחר יישום המלצות ותיקון ליקויים את לאשר

  0 -נמנע   0 - נגד   32 -בעד 

 מאושר �
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  ד"וח ביקורת משרד הפנים –ביקורת  .277

  ').א מופיע בנספח(הביקורת של משרד הפנים וח "דאורי הולצמן מציג את עיקרי 

  
  החלטה
 ביקורת של משרד הפניםהוח "ד את לאשר

  0 -נמנע   0 - נגד   29 -בעד 

 מאושר �

  

 2013-2012תוכנית פיתוח  .278

 :נספח ג')(מצ"ב ראש המעצה, אייל בצר מציג את התוכנית 

  3חוק חינוך חינם מגיל  �

  כי החל משנת הלימודים הבאה בעקבות המלצת ועדת טרכטנברגשהתקבלה החלטת הממשלה 

ילמדו בגני ילדים ציבוריים, כך שההורים הילדים  .3לילדים מגיל (לא חובה)  חינוך חינםתספק המדינה 

. בפועל (בשעות הלימוד הפורמאליות), בהתאם להחלטת הממשלה יהיו פטורים מתשלום שכר הלימוד

יישום החוק נופל על כתפי הרשויות המקומיות, וכל רשות מתמודדת עם הבעיות העולות מהשטח. כמו 

כן, אין עדיין הערכות תקציבית כי משרד החינוך עדיין לא יודע כמה כספים יועברו לרשויות בגין החלת 

  .החוק

המועצה נערכת לנושא ומתדרכת  -הינה לאפשר לכל ילדי המועצה להנות מהחוק מדיניות המועצה 

  את היישובים / תושבים.

עלות בניית הגנים מעבר להקצבת משרד החינוך תהיה ע"ח הישוב מחומש יישובי, הכנסות מנהל ו/או 

  כל מקור יישובי אחר.

  

 בתי ספר �

ר, שדה יעקב ומק המערבי, עמקים תבבתי ספר: הע שלושההמועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך ל

  באחוזת ברק ובי"ס הרדוף.ומצפים לקבל את ההרשאה לבי"ס 

  

 טוטו – 2020תוכנית  �

, פרוטוקול 233(החלטה מספר ומגרש כדורגל אחד המועצה זכאית לבניית שמונה אולמות ספורט 

ת הספר בהושעיה . אולם הספורט הראשון יבנה בבה"ס העמק המערבי והשני בבי)10.07.2011מליאה 

  בכפוף לאישורים ולמקורות בהתאם.

  

  חומש ישובי �

אלש"ח (שקל מול שקל). מטרת  250אלש"ח כנגד תקצוב היישוב בסך  250המועצה תתקצב כל ישוב עד 

  בניית מוסדות חינוך (ציבור). –התקצוב 

  קטים.ייאשר את הפרוי ראש המועצה ת הפיתוח של המועצה בראשותווצ

שישה) מלש"ח לשנים  –(חמישה  5-6חומש היישובי ה"קטן" בהיקף של מועצה בחלקה של המימון 

היטל  80%(שלוש מאות) אלש"ח הכנסה שנתית ממערכות סולאריות  ומעבר מ  300הקרובות יהיה מ 

  (שבע מאות) אלש"ח לשנה. 700 –היטל השבחה בהיקף של כ  50%השבחה ל 

  

  



  

5 

  

  

דעת שנייה  יקבל חוות – /תב"רדת תקציב הינה שכל פרויקטיריב בן עזר (יו"ר ועדת תקציב): המלצת וע

 תנהל תחת ביקורת פנימית וחיצונית.לפני החלטה וכל תב"ר י

מניסיון העבר ידוע שהמועצה הגיעה להרבה חריגות גדולות בתב"רים ולכן חייבים להקים מנגנון למנוע 

  ת קטנות כגדולות.חריגו

יהיו חייבים להסתיים באפס הפרויקטים  –ה לצמצום בתוך כל פרויקט חייב להיות בצ"מ ואופצי

  טעויות, איסור מוחלט על חריגה בתב"ר.

