פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  16מיום 1.8.2010
נוכחים:
אייל בצר
יאיר שלו
שאול פינקרפלד

זיו ורהפטיג
דודו הלפר
יוחנן מעוז

אלכס גן
ורד מרקיאר
רמי יחיא

אבנר לוי
מרדכי פורמן
יעל דגני

משה ציפורי
דני פז
ירון גרוסמן

עידו דורי

גבי בורשטיין

אבנר כרמון

דפנה מאור

מיכאל ראטה

נעדרים ,הודיעו:
אמיר כהן
זאב גור
דוד חדד
דוד דרורי

עמי יעקובסון

אמנון שלו

דן קנריק

יריב בן עזר
חנה פרידמן
סוועאד טאהא

גאמל עבד אל חלים

נעדרים ,לא הודיעו:
גדעון סלעית
אריק יחיאלי

חיים חמי
אלי בן סימון

ארנון זייד
עופר אבירן

יוסי גת
ירון אוחיון

יעל אפרת לביא
משה מרקוביץ

איילת קלפון
סלעית יעקובי

משתתפים :דני עייק ,דן תנחומא ,אברהם ברקן ,עו"ד יעל נורקין ,עמירם הלוי ,אסף אלייה ,דובי
ויינגרטן ,מירי שריג ,ליאת מלכה ,רחל שחורי ,מיה בירמן ,מורן ניר.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול קודם
 .2הגדלת ערבות מועצה למושב מרחביה מ  500אלש"ח ל  700אלש"ח
 .3ספורט  -קבוצות כדורסל בוגרים
 .4עמותות – אישור תמיכות
 .5החלת חוק עזר לשמירה וועד מקומי הסוללים
 .6תקציבי ועדים – עדכון 2010
 .7חשבונות בתי ספר )פתיחת חשבונות ,החלפת מורשי חתימה(
 .8ועדות ביקורת :אחוזת ברק ,קיבוץ גזית ,תל עדשים
 .9הודעה מעונות יום
 .10תב"רים
 .11אישור העסקת עובד
 .12בחירת נציג נוסף למועצה הדתית
 .13שונות
דיווחים ראש המועצה
הנחות בקרקע
שר האוצר חתם על הנחה מרבית לקרקעות המינהל בהרחבות בסכום של  - ₪ 50,000החתימה נכנסה
לתוקף )יולי .(2010
בשלב זה ייהנו הישובים שעכשיו בשלבי ביצוע הרחבה.
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כביש  - 77הרחבה
נמסר ממע"צ שבמהלך חודש אוקטובר – נובמבר  2010יפתחו כל הנתיבים לא כולל המחלף.
כביש  - 75הרחבה
כביש חיפה – נצרת ,יש את כל האישורים לביצוע בקטע מרמת ישי לנהלל ,הייתה עצירה בביצוע בגלל
עלויות גבוהות – שר התחבורה הבטיח המשך ביצוע בשנת .2011
כביש  – 73העתקת התוואי
היו הבטחות ממשרד התחבורה במהלך השנים ,המועצה לוחצת שייכנסו לתכנון בהקדם .לא התקבל
מידע על זמנים.
כביש  - 6סלילה
הקטע המערבי – תל קשיש מתוכנן לביצוע ,בימים אלו מקדמים את תכנון הצד המזרחי.
היה ניסיון לתכנון הצד המזרחי על אדמות שדה יעקב – נחל בית לחם ,המועצה בלמה את הניסיון.
הפילהרמונית בעמק
ביום חמישי  29.7התקיים קונצרט הפילהרמונית בניצוחו של המאסטרו זובין מהטה באולם ביפעת
לציון  100שנות התיישבות בעמק ,האולם היה מלא והיה אירוע מוצלח.
שאילתא חברי מליאה
 .1טיול נוער לשכבת ד'-ו'
 .2תמיכת משרד החקלאות לכפר יחזקאל
התייחסות אייל בצר
 .1טיול קיץ לשכבת ד'-ו'– מחלקת הנוער קיבלה אישורים עפ"י הנדרש.
מחלקת הנוער עמדה בכל התנאים והכללים של משרד החינוך לטיול ,פקח של משרד הבריאות
הגיע לחניון הלילה ערך בדיקה ומצא מס' ליקויים קטנים שטופלו במיידי ,הפקח או נציג
ממשרד הבריאות סרבו להגיע לביקורת חוזרת ושלחו את חוות דעתם לסגירת הטיול במיידי
למשרד החינוך ,הגוף שאישר את הטיול) .כל הפרטים על מה היו הליקויים וכיצד טופלו
מפורסמים באתר המועצה(.
קיימתי שיחה עם חנה סלע מהנדסת מחוז צפון משרד הבריאות והבהרתי לה שהטיול מאושר
וכל הליקויים הקטנים טופלו במיידי.
הילדים מאוד נהנו ,המועצה כבר קיימה ישיבה ראשונה לבדיקת הנושא וביום ה  23.8נקבעה
פגישה עם ד"ר מיכל כהן דר במשרד הבריאות .המועצה תפיק את הלקחים.
בישיבת המליאה הבאה יימסר דיווח.
 .2תמיכת משרד החקלאות לכפר יחזקאל )תשובה לשאילתא מחבר המליאה מיכאל ראטה(
המועצה הגישה המלצותיה למשרד החקלאות על  4יישובים מהמועצה :תל עדשים ,דברת ,כפר
ברוך ,שריד לצערנו מהדירוג שנתבקשנו למלא ,לא קיבלנו מספיק "ניקוד".
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משרד החקלאות אישר תמיכה ל  17יישובים מתוך 284
דירוג הסוציו אקונומי של מועצה אזורית גלבוע הינו נמוך ונתן להם יתרון בקבלת התמיכה.
.124

