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 200817.3.מיום  54. פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  

  

פורת , לפרין שאולה, בן עזר יריב, ציפורי משה, חמי חיים, דרך יגאל, כהן חיים, בצר אייל :נוכחים

, רני יפעה, יעקובסון עמי, סמסון ראובן, פינסקר יהודה, חנה פרידמן, דניפז , פורמן מרדכי, מייק

, מיטל' פריג ,דודאי שמוליק , ברונשטיין גבי, רון אופיר ,דורי עידו, וזישמש ע, שלו אמנון, דגני יעל

  .יוסף יוגב
   

  .לפידות גיא, אלכס גן, ריגלר יוסי, יהושע אריק, דניאלי מרדכי, אקרמן אירית –הודיעו  :נעדרים

רד גוטה, שטיגליץ זאב, כהן אמיר, גרנות שלמה,חפר יוחאי, בן צבי יערה, קמה עופר  – לא הודיעו

  .גואטה עמוס, ליפשיץ טוניה, אלטר צבי, אוחיון ירון, סוועאד טאהא, סולימאני מרעי, חיים

יעל ד "וע ,ליאת מלכה, עוזי עשת, אברהם ברקן, מירי שריג, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .ענת רון, מוקי גרוס, רון לשם, נעה פישמן, אורי דקל, נורקין

  

  
  

        ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום

 דושדה תעופה מגי .1

 רים"תב .2

  2008עדכון תקציב  –וועד מקומי הסוללים  .3

  2008עדכון תקציב  –וועד מקומי עדי  .4

  2008הלוואת פיתוח  .5

 שונות .6

  

  

  17.3.2008מיום  44. מאושר פרוטוקול ישיבת מליאה מס

כולל ביקורים של המועצה אייל בצר מדווח על הקשר עם תושבי שדרות ועוטף עזה , ראש המועצה

  .משדרות ועוטף עזה ליישובי המועצהוהזמנת ילדים 

  

  

  שדה תעופה מגידו .344

  :י המליאה"ברקן מציג את המלצות הוועדה שהוקמה עאברהם 

  סיכום דברים

  שדה תעופה מגידו  :פרוייקט

  פיתוח אזרחי בשדה תעופה מגידו  : בנושא

 27/01/08  :יךתאר

 מועצה אזורית עמק יזרעאל  :  מקום
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  חבר מליאה/ראש המועצה –אייל בצר   :נוכחים
  חבר מליאה/ראש המועצה.ס –עידו דורי 
  יועץ אקוסטי –רון לשם 

  חבר מליאה –חיים חיימי 
  חבר מליאה –יריב בן עזר 

  חבר מליאה –פינסקר יהודה 
  מהנדסת הועדה המקומית –עופרי דגני 

  אדריכל הפרוייקט –ורי דקל א
  ל החברה הכלכלית"מנכ –אברהם ברקן 

 גדיש' חב, מנהל פרוייקט –נועה פישמן ענבר 

  ,נוכחים  : תפוצה
 גדיש' חב, מנהל סניף צפון –יובל יחזקאל 

                
  

  ' מס
  

  אחראי  נושא
  ביצוע   

  מועד 
  ביצוע

 ר רון לשם מפה של"י היועץ האקוסטי ד"הוצגה ע  .1
קווים שווי רעש המראים את התחזית  –ר "קווי התח

  .לחשיפה לרעש
ר נראה בבירור שאין שום "מתוך המפה של התח

  .נגיעה ביישוב קיים/השפעה
בדרך כלל מתייחסים (שהינו הקל ביותר 50ר "קו תח

, לא מתקרב  לאף אחד מהישובים, )ומעלה 60 -מ
  מ מכל ישוב קרוב "ק 2-ונמצא כ

לשדה תעופה  15א "י תמ"כננת עפל מתו"התוכנית הנ
  .4מדרגה 

התוכנית מנסה לעשות ליגליזציה למצב הקיים היום 
  .בשטח

    

  
2.  

