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  14.3.2010מיום  31 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  יאיר שלו  משה ציפורי  דודו הלפר  חיים חמי  זאב גור  אייל בצר

  יעל לביא אפרת  דוד דרורי  אלי בן סימון  ירון גרוסמן  יוסי גת  דני פז

  אמל עבד אל חלים'ג  גבי בורנשטיין  עמי יעקובסון  אמנון שלו  דן קנריק  יוחנן מעוז

  סלעית יעקובי  אלכס גן  ורד מרקיאר  דוד חדד  עידו דורי  לת קלפוןאיי

    משה מרקוביץ  אריק יחיאלי  רמי יחיא  אמיר כהן  מיכאל ראטה

            
  

  :הודיעו, נעדרים

  מרדכי פורמן  יריב בן עזר  אבנר כרמון  חנה פרידמן  אבנר לוי  זיו ורהפטיג

        דפנה מאור  יעל דגני  סוועאד טאהא
  

  :דיעולא הו, נעדרים

      עופר אבירן  ירון אוחיון  ארנון זייד  גדעון סלעית

  

, עוזי עשת, עמירם הלוי, ד יעל נורקין"עו, דב ויינגרטן, אברהם ברקן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .חיה קליגר, הרב מרדכי זמיר, מירי שריג, ליאת מלכה

  

  :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 ע בהשתתפות הרב זמיר"הרמת כוסית לכבוד פסח תש .2

 2009סיכום ביקורת פנימית לשנת  .3

 2010-2011תוכנית לשנים  –ביקורת  .4

 2009סיכום כספי  .5

 )ב חומר רקע"מצ(שינוי סיווגן של עבירות הקנס לעבירות מסוג ברירת משפט  .6

 הסוללים, אלוני אבא, ועדת ביקורת בית לחם .7

 אישור עבודה נוספת לעובד  .8

 )29/4-2/5, 31/3-6/4( ראש המועצה –חופשה פרטית  .9

 דירקטורים בחברה הכלכלית ובפלגי העמק .10

 תמיכות מועצה .11

 רים"תב .12

בוועדה שתמליץ למליאת המועצה על כחברה ) נציגת היוגב במליאה(אישור יעל לביא אפרת  .13

 .4תוך פיתוחו כשדה תעופה דרג , החלופות הגלומות במנחת

 שונות .14
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  דיווחים ראש המועצה

   :עהנחות קרק

  .)518' הצבעה מס(יובא לדיון נושא הנחות בקרקע במועצת מקרקעי ישראל  15.3.2010ביום שני 

 –שביל השומר , תחנת הרכבת: מופיעים ברשימה, בהחלטת הממשלה בנושא אתרי מורשת

  .מזכיר הממשלה הוזמן לביקור בעמק. בית העם בנהלל, אסטרונאוט

   :רכבת העמק

  .הנושאישנה החלטת ממשלה לקדם את 

   :מאבק על הבית

. בימים אלה יוצאות כל הרשויות המקומיות בישראל למאבק נגד קיצוץ בתקציבי החובה הממשלתיים

 .משמעות הקיצוץ בתקציבים היא פגיעה קשה בשירותים לתושב ובפרט במערכת החינוך

 .הרווחה יממשלה נגסה באופן חסר אחריות בתקציבים שנועדו לממן את תקציבי החינוך ואת שירותה

  .המועצה מצטרפת למאבק השלטון המקומי בממשלה

  

 ועדת עידו דורי להמלצה למליאה על החלופות הגלומות במנחת מגידו .97

  .מבקשת להצטרף לוועדה) נציגת מושב היוגב במליאה(ביא אפרת ליעל 

  
  החלטה

  לאשר את חברותה של יעל לביא אפרת בוועדת עידו דורי
  

  0 -נמנע   0 - נגד   29 -בעד 

 מאושר �

  

  ע"הרב מרדכי זמיר מברך לרגל פסח תש

  

  .אייל מודה לרב זמיר ולחיה קליגר

 

 אישור פרוטוקול  .98

  31.12.2010פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  31.12.2010לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   29 -בעד 

 מאושר �

 

 2011-2010תוכנית לשנים +  2009סיכום ביקורת פנימית לשנת  .99

  .מסביר על עבודת הוועדה, ר ועדת ביקורת"יו –יוחנן מעוז 

  .חברים נוספים לוועדה 2יוחנן מעוז מבקש למנות 

  ).'ב נספח א"מצ(את עיקרי הביקורת סוקר , ח אורי הולצמן"רו

אבטחת אופן שינוי נתוני שומת נוהל ההכנסות י מנהל מינהל "ע בתוך חודש ייכתב  –ארנונה 

  .ארנונה

  .הנושא יובא לדיון בישיבת המליאה הבאה –ה זבדה מנשיי
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דן תנחומא וועדת ביקורת לדאוג לתיקון הליקויים ובעוד חצי שנה  -ל המועצה "באחריות מנכ

