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 2.8.2009מיום  5 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
  :נוכחים

  דפנה מאור  ורד מרקיאר  חנה פרידמן  זאב גור  זיו ורהפטיג  אייל בצר

  סלעית יעקובי  דודו הלפר  איילת קלפון  יריב בן עזר  דני פז  אבנר לוי

  אמנון שלו  יהודה פינסקר  אלי בן סימון  דן קנריק  יוחנן מעוז  עידו דורי

  סוועאד טאהא  גמאל עבד אל חלים  רמי יחיא  יעל דגני  אבנר כרמון  מןגרוסירון 

            

  

  :הודיעו, נעדרים

      גיא לפידות  דוד דרורי  מיכאל ראטה  אמיר כהן

      משה ציפורי  שאול הלפרין  אלכס גן  חיים חמי

  

  :לא הודיעו, נעדרים

    עופר אבירן  ירון אוחיון  ארנון זייד  עמי יעקובסון  ירון ברטנשטיין

    גבי בורנשטיין  מרדכי פורמן  סלעית גדעון  אריק יחיאלי  דוד חדד

  

, איתמר לפיד, פזפליקס דה , עמירם הלוי, אסף אלייה, דובי ויינגרטן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .עוזי עשת,יעל נורקיןד "וע, רועי יצחקי, גרוס משה, ארצי לוין
  

 :על סדר היום

 4' אישור פרוטוקול מס .1

 .כפר תקווה, ו חברתי ליקב טוליפהענקת ת .2

 פליקס דה פז –הצגת מחלקת תברואה  .3

 דודו הלפר ואלי בן סימון – שיתוף המליאה בקביעת היעדים האסטרטגיים תוכנית חומש המועצה .4

 הפקעת שטחים ציבוריים אזור תעשייה אלון תבור  .5

 ועדות ביקורת ישובים .6

 .דחה למועד אחרנ -  פורום חינוך וועדת היגוי לתוכנית האסטרטגית .7

 פתיחת חשבון בנק הדואר .8

 פתיחת חשבון בבנק דקסיה .9

 )שימוע(א "בחירת ועדת כ .10

 רים"תב .11

 אישור שכר עובד .12

 שונות .13

  

  דיווחים

  תקציב המדינה ••••

  .גזרות קיימותבתקציב , אושר תקציב המדינה

  .)הממשלה יאין עדיין הודעות של משרד(עד רגע זה אנו לא יודעים מה המשמעויות לגבי המועצה 
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  ע"שנת הלימודים תש ••••

במספר . קיימת בעיה קשה של עומס בכיתות לימוד, ע"המועצה נערכת לפתיחת שנת הלימודים תש

  .35הילדים בכיתה עולה על ' בתי ספר מס

  מינחת מגידו ••••

. ראש המועצה מדווח שהמועצה מתנגדת לשדה תעופה בינלאומי בשל החשש ממפגעים סביבתיים

  .הנושא ולהיפגש עם שר התחבורההדרך הנכונה היא ללמוד את 

  .הנושא יובא למליאת המועצה

  .יש לקיים דיון דחוף במליאה, תושביםם צוות שבודק התנגדות הקיי: הערות חברי המליאה

  .הדיון יתקיים לאחר פגישה עם שר התחבורה: ראש המועצה

  חופשה מרוכזת בית המועצה ••••

ימים המועצה תהיה  4כ "סה, )6,14,21,28( ל המועצה מדווח כי בימי חמישי של חודש אוגוסט"מנכ

   .ד לשם פתיחת שנת הלימודים בזמן וללא תקלותועביסגורה למעט אגף הנדסה ש
  

 21.6.2009מיום  4' מסאישור פרוטוקול  .37

  .21.6.2009מיום  4' דן תנחומא מציג את פרוטוקול מס

  

  החלטה

  .4'פרוטוקול מליאה מסלאשר את 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   23-בעד 

      

 מאושר �

 כפר תקווה, הענקת תו חברתי ליקב טוליפ .38

  .התו החברתי הוא שיתוף של המדרשה באורנים ומועצה אזורית עמק יזרעאל

  .תו חברתי מוענק לעסקים הדואגים לנגישות לנכים ותנאי שכר לעובדים בעסק על פי חוקה

  .פר תקווהביקב טוליפ רוב העובדים הינם תושבי כ ):המדרשה באורנים( איתמר לפיד

סמוך , על גבעות זייד שבעמק יזרעאל 1964הכפר הוקם בשנת  ):מנהל כפר תקווה(משה גרוס 

אופי הנכות וקשיי ההסתגלות וכן רמת , גילאית אוכלוסיית הכפר מגוונת מבחינה. לקריית טבעון