  אלכס גן: מבקש שבכל שלב בתב"ר המליאה תקבל עדכון.

  

  החלטה
  כל מרכיביה לע 2012-2013את תוכנית הפיתוח  את לאשר

  0 -נמנע   0 - נגד   25 -בעד 

 מאושר �

  

  

 היטל השבחה ושינוי חלוקת תוכנית חומש יישובי קטן  .א

  ').ד(מצ"ב נספח דני עייק מציג את תוכנית חומש יישובי קטן 

מהיטל ההשבחה ישמש לכיסוי הוצאות הועדה לתכנון  10% – שינוי חלוקת היטל ההשבחה

כספים שיגבו על ידי יחל מ השינוי. לישוב 45% -למועצה ו 45% –היתרה תתחלק  .ובנייה

פעל ככל הניתן על מנת שסכום ההיטל שיקבל הישוב . המועצה ת01.01.2013 מיוםהחל הועדה 

  לא יפחת מגובה דמי ההיוון שישולמו באותו מקרה למינהל מקרקעי ישראל.

  
  החלטה

 את תוכנית חומש יישובי קטן את לאשר  .א

מהיטל , 01.01.2013החל מיום : באופן הבא 5.6.2000החלטת מועצה מיום  ת אתלשנו  .ב

 היתרה .מית לתכנון ובנייה, לכיסוי הוצאותיהעבור הועדה המקו 10%ההשבחה ינוכו 

תחולק בין המועצה לבין הועד המקומי של אותו ישוב בו נגבה היטל ההשבחה  )90%(

רכי תכנון ופיתוח מוניציפאלי בישוב, כפי שיוסכם צלוהיא תשמש לכל אחד,  45% –

  בין המועצה לבין הועד המקומי של הישוב.

  0 -נמנע   4 - נגד   21 -בעד 

 שרמאו �

  

  

 שמונה מלש"ח בסך פיתוח  הלוואת  .ב

מוצע לקחת הלוואת פיתוח מהמערכת  2012גם בשנת  ,דני עייק מציג את הנושא: כמידי שנה

  הבנקאית כחלק מימון של המועצה בתוכנית הפיתוח לשנה זו.

  שנה מבנק דקסיה. 15 - ל ,(שמונה) מלש"ח 8.0בסכום של  בהלוואה מדובר

  

  החלטה
 לרבות כל התנאים ,(שמונה) מלש"ח 8.0בסך  מבנק דקסיה, ההלווא לקיחת לאשר

  (שיעבוד הכנסות וכו'). שידרוש הבנק לשם מתן ההלוואה
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  0 -נמנע   4 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �

  

 2012הבהרה לעניין צו ארנונה מועצה  .279

 :2012הבהרה לגבי שתי החלטות שקיבלה המועצה בעניין צו ארנונה לשנת 

באזור א' יקבע הסיווג החדש  –הביטחון שהוחלט להעבירם לאזור א'  לגבי נכסים בשימוש משרד  .א

של מסלולי הטיסה לפי התעריף הקבוע באזור ד', בתוספת ההעלאה המבוקשת לכל הנכסים באזור 

 א' (למעט מגורים).

 הקבוע מהסכום המיזערי נמוכה המקומי הועד ושל המועצה של המצרפית בהם הארנונה ישוביםב  .ב

ההפרש בין התעריף  שיעורשיעור הארנונה שהמועצה תטיל יהיה ב ,גים מסויימיםלגבי סיוו בחוק

ולא יותר מהשיעור המיזערי הקבוע  סיווג לבין תעריף הועד המקומי לאותו בחוק המיזערי הקבוע

 .בחוק

  

  החלטה
  2012לעניין צו הארנונה מועצה ההבהרות  את לאשר

  0 -נמנע   0 - נגד   20 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

 יכותועדת תמ .280

מצ"ב  – 23.02.2012, 'המצ"ב נספח  -12.02.2012דן תנחומא מציג את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

