
  

  - 1  -  

     
 28.12.2008מיום  54' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

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

דגני  ,מסון ראובןס, גרנות שלמה, פינסקר יהודה, חנה פרידמן, )מומו(פורמן מרדכי , מרקיאר ורד, מייק

   .יגלר יוסיר, אלטר צבי  ,דורי עידו, טאהאסוואעד , זישמש עו, שלו אמנון, יעל

' פריג, יהושע אריק, בורנשטיין גבי, רון אופיר, כהן אמיר, פז דני, , הלפרין שאול –הודיעו  :נעדרים

  .אלכס גן, יוגב יוסף, מיטל

סולימאני , גרוסמן ירון, יפעה רני, יעקובסון עמי, שטיגליץ זאב, לפידות גיא, קמה עופר – לא הודיעו

  .גואטה עמוס, דודאי שמוליק, ליפשיץ אנטונינה, אוחיון ירון, דניאלי מרדכי, מרעי

  

נחום , עוזי עשת ,מירי שריג, שירלי אטיאס ,עמירם הלוי, אסף אלייה, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .אלעד בצר, יעל נורקיןד "וע, זית

  

  :על סדר היום

 תקציבי ישובים .1

 תוכנית החומש .2

  2008ביקורת   סיכום .3

 2009-2010תוכנית ביקורת לשנת  .4

 )UIA(מתן זכות חכירה למגבית  –מעון יום הושעיה  .5

 31.12.2007ח כספי "אישור דו .6

 רים"תב .7

 שונות .8

 

  דיווחים

  הערכות המועצה –מצב בדרום 

לאור פנייה לסיוע  ליישובי עוטף עזה ממרכז המועצות האזוריות וכן לאור , בעקבות מצב הלחימה בעזה

  .הוחלט לרכז את הסיוע שניתן מטעם המועצה, פניות של תושבי המועצה ורצונם לסייע 

  :החלטות שהתקבלו

אשת  - להיות בקשר עם הרכז מטעם המועצות האזוריות על מנת להבין את הצרכים מהשטח .1

 . לילך כהני -קשר  

) 'נים וכדמזרו, ספרים, משחקים(, בסוף השבוע האחרון החל מבצע איסוף של ציוד למקלטים .2

 .באחריות לילך כהני -לקראת סוף השבוע תצא הסעה עם הציוד לדרום

 .באחריות גילה סטולרו –אירוח של משפחות בודדות המבקשות להתאוורר  .3

 .באחריות מיה בירמן  -אירוח של קבוצות נוער .4

 .מרכזת את הנושא -את הפניות והבקשות שמגיעות למועצה יש להפנות ללילך כהני
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  שנה להולדתה של פניה ברגשטיין 100לציון יום עיון 

, ספרית פועלים, בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחדבמכללה  28.12.2008יום העיון התקיים ביום ראשון 

  .המפעם והמועצה, אורנים, מכללת עמק יזרעאל

  .רב גוני ומעניין ביותר, איכותי, מרתקיום העיון היה 

  

  קונצרט התזמורת הקאמרית הקיבוצית

  .התקיים באולם בקיבוץ מזרע קונצרט התזמורת הקאמרית הקיבוצית 27.12.2008שבת  ביום

  

  מדיניות הנחות בקרקע

גליל תחתון , מרום הגליל, מטה אשר, גלבוע, ז משגב"עם מואמועצה אזורית עמק יזרעאל בשיתוף 

י השר לפיתוח כ יעקב אדר"חולר מועצת מקרקעי ישראל "כ זאב בוים שר הבינוי והשיכון ויו"לחפנתה 

  .בבקשה להמשך הנחות בקרקע הנגב והגליל

  .5.1.2009תתכנס לדיון בנושא ביום ה מינהל מקרקעי ישראל מועצת 

  

  מעון יום מושב מרחביה

מעון יום במושב מרחביה שאינו מוכן לשלב ילדה מהמגזר כי במהלך השבוע שעבר הוצג בתקשורת 

  .הערבי

  .ואינו שייך ליישובואינו שייך למועצה  המעון הינו פרטי

  .מדיניות המועצה הינה לשלב ילדים מהמגזר הערבי

  

  אזורי עדיפות בתעשייה 

בעלי עדיפות לאומית  משרד האוצר מתכוון להוציא את אזורי התעשייה של המועצה  מאזורי התעשייה

  .החלטהלביטול האייל בצר נפגש עם ראשי העיריות באזור במטרה להאבק . 'א

  

  בחירות במועצה

ביום חמישי ראשות המועצה היה / נציגות במליאה/ מועד הגשת רשימות מועמדים לוועד מקומי

  .20:00עד  14:00 בין השעות 18.12.2008

המשמעות שלא , אייל בצר, של ראש המועצה המכהןבלבד ת לראשות המועצה הוגשה רשימת אח

י מנהל הבחירות והועדה "רזה עה הכתהי 20.1.2009יתקיימו בחירות לראשות המועצה וביום הבחירות 