  
, במידה ותישקל האפשרות לשדה תעופה בינלאומי

הדבר יחייב  הליך סטאטוטורי חדש מהתחלה והכנת 
. תוכנית מפורטת חדשה המחייבת תהליך תכנון חדש

  .נלאומיהתכנון הקיים לא מתאים לשדה בי

    

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום  .3
        ::::המלצה למליאההמלצה למליאההמלצה למליאההמלצה למליאה

, הצוות ממליץ למליאת המועצה לקדם את התוכנית
להפקיד את התוכנית בועדה המחוזית במטרה לאשר 

הסדרת המצב הקיים היום והקמת אזור תעסוקה 
  .תעופתית

  , 15א "י תמ"עפ 4שדה תעופה הינו מדרגה 
ירשם . יובא לדיון במליאה, כל שינוי בדירוג השדה

נון שכל גורם או מפעל באזור התעסוקה יחוייב בתק
  .להכין סקר סביבתי

    

  
  

והקמת איזור תעסוקה מוטה להסדיר מצב קיים  הםלצות מהזה ה בשלב : אייל בצר

  . תעופה

 מבקש להתנות את ההחלטה בפיצוי לקיבוץ גניגר על הקרקעות) מומו(מרדכי פורמן 

ומסביר שכבר היו לקיבוץ גניגר הולם  יפיצו מתןאייל בצר תומך ב. ופקעו מהקיבוץיש

  .מגעים בנושא

גם , ני ההחלטותהמליאה צריך לשתף את הציבור לפת ולפי החלט, מתנגד: יהודה פינסקר

  .נושא הקרקעותמושב היוגב נפגע ב

יישובי המועצה , ומסביר שלפי בדיקתו רון לשם סוקר את השפעת הרעשים על הסביבה

  .התעופהאינם צפויים להינזק עקב רעש משדה 
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  .מבקש לראות תכנית עסקית להקמת אזור התעשייה: ספי יוגב

 בסךבגין אזור התעשייה תוספת ארנונה כתהיה התועלת למועצה אברהם ברקן מסביר כי 

   .והגדלת היצע מקומות התעסוקה ח"לשמ 3.0 - של כ 

  .ם הסביבתיים בהקמת השדהמתנגד ומבקש לבדוק את הסיכוני :שמשעוזי 

קליטת התושבים מחייבת הגדלת , בהצעהיריב בן עזר וחיים חמי תומכים ', מיטל פריג

  .מספר מקומות העבודה בעמק

 ההקרוב תקופהב, קרובהמליאה אייל בצר מציע לדחות את החלטת הוועדה לישיבת 

  .דיון ציבורי תקייםי

  

  החלטה

  .דיון ציבורי תקייםהקרוב י זמןב, קרובהלדחות את ההחלטה למליאה 

  

  21 –בעד 

  0 –נגד 

  1 –נמנע 

  מאושר �

  

 רים"תב .345

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

מספר 
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
 גורם מממן ח"באלש

 מועצה  50%, ישוב  50% -  חומש 1,295 תכנון -אולם ספורט  - שמשית   1392

1419+133

3 

/ גינון / שיפוץ והרחבת  מועדון  -חומש נהלל  
 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 300- כבישים 

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 360 כבישים  - חומש נהלל  1333

 קרנות המועצה  850- )כיתה יבילה (מעון יום שדה יעקוב  1362

 מועצה  50%, ישוב  50% -  חומש 820 )כיתה יבילה (מעון יום שדה יעקוב  1362

 חלק הישוב  - חומש  350 מועדון נוער הרדוף  1380

 364- בית כנסת מבנה יביל -עדי 1393
הרשות -משרד ראש הממשלה

 לשרותי דת

     בית כנסת מבנה יביל -עדי 1393

     בית כנסת מבנה יביל -עדי 1393

     בית כנסת מבנה יביל -עדי 1393

 מועצה  50%, ישוב  50% -  חומש 150 )פיתוח השטח ( בית כנסת מבנה יביל  -עדי 1393

 440 הקמת תשתיות לטיפול בפסולת בנין 1394
קרנות  ,  80%משרד איכות הסביבה 

 20%מועצה 

 משרד החינוך  93 גן הרדוף 1397
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מספר 
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
 גורם מממן ח"באלש

 10%חומש מועצה ,  90%חינוך .מ  540 כיתות  4 -ס נתיב הושעיה "ביה 1398

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 272- הרחבת כביש הצר  -חומש הסוללים  1415

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 420 הרחבת כביש הצר  -חומש הסוללים  1415

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 170 גינון / שיפוץ והרחבת מועדון  - חומש נהלל  1419

 ה להתיישבות חטיב 350 מיתוג המועצה  1421

 חלק המועצה מהלוואה  -  חומש 625- כבישים  - חומש כפר יהושע  1425

 3,500 כבישים  - חומש כפר יהושע  1425

( מימון מתכנית חומש ישוב  50%
ח "ע 50%, ) מועצה + חלק ישוב 

 הישוב 

 750- שיקום כביש גישה גניגר  - חומש גניגר  1434
,  33%חומש ישוב , 27%הפנים .מ
 40%) הלוואה ( מש מועצה חו

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 750 שיקום כביש גישה גניגר  - חומש גניגר  1434