  '.ונספח 

  עו"ד יעל נורקין:

העמותה  המשתתפות בפעילות מידע נוסף בדברהמועצה ביקשה לקבל  נשים: ה לקידוםעמותה �

מבקשים  ים ולכן, טרם התקבלו הנתונשהן תושבות העמק, אולם עד מועד ישיבת המליאה

  לאחר קבלת ובדיקת הנתונים.עד  להמתין עם מתן התמיכה, ככל שהמליאה תאשרה,

  

מירי שריג: התמיכה לעמותת כחול לבן גדלה לאור כניסת פעילות בי"ס לכדורסל לעמותה. לעמותת 

  כחול לבן אין הכנסה ממקורות חיצוניים (ספונסרים וכד').

  

דיון מעמיק בעניין פעילות בית האומנויות ועמותת כחול חברי המליאה מבקשים לקיים סיור ו �

  לבן. 

  

  החלטה

 התמיכה כספי .'ו' + הכפי שמופיעים בנספח  2012התמיכות לשנת לאשר את 

  קבלת הנתונים ובדיקתם.יועברו רק לאחר לקידום נשים לעמותה 

  1 -נמנע   1 - נגד   20 -בעד 

 מאושר �
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  חברים להנהלה .281

  חברים נוספים; 2, המועצה מבקשת לאשר (לאחר פרישתה של יעל דגני) יםחבר 9הנהלת המועצה מונה 

  ורד מרקיאר (גזית) •

  אלי בן סימון (ציפורי) •

  

  החלטה

  את אלי בן סימון (ציפורי) וורד מרקיאר (גזית) כחברים בהנהלה.לאשר 

  0 -נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �

  

  

 שונות .282

 2011לשנת  עדכון תקציב –גזית ועד מקומי   .א

  ₪ 2,500,000קציב קודם: ת

  (כתוצאה משינוי תקציב גני ילדים).₪  2,730,000: 2011עדכון תקציב לשנת 

  

  החלטה

  ש"ח 2,730,000ועד מקומי גזית;  – 2011לאשר את עדכון תקציב לשנת 

  0 -נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �

  

  2011עדכון תקציב לשנת  –ועד מקומי הושעיה   .ב

  ₪ 2,174,000תקציב קודם: 

  (כתוצאה מגידול בטחון, רכב ואחזקה).₪  2,281,482: 2011עדכון תקציב לשנת 

  

  החלטה

  ש"ח 2,281,482ועד מקומי הושעיה;  – 2011לאשר את עדכון תקציב לשנת 

  0 -נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �

  

  2011עדכון תקציב לשנת  –ועד מקומי היוגב   .ג

  ₪ 1,196,420תקציב קודם: 

הורים כנגד  –צהרון הכנסה (כתוצאה מגידול ₪  1,255,273: 2011נת עדכון תקציב לש

  ).הוצאת הורים

  

  החלטה

  ש"ח 1,255,273; יוגבועד מקומי ה – 2011לאשר את עדכון תקציב לשנת 

  0 -נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �
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 תב"רים .283

 )'זמצ"ב נספח ( –דני עייק מציג את התב"רים 

 .פעם קיבלה להפעיל את הפרויקט כפיילוט ארצי: המועצה באמצעות המ1580תב"ר  �

  

  החלטה

  '.זהתב"רים בנספח לאשר את 

  0 -נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �

  

  

 לסגירה תב"רים .284

תב"רים (רובם קטנים) שיש לסגור  25, נמצאו 2011דני עייק: המועצה החלה את עבודת הביקורת לשנת 

  .)'חמצ"ב נספח (

  

  החלטה

  '.חם המפורטים בנספח סגירת התב"רילאשר את 

  0 -נמנע   0 - נגד   21 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

  

  

__________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  מנכ"ל  המועצה
  
  

  ראש    המועצה 