  .כי אייל בצר הינו ראש המועצה הבא

  :לוועד/ דן תנחומא מדווח על המקומות בהם יתקיימו בחירות למליאה 

  .שמשית, מנשיה זבדה, כפר גדעון, כפר ברוך, בית שערים :מליאה

  .מנשיה זבדה, כפר יהושע, כפר גדעון :ועד מקומי

  .בדבר המועמדים בכל יישוב 13.1.2009מנהל הבחירות יפרסם מודעה ביום 

  .אתר האינטרנט של המועצה, ג לוח המודעות של המועצה ביישוב"המודעה תפורסם ע

  WWW.EMEKYIZRAEL.ORG.ILאתר האינטרנט של המועצה  –לפרטים בנושא הבחירות 
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  18:00ההצבעות החלו לאחר השעה 

  

  28.12.2008מיום  53. אושר פרוטוקול ישיבת מליאה מסמ

  

 תוכנית החומש .394

  ). במקור בלבד 'נספח א. (מירי שטיינברג מציגה את המצגת בנושא תוכנית החומש

  .אייל בצר מודה למירי שטיינברג על הכנת המצגת

  

 2009 תקציבי יישובים .395

  .)'ח בנספ( 2009לשנת  עוזי עשת מציג את תקציבי היישובים המפורטים

  
  החלטה

  .תקציבי הישוביםלאשר את 

  

  21 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �

 

   2008סיכום ביקורת  .396

  .2007ח מבקר משרד הפנים לשנת "ודו 2008ח הביקורת לשנת "מבקר המועצה מציג את דו, אלי יהודה

  .ראש המועצה מודה לועדת ביקורת על עבודתה, אייל בצר

אלוני אבא מדגיש כי ועד מקומי אלוני אבא וועד מקומי בית לחם ר הועד המקומי ב"יו, יגאל דרך

  .הוועדים חושבים כי ועדת ביקורת חרגה מסמכותה 2. חות"הגלילית התייחסו לדו

ותוכנית ביקורת לשנת  2007ח מבקר משרד הפנים לשנת "דו, 2008מצגת סיכום ביקורת  –' נספח ג(

2010-2009 (  

  החלטה

  .2008שנת לאשר את סיכום הביקורת ל

מדווח הביקורת למשרד הפנים לשנת ) במידה ונדרש(להורות למועצה לטפל בנדרש 

2007.  
  

  19 –בעד 

  0 –נגד 

  2 –נמנע 

 מאושר �
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  2009 - 2010תוכנית ביקורת לשנת   .397

  .2009 – 2010מבקר המועצה מציג את תוכנית הביקורת לשנת , אלי יהודה

ותוכנית ביקורת לשנת  2007ח מבקר משרד הפנים לשנת "דו, 2008מצגת סיכום ביקורת  –' נספח ג(

2010-2009 (  

  החלטה

  2009 -2010תוכנית הביקורת לשנת לאשר את 
  

  19 –בעד 

  0 –נגד 

  2 –נמנע 

 מאושר �

 

  )UIA(מתן זכות חכירה למגבית   -מעון יום הושעיה  .398

  :ד יעל נורקין מציגה את הנושא"עו

ועליה ניצב מעון יום על שם  1996היא קרקע שהופקעה על ידי המועצה בשנת  17667גוש ב 102חלקה 

  . סלסון ביישוב הושעיה'ג

י "הפקעה נחתם חוזה חכירה בין ממה לפניולכן , ל הוקם בעזרת תרומות שהשיגה המגבית"המעון הנ

דבר , גבית בקרקעל ביטלה למעשה את זכויותיה של המ"ההפקעה הנ. ובהסכמת המועצה לבין המגבית

  .שעומד בניגוד להתחייבויותיה מול תורם הכספים

מועצה וביקשה כי המועצה תחכיר לה את ל, השתתפויות בנכסים' באמצעות חב, פנתה המגבית, אי לכך

מובהר כי החוזה תלוי באישור ). 'דנספח ב "מצ(סח מוסכם של חוזה בין הצדדים גובש נו .הקרקע 

  . משרד הפנים

  .אישור מליאת המועצהאת  הנושא צריך

  

  

  החלטה

  )UIA(מתן זכות חכירה למגבית לאשר 
  

  19 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �
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 31.12.2007ח כספי " אישור דו .399

  .'ה ב נספח"רצ .31.12.2007ח הכספי "גזבר המועצה מציג את הדו, דני עייק

  .רים"גירעונות התבח ב"מלש 5הנתונים מראים על איזון בתקציב השוטף וההקטנה של כ 

  .המליאה מודה לועדת תקציב ולגזבר

  

  החלטה

  31.12.2007ח הכספי "הדולאשר את 
  

  21–בעד 

  0 –נגד 

   0 -נמנע 

 מאושר �

 