  .ח למליאה"יימסר דו

  .אייל מודה לוועדת ביקורת בראשות יוחנן מעוז •

  
  :החלטה

  2010-2011תוכנית לשנים +  2009לאשר את סיכום ביקורת פנימית לשנת 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   29 -בעד 

 מאושר �

  .לוועדת הביקורתנוספים חברים  2 מנותל המועצה ל"באחריות מנכ •

  

  

  

 2009סיכום כספי  .100

  .0.79%ח שהם כ "מלש 1.5סך הגירעון כ , סיכום כספי – 'נספח בב "מצ

  

  החלטה

  2009לאשר את עדכון תקציב 

  
  1 -נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �

  

 

 ווגן של עבירות הקנס לעבירות מסוג ברירת משפטשינוי סי .101

חות הקנס הנרשמים על ידי המפקחים של המועצה בשל הפרת הוראות חוקי "דו, כידוע

   1973 - ג"התשל, )עבירות קנס(העזר שנקבעו כעבירות קנס בצו המועצות המקומיות 

  . ברירת קנסהם מסוג , ")צו עבירות הקנס:"להלן (

במידה והנקנס לא משלם את הקנס . ה למעשה כתב אישוםהודעת ברירת קנס מהוו

הוא נדרש להתייצב למשפט שיתקיים בעניינו במועד שנקבע לכך , במועד הקבוע לכך בחוק

כאשר אדם איננו משלם את הקנס , במילים אחרות. במסגרת הודעת הקנס שנשלחה אליו

  .מועבר עניינו באופן אוטומטי לבית המשפט, שהוטל עליו

וכיום קיימת , השתנתה המדיניות של משרדי הממשלה המטפלים בנושא לאחרונה

ברירת אפשרות לרשויות מקומיות לשנות את סיווגן של העבירות שנקבעו כעבירות מסוג 

  .ברירת משפטלעבירות מסוג , בצו עבירות הקנס קנס

שינוי הסיווג משמעותו שמי שמקבל קנס צריך לבקש באופן יזום בקשה להישפט או 

הקנס הופך , ואם הוא לא עשה כן ולא שילם את הקנס במועד, ה לביטול הקנסבקש

המשמעות של המעבר מסיווג של . לחלוט וניתן לגבות אותו בהליכי גבייה מינהליים

משמעותו ייעול וחיסכון במשאבים של המועצה " ברירת משפט"עבירות חוקי עזר ל

 . לגבי גביית קנסות) כיםעלויות ניהול משפט לשם גביית קנסות בסכומים נמו(
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  החלטה

אשר נקבעו כעבירות המועצה  קבוע את העבירות בחוקי העזר שלל
כעבירות של  ,ברירת קנס בצו עבירות הקנס שפורסם בעניין המועצה

  . ולפעול לקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך, ברירת משפט
 

  התראה+ יש לשלוח בדואר רשום  •

  
  

  2 -נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �

  

 שונות .102

 מועצה דתית  .א

, לרשימת הנהלת המועצה הדתית 20.12.2010בהמשך להמלצת מליאת המועצה מיום 

בהתאם , להוסיף לרשימה תושב קיבוץ מהעמקהיועץ המשפטי של משרד הדתות מבקש 

 .מקיבוץ שריד סלהוסיף את אלדד בלאי לבקשת היועץ המשפטי מומלץ

 

  החלטה

  .שימת הנהלת המועצה הדתיתהוספת אלדד בלאיס לרלאשר 

  
  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

 

 

 ועדות ביקורת .103

  :עוזי עשת מציג את שמות החברים להשלמת ועדות ביקורת ביישובים

  ירימיהו מור  – אלוני אבא •

 גלינה מלשקו – הסוללים •

  בית לחם הגלילית •

  

  החלטה

  .ליםהוספת החברים בוועדת ביקורת באלוני אבא ובהסוללאשר את 

המליאה החליטה לדחות את ההצבעה בעניין מינוי חברי ועדת ביקורת 

לשם מתן זמן , לועד מקומי בית לחם הגלילית לישיבת המליאה הבאה

ל המועצה להשלים את הליך איסוף המידע לגבי המועמדים "למנכ

 .לנוחות חברי המליאה, השונים לתפקיד והכנת ניתוח של נתוניהם

  
  0 -מנע נ  0 - נגד   25 -בעד 

 מאושר �
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 אישור עבודה נוספת לעובד  .104

משרה ומבקשים לעבוד בעבודה נוספת על  100%עובדים המועסקים במועצה ב 

על המועצה לשקול את . מחוייבים בקבלת אישור המועצה, מנת לקבל שכר

; העבודה הנוספת היא לטובת הכלל: בעת מתן האישור, השיקולים הבאים

אין ; לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצההעבודה הנוספת אינה עלולה 

אין ; עם מי שאינו עובד המועצה, בעבודה הנוספת משום תחרות בלתי הוגנת

, תאגיד או מוסד, בעבודה הנוספת כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם

העובד הצהיר על השכר ; מסחרי או ענייני עם המועצה, העומדים במגע כספי

  . הנוספתיקבל עבור העבודה 

ר ש סיים השתלמות בנושא הפרעות קשב וריכוז ומעוניין להתחיל .העובד 

, ה–' בימים א 100%העובד מועסק במועצה ב, לעסוק באימון נערים ומשפחות '

יום בשבוע בין השעות "מבקש לעבוד בעבודה נוספת בשעות אחה צ כרגע 

17:00-20:00.  