מותאם הדיור  ! 74 ועד 20בין הגילאים , דיירים 200 -כיום מתגוררים בכפר כ. התפקוד והעצמאות

צוות הכפר . סיעודיים לצורך ולמעגלי החיים השונים ומאפשר הזדקנות במקום ופיתרון למצבים

  .ל"מתנדבים מהארץ ומחו 20 -עובדים ועוד כ 85 - מונה כ

, הנהלה נבחרת, לחברה). ר"מלכ(הציבור ושלא למטרות רווח  כפר תקוה הינו חברה לתועלת

  .מודה למועצה על שיתוף הפעולה עם הכפר .הציבורהדיירים ונציגי  המורכבת מנציגי משפחות

    tikva.org.il-http://www.kfar: לפרטים נוספים על כפר תקוה

 

 דודו הלפר ואלי בן סימון  –שיתוף המליאה בקביעת היעדים האסטרטגיים תוכנית חומש מועצה  .39

  .'ב מצגת נספח א"מצ –שותפת עם אלי בן סימון דודו הלפר סוקר את הצעתו המ

  ".סיעור מוחות"מציע לקיים יום , ראש המועצה מברך על הנושא

  .ל המועצה לרכז בעזרת יועץ מקצועי יום עיון בנושא"באחריות מנכ :סוכם

  .ל נושאים לדיון"חברי המליאה מתבקשים להעביר למנכ
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  וועדות ביקורת ביישובים .40

  .'ב נספח ב"מצ -קת יישובים מציג את רשימת ועדות ביקורת ביישובים מנהל מחל –עוזי עשת 

הטילה  19.7.09הנהלת המועצה בישיבתה מיום . בבית לחם הגלילית הציגו עצמם שישה מועמדים

, עוזי עשת וחבר המליאה אמיר כהן, ר ועדת ביקורת של המועצה"יו –על צוות בראשות יוחנן מעוז 

בהצבעה במליאה צויינו בפני המליאה . ץ על שלושה מועמדים מתוכםלבחון את המועמדים ולהמלי

  .שלושת המועמדים המומלצים על ידי צוות הבדיקה של המועצה

  

  החלטה

  .לפרוטוקול זה' ב כנספח ב"אושרה רשימת וועדות הביקורת המצ

  

  0 -נמנע   0 - נגד   24-בעד 

      

 מאושר �

 הצגת מחלקת תברואה .41

בהמשך מישיבת המליאה , לבקשת חברי המליאה להציג בפניהם את האגפים והמחלקות המועצה

מנהל מחלקת תברואה מציג  , פליקס דה פז;  ל המועצה"הקודמת הצגת מחלקות שבאחריות מנכ

  .'ב נספח ג"מצ – את מחלקת תברואה
 

  שונות .42

על התפטרותו מחברות בועדת מודיע נציג קיבוץ רמת דוד במליאה וחבר ועדת ביקורת , ריקדן קנ

  .ביקורת

  .ל  המועצה מציע למנות את דן קנריק כחבר ועדת מכרזים במקום ירון ברנשטיין שהתפטר"מנכ

  

  החלטה

  כחבר ועדת מכרזים לאשר את דן קנריק 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   18-בעד 

      

 מאושר �

 הפקעת שטחים ציבוריים אזור תעשייה אלון תבור  .43

  .'דב נספח "מצ, עצה מציג את הנושאגזבר המו, דני עייק

  .ע"הכנות תבבגין הפקעת השטחים למעט ייעוץ מקצועי ואולי פיצויים אין עלות 

  החלטה

  .לאשר הפקעת שטחים ציבוריים ודרכים בתחום אזור תעשיה אלון תבור

  

  0 -נמנע   0 - נגד   23-בעד 

      

 מאושר �
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 אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה .44

כל פרויקט שימומן למ "בע) מימון ציבורי(חשבונות בנק בדקסיה ישראל  תמבקשת פתיחהמועצה 

 .2009י מפעל הפייס במענקים לשנים "ע

כרגע מדובר על בניית אולם , ח חשבון בנק נפרד בדקסיה ישראליובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפת

