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  20.6.2010מיום  15 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  יאיר שלו  יריב בן עזר  דודו הלפר  זאב גור  מרדכי פורמן  אייל בצר

  יעל לביא אפרת  שאול פינקרפלד  אלי בן סימון  ירון גרוסמן  אבנר לוי  חנה פרידמן

  אמיר כהן  גבי בורנשטיין  יעל דגני  אמנון שלו  דוד דרורי  יוחנן מעוז

  סלעית יעקובי  דפנה מאור  ורד מרקיאר  דוד חדד  עידו דורי  ילת קלפוןאי

  אמל עבד אל חלים'ג  מיכאל ראטה  עופר אבירן  זיו ורהפטיג  אבנר כרמון  סוועאד טאהא

    משה מרקוביץ  משה ציפורי  עמי יעקובסון  גדעון סלעית  אריק יחיאלי
  

  :הודיעו, נעדרים

          חיים חמי  אלכס גן
  

  

  :יעולא הוד, נעדרים

  יוסי גת  דני פז  ירון אוחיון  רמי יחיא  ארנון זייד  דן קנריק

  

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

  .לילך עמיצור, דובי ויינגרטן

  

  :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 תוכנית מינחת מגידו  .2

  סל בוגרים קבוצות כדור -ספורט  .3

 האצלת סמכויות לוועד המקומי –מנשייה זבדה  .4

   תקציבי וועדים .5

   אישור תמיכות –עמותות  .6

   רים"תב .7

 מינוי חבר –ועדת מכרזים  .8

   .קיבוץ גזית, אחוזת ברק, תל עדשים: ועדת ביקורת .9

 מינוי חבר –ס "ועדת איכו .10

 הגדלת ערבות מועצה למושב מרחביה .11

    ).החלפת מורשי חתימה, נותפתיחת חשבו(חשבונות בתי ספר  .12

 שונות .13

  

  דיווחים ראש המועצה

  .אייל בצר מברך את שאול פינקרפלד נציג הרדוף במליאה

  חנתון

  .שנים בחנתון 8מדובר בגרעין של הנוער העובד והלומד שנמצא : אייל בצר

נכנסת המועצה לא , חברי הגרעין לא התקבלו מעולם כחברים ביישוב, חנתוןקיבוץ לטענת המפרק של 

 .שא נמצא בהכרעת בית המשפטוהנ .לעניין הקנייני בין הקיבוץ לנוער העובד
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 9.5.2010אישור פרוטוקול מליאה מיום  .119

  .9.5.2010פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

   9.5.2010פרוטוקול מליאה מיום לאשר את 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   26 -בעד 

 מאושר �

מקומי  אינה על דעת ועד 1554 'מס ר"מאור מבקשת להבהיר כי הערה שנכתבה לתבדפנה  ∗

  .שמשית

 

 נחת מגידותוכנית מ .120

לדחות את הדיון במליאה על התוכנית למועד שיהא לאחר קיום דיון ת יעל לביא אפרת מבקש

   .17.3.2008כפי שהחליטה המליאה ביום שיתוף הציבור עם 

אלכס , עידו דוריבראשות י המליאה "עשהוקמה הציבורית הועדה עבודת אייל בצר רואה את 

המועצה  כפי שמליאת כדיון ציבורייוחנן מעוז ויעל לביא אפרת , אריק עזוז, ישראל קרן, גן

    .17.3.2008החליטה ביום 

נערכה הצבעה בשאלה האם לדחות את הדיון במליאה בדבר המלצות הוועדה שהוקמה 

  .בראשות עידו דורי בעניין תוכנית מנחת מגידו למועד שיהא לאחר קיום דיון בשיתוף הציבור

  
  החלטה

ללא קיום דיון , 20.6.10, לקיים את הדיון בעניין תוכנית מנחת מגידו במועד זה
  .בשיתוף הציבורמוקדם 

  
  6 -נמנע   8 - נגד   18 -בעד 

  

 מאושר �

  

  )'אב נספח "מצ(הפרוגרמה רית התקדמות ועידו דורי סוקר את היסט

  .מסביר את החלטות הוועדה) חבר בוועדה(אריק עזוז 

הוועדה  מטרת, רואה בהקמת הוועדה שבה הוא חבר כשיתוף הציבור) חבר בוועדה(יוחנן מעוז 

  .לא שולל שיתוף ציבור. הייתה למנוע שדה תעופה בינלאומי

  .מציגה את עמדת המיעוט) חברה בוועדה(יעל לביא אפרת 

  .מביע את חששות המושב על פגיעה באיכות החיים ביישוב) חבר מושב היוגב(גרוזובינסקי זאב 

    .נושאבמתקיים דיון 

  .הבאה ת המליאהאת ההצבעה לישיבלאור התארכות הדיון מציע גידי סלעית לדחות  

  החלטה

  .20.6.2010, ע"תמוז תש' ח, היוםעל המלצות הוועדה לקיים את ההצבעה 

  
  0 -נמנע   8 - נגד   18 -בעד 

  