אישור פרוטוקול מליאה מיום 20.6.2010
פרוטוקול מליאה מיום 20.6.2010
החלטה
לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 20.6.2010
בעד 21 -

נגד 0 -

נמנע 0 -

 מאושר

.125

הגדלת ערבות מועצה למושב מרחביה מ  500אלש"ח ל  700אלש"ח
ועד מקומי מושב מרחביה העבי ר בקשה למועצה להגדלת הערבות מ 500
אלש " ח ל  700אלש " ח  ,מדובר בהלוואה ל  10שנים להקמת מועדון היישוב .
החלטה
לאשר הגדלת ערבות לוועד מקומי מושב מרחביה ל  700אלש " ח .
נמנע 0 -
נגד 0 -
בעד 20 -
 מאושר

.126

ספורט  -קבוצות כדורסל בוגרים
עידו דורי מציג את המלצות הצוות ) מ צ " ב נספח א ' (.
מדובר בתמיכה בשיעור של  150אלש " ח תוספת לקבוצת גברים  100 ,אלש " ח
תוספת חד פעמית לקבוצת נשים  .בסה " כ התוספת היא  ) ₪ 250,000מעבר ל
 ₪ 200,000הקיימים (.
בהנהלה מיום ה  6.6.10הוקם צוות לבחינת המקורות התקציביים  ,המקור מוצג
ע " י גזבר המועצה  ,דני עייק ) מ צ " ב נספח ב ' (.
התנהל דיון בין החברים ,החברים מבקשים לקיים הצבעה נפרדת לתמיכה בנשים ולתמיכה
בגברים.
החלטה
לאשר תמיכה של  100אלש"ח לקבוצת הנשים
נמנע 0 -
נגד 0 -
בעד 19 -
 מאושר
החלטה
לאשר תמיכה של  150אלש"ח לקבוצת הגברים
נמנע 3 -
נגד 10 -
בעד 9 -
 לא מאושר
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.127

עמותות – אישור תמיכות
גזבר המועצה סוקר את מצב העמותות )מצ"ב נספח ב'( ,המצב החצי שנתי מלמד שניתן לבצע
את הקיצוץ.
תוקם בעתיד הקרוב ועדה שתבחן את התקציב לעמותות השונות ,תוך בחינת מספר
המשתמשים והנהנים.
החלטה
לאשר את התמיכה לעמותה למען הזקן  ,אולפנה  -ה עמותה לקידום
המחול  ,המוסיקה והאמנויות בעמק יזרעאל ועמותת כחול לבן
) מצ " ב נספח ב ' ( .