1435 

פיתוח  - )גניגר. ק(בית ספר יזרעאל  -מיני פיץ  
 60 השטח  

חומש מועצה   50%, ישוב  50% 
 ) 1439ר "מתב(

 השיכון.מ 100- תכנון מבנה ציבור סוואעד חמירה  1436

 'שלב א -חומש מועצה   1,000 2008בטיחות  1438

 'שלב א -חומש מועצה   2,500 2008חומש מועצה  1439
  
        
        
  

מספר 
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
 גורם מממן ח"באלש

 משרד ראש הממשלה  364 בית כנסת יביל אלון הגליל  1440

 1,500 כבישים  -חומש דברת 1441
  58.34%, ישוב   41.66% -  חומש

 מועצה 

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 200 שיפוץ מגרש כדורסל  -חומש היוגב  1443

1446 

/ גנים / שיפוצים מקלטים -חומש הסוללים 
 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 125 סככות

 מועצה  50%, ישוב  50% -  חומש 570 כבישים פנימים  -חומש כפר ברוך  1447

 580 ילדיםשיפוץ גן  -חומש כפר ברוך  1448
 75% - מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש

 הלוואה 25%, חטיבה להתיישבות 

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 300 כביש פנימי צר - חומש כפר גדעון  1449

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 750 טיפול בתשתיות  - חומש כפר החורש  1450

 1,100 מועדון נוער -מרחביה .חומש מ 1451
 61.37%, ישוב  38.63% -  חומש
 מועצה

 מועצה  50%, ישוב  50% -  חומש 500 מגרש כדורגל -חומש מנשיה זבדה  1452

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 95 פרויקט תאורה  - חומש נהלל  1453

 900 השלמת כביש עוקף -חומש עין דור  1454
 63.89%, ישוב  36.11% -חומש

 מועצה 

 2,100 תכנון ובניית מועדון לחבר -יפורי חומש צ 1455
 %25, ) מועצה + ישוב (חומש  %75

 ישוב  

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 -  חומש 210 מתקני ספורט -חומש תמרת  1458

 מועצה  50%, ישוב  50% -  חומש 550 פיתוח שטח וגנים  -חומש תמרת  1459

 8,000  חומש 2008הלוואה  1460
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  .נציג דברתדני פז רים לאור בקשת "ורד מרשימת התבי 1441ר "תב

  .רים הינם בהמשך לתקציב הפיתוח שאישרה המליאה"התב

  
  
  

  החלטה

  . 1441ר "למעט תב, רים"לאשר את התב

  

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  מאושר �

  

  ועד מקומי הסוללים .346

 ח"שאל 1,411סך תקציב ,  2008ועד מקומי הסוללים מבקשים לעדכן תקציב הוועד לשנת 

  .ח"אלש 1,393במקום 

  

  החלטה

  . 2008לאשר את עדכון תקציב הוועד הסוללים לשנת 

  

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  מאושר �

  

  ועד מקומי עדי .347

ח "אלש 1,804סך תקציב ,  2008ועד מקומי עדי מבקשים לעדכן תקציב הוועד לשנת 

  .ח"אלש 1,820במקום 

  

  החלטה

  . 2008ת לאשר את עדכון תקציב הוועד עדי לשנ

  

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  מאושר �
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  2008הלוואת פיתוח  .348

מבקש גזבר המועצה לאשר הלוואת פיתוח בסך  2008לצורך תכנית חומש יישובים לשנת 

 .כמו כן מאשרים שיעבוד הכנסות בהתאם. 5%+ שנה צמוד  15ל  ח"אלש 8,000

  

  החלטה

כולל שיעבוד  5%+ ד שנה צמו 15ח ל "אלש 8,000בסך  לאשר הלוואת פיתוח

  .הכנסות עצמיות לבנק

  

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  מאושר �

  

  

 שונות .349

  נציג אחוזת ברק במליאת המועצה  .א

כנציג  התמנההבא אחריו ברשימה  חיים כהן, גולדברג התפטר מחברותו במליאהדוד 

   .ת המועצהאחוזת ברק במליא

  .ה בתפקיד לחיים כהןלחדוד גולדברג על תרומתו ומאחל הצר מודה לבצאייל 

  

  מועצה דתית  .ב

  .ח"אלש 2,248תקציב  סך, 2008מוצג תקציב המועצה הדתית לשנת 

  .השתתפות המועצה כלולה בתקציב המועצה שאושר
  

  החלטה

  .2008לאשר את תקציב המועצה הדתית לשנת 

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  מאושר �

  

 

_____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