  .הספורט בשמשית במימון מפעל פייס
  

  החלטה

כל פרויקט למ "בע) מימון ציבורי(שראל לאשר פתיחת חשבונות בבנק דקסיה י

 .2009י מפעל הפייס במענקים לשנים "שימומן ע

כרגע מדובר , יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בדקסיה ישראל

  .על בניית אולם הספורט בשמשית במימון מפעל פייס

  

  0 -נמנע   0 - נגד   23-בעד 

      

 מאושר �

 הדואראישור פתיחת חשבון בבנק  .45

מבקשים אישור  'פקחים משימתיים וכובעקבות הצורך בחשבון בנק נפרד למערכת הגבייה של 

  .לפתוח למועצה לנושא זה חשבון בבנק הדואר עם כל המשתמע מכך

. ז.תגזבר המועצה  –ולדני עייק  05009542. ז.ת ראש המועצה – כמו כן מאשרים לאייל בצר

  .פעול בהתאםכמורשי חתימה של הרשות ל 009356320
  

  החלטה

  .בבנק הדואר, ס"לאשר פתיחת חשבון בנק נפרד לקנסות שיגבו מפקחי איכו

יהיו מורשי החתימה בחשבון  )009356320. ז.ת(ודני עייק  )05009542. ז.ת(אייל בצר 

חתימתם ביחד : הרכב החתימה בחשבון יהיה. והמוסמכים לפעול בו מטעם המועצה

  .בצירוף חותמת המועצה ,ה בצר אייל ועייק דני"של ה

  

  0 -נמנע   0 - נגד   23-בעד 

      

 מאושר �

 )שימוע(א "בחירת ועדת כ .46

אמיר , שאול הלפרין, דני פז, משה ציפורי, זיו ורהפטיג, עידו דורי, חנה פרידמן, מוצע שאייל בצר

  .רא לשימוע לעובדים שהמועצה מבקשת לפט"אלכס גן  ימונו כועדת כ, אבנר כרמון, יעל דגני, כהן

  .זאב גור מציע כי הועדה תכלול את חברי ההנהלה לא כולל נבחרים
  

  החלטה

, משה ציפורי, זיו ורהפטיג, עידו דורי, חנה פרידמן, אייל בצר: את  החבריםלאשר 

  )שימוע(א "כועדת כ אלכס גן, אבנר כרמון, יעל דגני, אמיר כהן, שאול הלפרין, דני פז
  

  0 -נמנע   0 - נגד   16-בעד 

      

 ושרמא �
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 .הצעת זאב גור קיבלה קול אחד

  רים"תב .47

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 הערות  סטטוס גורם מממן

     היטלי השבחה ישוב  40 שיפוץ פעוטון בית שערים  1519

   קרנות מועצה  210 השתתפות מועצה  - 2009רכישת אוטובוס צהוב  1520
 890החינוך .מ - 1,100עלות 

 210השתתפות מועצה , 

 95 הסברה איכות סביבה / רכישת קומפוסטרים  1521
מכספי היטלי ( - 75%איכות הסביבה  .מ

     25%השתתפות תושבים  , ) הטמנה

   54%מועצה ,  46%משרד החינוך  150 ס יפעת"רכישת מבנה יביל בי 1522

ר "מתוך תב - מועצה 
בטיחות  במוסדות חינוך 

 21/06/09אושר במליאה  ש
 1,100ס "ע

 200 גן ילדים נהלל  1523
מהווה את השתתפות  המועצה בתוכנית 

     החומש

     התחבורה.מ 2,000 שיפוץ מסלול שדה תעופה מגידו 1524

      220השבחה ,  200ישוב  420 חנתון שיפוץ בית גפן וגן זית  1525

       3,115 כ"סה  

  

  החלטה

   .רים"תבהאת לאשר 

  0 -נמנע    0 - נגד   19-בעד 

      

 מאושר �

 אישור שכר עובד .48

ללילך ל "משכר מנכ 30%בגובה  ר שכר בכיריםושיל המועצה מציג את הבקשה לא"מנכ

   .עוזרת ראש המועצה,עמיצור

  .י משרד הפנים ובאישורו"גובה שכר זה נקבע ע

  

  החלטה

  . עוזרת ראש המועצה,רל ללילך עמיצו"משכר מנכ 30%שכר בכירים בגובה לאשר 

   

  0 -נמנע    0 - נגד   19-בעד 

      

 מאושר �

  

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


