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  6.7.2008מיום  48.מאושר פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  

  :אייל בצר מדווח

בעפולה לא , תחילת עבודות בצומת המוביל, פגישה עם שר התחבורה בו הועלה נושא רכבת העמק •

  ".העמק"ייסלל העוקף אלא רק קטע עד לבית חולים 

  .7.8.2008יאיר דורי ב , ל הרשות לבטיחות בדרכים"ביקור מנכ •

מזרע במסגרת האסיפה הכללית של מפעלי  .הרצאה בק, ל רשות המים"מנכ - אורי שני ' פרופביקור  •

  .העמק

  ט"ל תשס"שנה •

  .31.8.2008ט ביום ראשון "תחילת שנת הלימודים תשס –ס העל יסודיים "ביה •

  .1.9.2008ט ביום שני "תחילת שנת הלימודים תשס –ס היסודיים "ביה •

, ח"מלש 2.25כ  2009ח והקיצוץ הצפוי לשנת "אלש 750קיצץ משרד החינוך כ  2008בשנת  •

  .המועצה נאבקת בקיצוצים
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 סקירה על היישוב –קיבוץ אלונים  .362

  שנה להיווסדו 70ר ועד מקומי קיבוץ אלונים מציג את היישוב החוגג השנה "יו, עופר קמה

  . קישור לקיבוץ אלונים:  למעוניינים

  ).'נספח א(, מזכירת הקיבוץעופר מברך בשם מירב יערי 

  

 מנהלת אגף חינוך .363

נשלחו למרכז , התקיימה ועדת בחינה לבחירת מנהל אגף חינוך במועצה 15.7.2008ביום ה 

  .מתמודדים לבדיקת התאמתם לתפקיד 2הערכה 

חברי הועדה , י מרכז ההערכה כמתאימים למילוי התפקיד"לאחר ששני המועמדים נמצאו ע

  .נהלת אגף חינוך במועצהבחרו את רחל שחורי למ

  .ל"משכר מנכ 70%המועצה מבקשת את אישור המליאה להעסקת רחל שחורי בחוזה בכירים 

  החלטה

  .ל"משכר מנכ 70%לאשר את העסקת רחל שחורי בחוזה בכירים 

  

  28 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

 

 מליאת המועצה וועדים מקומיים, הקמת ועדת בחירות לראשות המועצה .364

 -157על המועצה להקים ועדת בחירות לא יאוחר מ, )לתקנון 124' סע(לצו  138ם לסעיף בהתא

 –ח "ז באב התשס"טלפיכך הינכם מתבקשים לבחור לא יאוחר מיום ; ימים לפני יום הבחירות

כמו כן הינכם מתבקשים לבחור באחד מחברי הועדה כיושב ראש ועדת . בועדת בחירות 17.8.08

  .תבחרו לו סגןהבחירות ורצוי אף ש

  .הועדה תיבחר על ידי מליאת המועצה

המועצה תקבע את מספר חברי ועדת , )לתקנון) ב( 124' סע(לצו ) ב(138בהתאם לסעיף 

  .הבחירות

  :תנאים אלה 2זכאי להיות חבר ועדת הבחירות מי שנתקיימו בו 

  ;הוא תושב המועצה האזורית

  .בחרו לועדת הבחירותישנים ומעלה ביום ה 17הוא בן 

  

  :דן תנחומא מציג את חברי ועדת הבחירות

    מקום מגורים  השם הפרטי  שם משפחה

  ר הועדה"יו  קיבוץ מזרע  עוזי  שמש.1

  ר הועדה"יו. ס  מושב כפר ברוך  )אלכסנדר(אלכס   לייטמן.2

  חבר  תמרת  )בנימין(בני   אהרמן.3

  חבר  מושב כפר ברוך  זהבה   יריב.4

  חבר  גבעת אלה  )אלמיכ(מייק   פורת.5
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  החלטה

  .לאשר את חברי וועדת הבחירות

  

  28 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

  

 "יזרעאל –איכסאל " חברתתוכנית אסטרטגית תקנון ו .365

איכסאל "מציג את התוכנית האסטרטגית ואת תקנון החברה הכלכלית   –אברהם ברקן 

  " .יזרעאל

  תוכנית אסטרטגית – 'בנספח  •

 חברהתקנון ה – 'גנספח  •

  

  החלטה

  "יזרעאל –איכסאל "לאשר את תקנון ותוכנית אסטרטגית חברת 

  

  28 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

  

  

