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 5.4.2009מיום  3 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
  :נוכחים

  רפי צור  חיים חמי  סלעית גדעון  זאב גור  חנה פרידמן  אייל בצר

  סלעית יעקובי  דודו הלפר  שאול הלפרין  דני פז  משה ציפורי  אבנר לוי

  גיא לפידות  יהודה פינסקר  אלי בן סימון  דן קנריק  מרדכי פורמן  דפנה מאור

  אריק יחיאלי  עמי יעקובסון  רמי יחיא  אמיר כהן  יילת קלפוןא  דוד דרורי

  אבנר כרמון  גמאל עבד אל חלים  אלכס גן  מיכאל ראטה  ירון גרוסמן  דוד חדד

        ירון אוחיון  עידו דורי  טאהא סוועאד

  

  :הודיעו, נעדרים

    ירון ברטנשטיין  גבי בורשטיין  יעל דגני  אמנון שלו  ורהפטיג זיו

  

  :ולא הודיע, נעדרים

    עופר אבירן  יוחנן מעוז  ורד מרקיאר  יריב בן עזר  ארנון זייד

  

  .יעל נורקיןד "וע,אברהם ברקן, דובי ויינגרטן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  

  

  :על סדר היום

 . ט"תשס, לכבוד חג פסחוברכת הרב זמיר הרמת כוסית  .1

 ביצוע - הצגת תוכנית החומש  .2

 אישרור מינוי סגנים .3

  2009עדכון תקציב  .4

 אישרור תקציבי וועדים .5

 " במצוקה"נוהל תגבור ישובים קטנים  .6
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 אישור דירקטור  –" מי עמק יזרעאל" .8
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 בדטרויט" 2000שותפות "ועדת היגוי  .10

 שונות .11

 

  דיווחים ראש המועצה

  ילדים משתתפים בפעילויות פסח של מחלקת הנוער 1,600-כ  :נוער עמק יזרעאל

  .לטיול נודד מכפר יהושע לים התיכון 31.3.2009יצאו ביום ' ת טשכב

  .לינה בפארק הירדן ומסלולי טיול שונים במהלך היום, למחנה 1.4.2009יצאו ביום ' ו –' שכבות ד

  .ל ארז גרשטיין מגזית לכנרת"ש תא"למסע סיור וניווט ע 4.4.2009יצאו ביום ' ח –' שכבת ז

קבוצת הנוער עמק יזרעאל הגיעה לגמר גביע  :כדורסל –רים ונוער נע, גמר גביע המדינה לילדים

  .צ"בראשל" בית מכבי"תל אביב באולם " טדי"מול מכבי  6.4.2009המשחק יתקיים ביום שני . המדינה
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ים פגישה בנושא עם הרצל בודינגר וראשי הרשויות באזור תתקי 23.4.2009ביום  :שדה תעופה מגידו

  .ז מגידו"במוא

  . ישראל כץ, עם שר התחבורהאייל בצר מקדם פגישה בנושא  –צה ראש המוע

  .להקמת שדה התעופה מתנגדתז עמק יזרעאל "מוא

  .בטקס חגיגי חובר היישוב לרשת החשמל 1.4.2009ביום רביעי  :סוועאד חמיירה

  

מליאה ומוסרת את מזכירת המועצה הדתית מברכת את חברי ה, חיה קליגר :ברכת המועצה הדתית

  .☺מאחלים לכולם חג פסח שמח וכשר. הרב זמיר בירכת

  

 8.3.2009מיום  2' מסאישור פרוטוקול  .15

  .8.3.2009מיום  2' דן תנחומא מציג את פרוטוקול מס

  
  

  החלטה

  .2' פרוטוקול מליאה מסלאשר את 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   33-בעד 

      

 מאושר �

 

  הצגת תוכנית החומש .16

עד סוף שנת  2006מאמצע  ביצוע תוכנית החומש –חומש מירי שטיינברג מציגה את מצגת תוכנית ה

 ).בעותק מקור בלבד – 'ב נספח א"מצ. (2008

 

 אישרור מינוי סגנים  .17

הוחלט , אשר כבר אושר 15.2.2009מיום  1' מספרוטוקול לאור הערת חברת מליאה לגבי : תנחומאדן 

 -ום ההחלטה הראשונה על מינוייםכאשר תוקף המינוי הינו מי, הסגנים לאישרור נוסףלהביא את מינוי 

15.2.2009.  