  מאושר �
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  החלטה

בראשות סגן ראש  -  הציבורית מליאת המועצה מאמצת ומאשרת את המלצות הועדה

 -  יוחנן מעוז ויעל לביא אפרת ,אריק עזוז, ישראל קרן, אלכס גן, המועצה עידו דורי

תוך פיתוחו , לבדיקת החלופות הגלומות במנחת 31.1.2010שהוקמה על ידה ביום 

הועדה  תשמש כועדת היגוי  .והעברת התוכנית  לוועדה המחוזית 4כשדה תעופה דרג 

 .ללוי התוכנית

  
  1 -נמנע   5 - נגד   22 -בעד 

  

 מאושר �

  

 האצלת סמכויות לוועד המקומי –מנשייה זבדה  .121

המקומי מנשיית זבדה בכל את סמכויות הועד לבטל גזבר המועצה מבקש מהמליאה , דני עייק

 2010שנמסר במליאה בחודש מרץ  הפנימית הביקורת דוח ממצאימלאור , הנושאים הכספיים

כספיים חמורים  ליקויים על מצביעים ח הביקורת"מצאי דומ. המקומי הועד התנהלות בנושא

 נציגי עם החשבונות ומנהל המקומי הועד נציגי עם ישיבות מספר נערכו. הועד בהתנהלות

אולם צוות הניהול של המועצה מצא שההתנהלות , הליקויים תיקון אחר מעקב לצורך המועצה

  .לא תוקנה

 בקשה, הליקויים לתיקון ארכה ומתן 20/7/2009 בתאריך המקומי עדולו שנערך שימוע לאחר

 של הכספית ההתנהלות בדיקת לצורך שונים מסמכים 3/12/2009 ביום הפנימית הביקורת

 התקבלו לא, עדוהו של החשבונות ולמנהל המקומי עדולו שנעשו נוספות פניות למרות. הועד

  .המקומי הועד מצד פעולה שיתוף המקומי ולא היה עדומהו תשובות

 רועיםילא חשש קיים כי, לכאורה, המצביעים תושבים של תלונות מספר התקבלו, וסףבנ

  .המקומי הועד של הכספית בהתנהלות חריגים

מוצע לבטל את האצלת הסמכות לוועד המקומי מנשיית זבדה לניהול הכספי של , לאור כל זאת

    .ענייניו ולהחזיר תחום זה לסמכות מלאה של המועצה

 חשבונות ניהול בגין כספיות הוצאות המקומי עדולו יחסוךאף  המועצה דיי על הישוב ניהול

  .מבוקרים דוחות והגשת

    .נערך שימוע לוועד המקומי מנשיית זבדהבישיבת המליאה 

, עדנאן עבד אל חליםמר , וחבר הוועד מרעי סולימאני מר , הועד המקומי מנשייה זבדהר "יו

חר למנוע את ביטול האצלת הסמכויות מא ממנההשמיעו את דבריהם בפני המליאה וביקשו 

  .כמו כן נבחר מזכיר לוועד ,ר מתחלף"יו ,רוטציה בוועדובעוד מספר חודשים חלה 

ח "הבקשה לביטול האצלת הסמכויות לוועד המקומי מנשייה זבדה באה מדו: עוזי עשת

  . הביקורת של מבקר המועצה

  

  החלטה

ומי מנשיית זבדה לניהול הכספי את האצלת הסמכות לוועד המק המליאה מבטלת

ועד  1.7.2010החל מיום ה תחום זה לסמכות מלאה של המועצה  ומחזירהשל ענייניו 

בנושא האצלת  2010שנית לקראת שלהי שנת יערך דיון במליאה ב .2010סוף שנת 

  .2011סמכויות בעניינים כספיים לועד המקומי מנשיית זבדה לשנת 

  5 -נמנע   1 - נגד   16 -בעד 
  

  מאושר �
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  מינוי חבר –ועדת מכרזים  .122

נציג המליאה מטעם  ,יאיר שלו .מיכאל ראטה אינו מעוניין להמשיך כחבר בוועדת מכרזים

  .מוצע לחברות ועדת מכרזים ,גבעת אלה

  

  החלטה

  .לאשר את יאיר שלו כחבר ועדת מכרזים במקום מיכאל ראטה

  1 -נמנע   0 - נגד   18 -בעד 
  

  מאושר �

  

 ינוי חברמ –ס "ועדת איכו .123

ל המועצה מציע למנות את חיים חמי נציג היישוב אלון הגליל במליאת המועצה כחבר "מנכ

  .ס במקום רפי צור שהתפטר ממליאת המועצה"בועדת איכו

  

  החלטה

  .רפי צורבמקום  ס"איכו כחבר ועדת חיים חמילאשר את 

  0 -נמנע   0 - נגד   18 -בעד 
  

  מאושר �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