  יזרעאל הנוער והספורט בעמק, התרבות, עמותה לקידום החינוךה .366

  .ס ומדווח על הצד הכספי"דני עייק  סוקר את פעילות עמותת החתנ

  2007ס שנת "ח פעילות עמותת החתנ"דו – 'דנספח  •

  ס"עמותת החתנ 1 -5/2008תקציב  – 'הנספח  •
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 רים"תב  .367

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

 

מספר 
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
 גורם מממן ח"באלש

1471 
ציוד לחדרי  -ס אל רואא "מנשיה זבדה  בי

 20%מועצה ,  80%ביטוח לאומי  128 טיפול 

 ישוב  1/3, מועצה  2/3 - חומש ישוב  60 חומש בלפוריה שער כניסה   1470

1441 
שדרוג כביש  - חומש בית לחם הגלילית 

 1,500 דרומי 
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1442 
הסדרת תעלת ניקוז בכביש  -חומש בלפוריה 

 מועצה הלוואה 2/3, ישוב  1/3 - חומש ישוב  100 גישה

1472 
עיבוי חניות בכבישי  - אלה  חומש גבעת

 200 הישוב
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1444 
שיקום כבישים פנימים  -חומש היוגב 

 300 ומדרכות 
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 135 ח וכבישים פיתו -חומש מזרע  1473
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 375 חומש מזרע שיפוץ והתאמת מבני ציבור  1474
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 150 ניקוז שכונת הגורן  -חומש מושב מרחביה  1475
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750לי חומש עד כל

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 1000 כבישים פנימים  - מרחביה . חומש  ק 1456
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 450 הרחבת מועדון הנוער  - חומש שדה יעקב  1476
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

   2,423 כ "סה  
  
        
        
  

  
  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב

  

  16 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  

 מאושר �

  

 שונות .368

 

 2007עדכון תקציב  –קיבוץ אלונים   )א

 1,700סך תקציב ,  2007ועד מקומי קיבוץ אלונים מבקשים לעדכן תקציב הוועד לשנת 

  ח"אלש 1,513קום ח במ"אלש
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  החלטה

  . 2007לשנת  אלוניםלאשר את עדכון תקציב וועד מקומי קיבוץ 

  28 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  

 מאושר �

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ
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  'אנספח 

  
  ברכת אלונים לחברי מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל

  
סגני  –לחנה פרידמן ועידו דורי , ל המועצה"מנכ –לדן תנחומא , ראש המועצה האזורית –לאייל בצר 

נציגי  –לכל חברי המליאה , לכל עובדי ופעילי המועצה, גזבר המועצה –לדני עייק , ראש המועצה

ואחרונים חביבים , כם את הדאגה לתפקוד המועצה לרווחת אזרחיהאשר מבטיחים בפעילות, הישובים

קיבוץ אונים שמח וגאה לארח את מליאת המועצה לרגל שנת השבעים לעלייתנו : אורחים נכבדים –

  .בה אנו יושבים עד עצם היום הזה, לנקודת ההתיישבות הקבועה

  ". חדשקיבוץ מת"הקבוץ מגדיר את עצמו כ. באלונים כמאה ושמונים בתי אב

לאחר , מבחינה דמוגרפית אני שמחה לציין שאנו נמצאים בעיצומו של תהליך קליטת בנים לחברות

  .שנים רבות בהן נעצרה הקליטה

קרביים ותומכי לחימה ובהם ) 95%-למעלה מ(מרביתם , ל משרתים כיום כשלושים מבני הקבוץ"בצה

  .ארבעה קצינים

, קניון חוצות אלונים, )אלגת(תעשיה , )ומטעים, ש"גד, לול(חברי הקבוץ מתפרנסים מענפי חקלאות 

) ב"וכיו, מרפאה, כלבו, מכבסה, חינוך(ענפי שירותים הפועלים גם עבור אוכלוסיות שמחוץ לקבוץ 

שנה ומאז הולך ומתפתח כל  15- שהוקם לפני כ, "עמותת כליל"ס ייחודי בהנהלת "בי –" מרכז אלון"ו

  . הזמן

  ".עבודות חוץ"מתפרנסים כשכירים מ) מעלה משבעיםל(חלק ניכר מהחברים 

  .נציג מעט היסטוריה ומעט על ענפי הקבוץ השונים ויופיו של המקום, במצגת שתובא בפניכם 

קדנציות ואת  3ל שכיהן כראש המועצה במשך "נבקש להזכיר את פועלו של חבר אלונים מולה כהן ז

  .תוצאותיו אנו רואים בכל יום ברחבי העמק

  .אני מאחלת לכם דיונים פוריים והמשך עשייה מבורכת, ברי אלוניםבשם ח

  

  
  
  

  ל אלונים "מזכ –מרב מורציאנו               
  