  .החברה והקהילה, מחזיקת תיק החינוך: תחומי אחריות, מ ראש המועצה.מחנה פרידמן  •
 

  החלטה

  .את מינוי חנה פרידמן רשרחזור ולאל

  1 -נמנע   0 - נגד   28 -בעד 

 מאושר �

 

ית לתכנון ובנייה תכנון והועדה המרחב, מחזיק את תיק ההנדסה: תחומי אחריות - עידו דורי •

  ".יזרעאלים"
 

  החלטה

  .את מינוי עידו דורי ראשרחזור ולל

  2 -נמנע   0 - נגד   28 -בעד 

 מאושר �
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  2009עדכון תקציב  .18

  ).'ג+ ' בב נספח "מצ(, עדכון – 2009דני עייק מציג את תקציב 

  .2009לשנת  מדובר רק בעדכון טכני ולא שינוי בתקציב זאת בהעדר נתונים לגבי תקציב המדינה

ולבצע התאמות עם השינוי הוא עקב העובדה כי התקציב המקורי הוכן לפני כחצי שנה ויש הכרח לעדכן 

  .תקציב עדכני

  .לאחר אישור תקציב המדינה 2009יתקיים עדכון תקציב נוסף במהלך יולי אוגוסט 
  

  החלטה

  2009את עדכון תקציב לאשר 

  .קציבתוספת למינהל חינוך תבוצע רק לאחר אישור ועדת ת �

  0 -נמנע   0 - נגד   33 -בעד 

      

 מאושר �

 אישרור תקציבי וועדים .19

 .הנושא לא נידון –לא הוגשו תקציבי וועדים 

  

  "במצוקה"נוהל תגבור ישובים קטנים  .20

  :דני עייק מציג את הנוהל המוצע 

  לנוכח העובדה כי מעת לעת נקלע ישוב זה או אחר למצוקה שאינה מאפשרת לו קיום בסיסי 

  :מובאת בזאת הצעה לסיוע כספי מוגדל וזאת כדלקמן, לפי כללי המועצה

 .מסל השירותים לישובים₪  200,000 - סיוע שנתי שיעמוד על כ תקציבתקבע  מליאהה .1

 .הגזבר ושני נציגי מליאה יוכלו להחליט על סיוע זה, ל"המנכ, ראש המועצה צוות בראשות .2

 .ציב אחתכלומר רק לשנת תק, שנתית-חדתהיה  ההשתתפות .3

 בתחילת שנת התקציב ועוד מחצית מנה ₪  50,000על מנה של  ההשתתפות לא תעלה .4

 .במחצית השנייה₪  25,000של 

 .י המועצה"שתאושר ע תכנית הבראההישוב יכין  .5

 י המועצה "ע המינימום הנדרששל הישוב יהיה תקין ולפחות תעריף  צו המיסים .6

 ).2009ן לשנת ר מגורים נכו"מ/ ₪  45 -כ. (והועד המצרפי

 מבקר וכל , ח"רו, ח לוועד"הנה; חשבון בנק תקציב לוועד; ענייניו כנדרש הועד מנהל .7

 .הנדרש מהוועד

 .מינימום הוצאות בוועד –כל עוד לא הוחלט אחרת  י המועצה"עינוהל  השרות לוועד .8

 תהיה רק לאחר כינוס הוועד והחלטה שלו כי הוא מיצה את מקורותיו ומחליט כל הפעילות .9

 .לפנות בכתב למועצה לסיוע עם כל המשתמע מכך

  