  רים"תב .400

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב  )א
  

מספר 
 ר"תב

 ר"שם תב
כ "סה
 ח"באלש

 סטטוס גורם מממן

1494 
כביש גישה  -בלפוריה 

 500 חומש - לשכונת הבנים 

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

 50%והיתרה , מועצה 
 מועצה 50%, ישוב 

 חדש

1361 
מועדון + כיתות  3מעון 

 הגדלה ח הישוב"ע 865 אלוני אבא

1361 
מועדון + כיתות  3מעון 

 165- אלוני אבא
מתקציב ' הקטנה השתת
 רגיל

 הקטנה

 1,200 כיכר בקיבוץ מרחביה 1495

משרד  630" + חסון" 500
מועצה  70+התחבורה 

 חומש ישוב
 חדש

1452 
 -חומש מנשיה זבדה 

 15- מגרש כדורגל
מתקציב ' הקטנת השתת
 רגיל

 הקטנה

1452 
 -חומש מנשיה זבדה 

 הקטנה בעלים' הקטנה מהשתת 225- מגרש כדורגל

1452 
 -חומש מנשיה זבדה 

 240 מגרש כדורגל
משרד המדע התרבות 

 והספורט
 עידכון

1496 
ון כביש כניסה לכפר תכנ

 חדש קרן פיתוח מועצה 130 1כנף /יהושע

   2,385 כ"סה 
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  31.12.2008רים לסגירה "תב  )ב

  

  החלטה

  .רים"התברשימת לאשר את 
  .רים לסגירה"לאשר את רשימת התב

  
  21–בעד 

  0 –נגד 

   0 -נמנע 

 מאושר �

 שם התבר מספר תבר
תאריך סיום  יתרה לסגירה

גיוס /פרויקט
 משאבים

 הערות
 זכות חובה

  07- יוני 686  בית גבתי 764

  06-פברואר  42,524 ש יפעת"מט 1045

  02-דצמבר  169,058 שדה יעקב מעון יום 1137

  06-מאי 15,803  גן טיפולי שמשית 1145

  05- אוקטובר 4,893  מועדון פיס שדה יעקב 1155

   609,050  גמר התחשבנות סופית-ויצו נהלל 

  06- ספטמבר  98,725 2003-2006ס במועצה "הצטיידות בי 1254

  05-פברואר  1,359 תשתיות כבישים בהושעיה 1278

  07-נובמבר  39,009 תבור- מ אלון"מי קולחין מחז 1292

  06-דצמבר  204,248 מגרש ספורט נווה עמיאל 1294

  05- יוני  15,150 מנשיה זבדה. ת.גינון א 1311

  06-דצמבר 17,328  שיפוצים אולם תרבות יפעת 1313

  05- יוני 70,000  תבור-מינהל אזור תעשיה אלון 1319

  06-דצמבר  4,289 2005שים סימון כבי 1323

  05-דצמבר  9,728 השלמת עזרי מטה 1336

  07-דצמבר  71,358 שיקום רשת מים אחוזת ברק 1338

  2008 475  תכניות אב לאיכות הסביבה 1350

  07- יוני 223,852  רכישת משאית אשפה 1352

  08- מרץ 376  שיפוץ גן ילדים אחוזת ברק 1358

  08- אוקטובר 2,603  תכנון כבישים 1369

 השתתפות עצמית מועצה 2007-2008  72,690 אוטובוסים 6-רכישת 

  08-יולי  6,068 פ כפר גדעון"שצ 1373

  07- אוגוסט  18,347 שיפור סביבת לימודים גניגר 1381

  07-נובמבר  9,516 שיפור סביבת לימודים נהלל 1382

  07- ספטמבר  11,724 הסדרת גגות אסבסט 1383

  07-נובמבר  19,758 חבור חשמל שער חנתון 1390

  08- יוני 505  שיפור סביבת לימודים מזרע 1403

  07- אוקטובר  42,309 תכנית מתאר לתיירות 1404

  08- אוגוסט  2,745 הסדרת נגישות ללקויי שמיעה 1462

   945,572 838,603 כ"סה 

 
יתרה להעברה  לזכות קרן עבודות 

   107,000  פיתוח
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 שונות .401

  מינוי נציגי ציבור בועדת בחינה במועצות המקומיות והאזוריות

על , במקרים בהם ראש המועצה מעוניין שאחר ישתתף.נציג הרשות בועדת בחינה הוא ראש המועצה

  . אוג להאציל מסמכותו לאחרראש הרשות לד

א "ל המועצה להשתתפות בועדת בחינה למשרות כ"ראש המועצה מבקש להאציל סמכות למנכ

  .ברשות

  

  

  החלטה

  .דן תנחומא להשתתפות בועדת בחינה, ל המועצה"האצלת סמכות למנכלאשר 
  

  21–בעד 

  0 –נגד 

   0 -נמנע 

 מאושר �

 

____________   ______________  

 אייל          בצר   מאדן      תנחו

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