עלולה לפגוע בתפקידו של  על פי המידע שנמסר למועצה העבודה הנוספת אינה

ניגוד עניינים ואותו עובד אף הודיע כי לא יקבל לטיפולו , העובד במועצה אין 

 .מטופלים מהמועצה

  

  חלטהה

בלבד . ש.רכי כל התנאים לאישור העבודה הנוספת מתקיימים לגבי ולאחר שנבדק 

עד פת לעבוד בעבודה הנוס) ולו בלבד(ש .רלאשר לעובד מוצע , וולאחר דיון בבקשת

  .2010סוף דצמבר 

  
  0 -נמנע   0 - נגד   25 -בעד 

 מאושר �

  

 דירקטורים בחברה הכלכלית ובפלגי העמק .105

  :מוצע דירקטוריונים כדלקמןבתיאום עם משרד הפנים 

  העמקפלגי   .א

מיכל נדלר , דן תנחומא, דב ויינגרטן, דני עייק, )גזית(ורד מרקיאר , עידו דורי, אייל בצר

זאב , משקיף -) תמרת(אלכס גן , )אחוזת ברק(יעקב איציק , )ברתד(עדי נצר , )כפר ברוך(

  .משקיף –) אלונים(גור 

  החברה הכלכלית  .ב

גבעת (אלה אילת , דב ויינגרטן, דני עייק, )תמרת(סלעית יעקובי , חנה פרידמן, אייל בצר

  ).יתלחם הגליל. ב(איריס גרומן , )עדי(קובי פויסטרו , )לחם הגלילית. ב(נדב סוננברג , )אלה

  

  חלטהה

  .ל כדירקטורים ואת המשקיפים"את המועמדים הנלאשר 

  
  0 -נמנע   0 - נגד   25 -בעד 

 מאושר �
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 תמיכות .106

כולל המלצה לאשר תמיכה , הוצגו בפני המליאה המלצת ועדת תמיכות והחלטת ההנהלה

  ).'נספח ד+  'נספח גב "מצ( .לעמותת הספורט כחול לבן₪  805,000בשיעור 

  
  החלטה

וכן לאשר תמיכה בשיעור של ' התמיכות על פי החלטת ההנהלה בנספח גלאשר את 

הוחלט לקיים דיון בפני ההנהלה , כמו כן. לעמותת הספורט כחול לבן₪  805,000

, בכל הקשור לחריגות כספיות, והמליאה בעניין פעילות הספורט בתחום המועצה

  .ציב פעילות הספורטמקורות תקציביים למימון פעילות הספורט ותוכניות לאיזון תק

  

  0 -נמנע   0 - נגד   25 -בעד 

 מאושר �

  

 

 רים"תב .107

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב
  

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 הערות גורם מממן

 הגדלה מפעל הפייס להצטיידות  50 מועדון נוער הרדוף  1380

 חדש רשות המים 120 2010שירותים הנדסיים  1550

1551 
השתתפות   בשיקום  -ורי חומש ציפ

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

 חדש מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה , מועצה 

 הקטנה 1551,1552,1553רים "העברה לתב 406- 2009הלוואה לתוכנית חומש  1504

 חדש 1504ההלוואה מהקטנת תבר  300 מלתחות לבריכה- ציפורי 1551

 חדש 1505ההלוואה מהקטנת תבר  21 חניות-ללנה 1553

 1506ההלוואה מהקטנת תבר  85 צומת סולם-מרחביה 1489
העברת המקור כפי 

 שנפתח

     406 1504כ שנויים כנגד תבר "סה  

 חדש החינוך . מ 1500 1,500 חידוש והתאמות מבנים  -ס יפעת "בי 1552

 הגדלה התחבורהמשרד  200 תבע מתאר לשדה תעופה מגידו  1365

 הגדלה 200משרד הרווחה ,  1500משרד הפנים  1,700 שריפה בבנין המועצה  1513

 21 חניות  -חומש נהלל   1553
 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 חדש מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה , מועצה 

 חדש החינוך .מ 65 ס מנשיה זבדה"נגישות בי 1554

     4,362 כ"סה  

  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב
  

  0 -נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �
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 חופשה פרטית –אייל בצר  .108

  ביוון  29/3-6/4ראש המועצה ייצא לחופשה פרטית בין התאריכים 

  .לפולין 29/4-3/5ובתאריכים 

  .וחנה פרידמן תמלא את מקומו בזמן היעדרות
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