  החלטה

  .8וסעיף  5לאשר את הנוהל לאחר תיקון סעיף 

  )מתוקן "במצוקה"נוהל תגבור ישובים קטנים  – 'ב נספח ד"מצ(

  0 -נמנע   0 - נגד   33 -בעד 

      

 מאושר �
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 רים"תב .21

  :רים"טעות סופר במספרי תב תיקוןדני עייק מציג 

  .אושר במשרד הפנים) תמרת תכנון מבני ציבור חומש( 1493ר מספר "תב •

  .1482מספר  ר "כתב 30.11.2008נרשם בפרוטוקול המליאה מיום 

  .אושר במשרד הפנים) כבישים פנימיים שריד( 1487ר מספר "תב •

  .1492ר מספר "כתב 30.11.2008נרשם בפרוטוקול המליאה מיום 

  .ניםאושר במשרד הפ) כבישים פנימיים גבת( 1486ר מספר"תב •

  .1493ר מספר"כתב 30.11.2008נרשם בפרוטוקול המליאה מיום 

  .אושר במשרד הפנים) ש היוגב"מט( 1492ר מספר"תב •

  .1495ר מספר "כתב 15.12.2008נרשם בפרוטוקול המליאה מיום 

  

  החלטה

  רים"טעות סופר במספרי התבלאשר 

  0 -נמנע   0 - נגד   33 -בעד 

      

 מאושר �

  

 אישור שינוי שם החברה/  ר דירקטוראישו –" מי עמק יזרעאל" .22

כדירקטור " מי עמק יזרעאל"עידו דורי מציע להוסיף את יעקב איציק מאחוזת ברק לדירקטור בחברת 

  .מטעם הציבור

  ".מי העמק"מוצע לשנות את שם החברה ל, עקב דימיון עם שם של חברת מים נוספת בעמק

  

  החלטה

  מינוי יעקב איציק כחבר דירקטוריוןלאשר את   .א

  ".מ"מי העמק בע: "לאשר שם החברה  .ב

  2 -נמנע   0 - נגד   31-בעד 

      

 מאושר �

  ועדת תמיכות .23

.'הב נספח "מצ(דן תנחומא מציג את המלצת ועדת תמיכות  (  

  

  החלטה

  .לאשר את המלצת ועדת התמיכות

  0 -נמנע   0 - נגד   33-בעד 

      

 מאושר �
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 בדטרויט" 2000שותפות "ועדת היגוי  .24

הוזמנו לועדת ההיגוי אייל בצר וחנה פרידמן  11.6.2009עד  7.6.2009בין התאריכים 

  .בדטרויט 2000"שותפות "של 

  .המליאה מתבקשת לאשר את נסיעתם של אייל בצר וחנה פרידמן

שותפות "ח "האירוח ע, ח הרשות"כרטיסי הטיסה ע, "2000שותפות "לפי הנוהג ב

  ). כרטיסי טיסה 2($ 3,000העלות המוערכת כ ". 2000

  . המועצה ימלא מקום ראש המועצה. ר.ס - עדרם עידו דורי בה

  

  החלטה

" 2000שותפות "לאשר את נסיעת אייל בצר וחנה פרידמן לוועדת ההיגוי של 

  .בדטרויט

וחנה פרידמן לא השתתפו בהצבעה �  אייל בצר 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   31-בעד 

      

 מאושר �

  

 שונות .25

  חברי מליאה –אל וטלפונים "תפוצת רשימת דו  .א

  .ל וטלפונים של כל חברי המליאה"מספר חברים ביקשו לקבל את פרטי דוא

  :לאחר שנרכז את הרשימה של מי שאינו מעוניין ולשם כך, 2009הרשימה תופץ בתחילת חודש מאי 

מזכירת , ל והטלפונים שלו מתבקש להודיע למורן ניר"חבר שאינו מעוניין שנפיץ את פרטי הדוא

 .moran@eyz.org.ilmoran@eyz.org.ilmoran@eyz.org.ilmoran@eyz.org.il .30.4.2009ל עד ליום "מנכ

  

  

  

  

  

____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