∗ תוקם ועדה לבדיקת גובה התמיכה והסיוע בהתאם למספר המשתתפים מיישובי המועצה
בעמותה למען הזקן ,בעמותה לקידום המחול ,המוסיקה והאומנויות בעמק יזרעאל ובעמותת
כחול לבן.

בעד 21 -

נגד 0 -

נמנע 0 -

 מאושר

.128

החלת חוק עזר לשמירה וועד מקומי הסוללים
בהתאם להחלטת מליאה המועצה מיום " ;15.12.2008המועצה תחליט על הפעלת שירותי
שמירה בישובים בתחומה ,על פי סעיף )13א( לחוק עזר שמירה ,על פי בקשה בכתב של הועד
המקומי באותו ישוב ,וכן  -במקרים מיוחדים  -לפי שיקול דעתה של מליאת המועצה".
ועד מקומי הסוללים פנה בכתב למועצה בבקשה שזו תורה על הפעלת חוק עזר שמירה ניידת
בתחומו ,בהתאם לסעיף )13א( לחוק עזר לעמק יזרעאל )שמירה(.
החלטה
לאשר הפעלת חוק עזר לשמירה ניידת בהסוללים .
בעד 23 -

נגד 0 -

נמנע 0 -

 מאושר
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.129

תקציבי ועדים – עדכון 2010
ג זבר המועצה מציג את תקציביי היישובים – עדכון לשנת  2010בגין מעבר מ
 9.17%ל  7.5%החזר ליישובים .
אזור ארנונה

תקציב

פרוטוקול ועד
לתקציב

1

אחוזת ברק

ג'

1,735

√

2

בית שערים

ב'

1,778

√

3

הרדוף

ב'

976

√

4

עדי

ב'

1,852

√

5

רמת דוד

ב'

988

√

מס'

שם וועד מקומי

הערות

החלטה
לאשר תיקון תקציביי ועדים  :אחוזת ברק  ,בית שערים  ,הרדוף  ,עדי
ורמת דוד .
בעד 23 -

נגד 0 -

נמנע 0 -

 מאושר

.130

חשבונות בתי ספר )פתיחת חשבונות ,החלפת מורשי חתימה(
בי"ס נתיב הושעיה – בקשה לפתיחת חשבון בנק בבנק הפועלים סניף מגדל העמק.
החלטה
לאשר פתיחת חשבון בנק לבי"ס "נתיב" בהושעיה בבנק הפועלים סניף מגדל העמק.
מורשי החתימה :אריאל שלומוביץ – מנהל ,סימי שרעבי ,אריאל סלומון.
הרכב החתימה :מנהל בי"ס )אריאל שלומוביץ( יחד עם מורשה חתימה נוסף בצירוף
חותמת בית הספר.
בעד 23 -

נגד 0 -

נמנע 0 -

 מאושר
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.131

ועדות ביקורת
א.

ועדת ביקורת אחוזת ברק:
גד חסיד ,יוסי גמליאל ,רפי גאון
החלטה
לאשר את ועדת הביקורת אחוזת ברק.
נגד 0 -

בעד 23 -

נמנע 0 -

 מאושר
ב.

ועדת ביקורת קיבוץ גזית:
אסף פלג ,ריטה )רוקה( להב ,אברהם )אברי( שיין.
עינת פינטו סאאל – ממלאת מקום.
החלטה
לאשר את ועדת ביקורת קיבוץ גזית.
נגד 0 -

בעד 23 -

נמנע 0 -

 מאושר
ג.

ועדת ביקורת מושב תל עדשים
איל פייגין מוחלף בצביקה אפשטיין.
ממלאת מקום – סוזאן קובה.
החלט ה
לאשר את החלפת איל פייגין בצביקה אפשטיין לועדת ביקורת מושב
תל עדשים .
נגד 0 -

בעד 23 -

נמנע 0 -

 מאושר
.132

הודעה מעונות יום – צהרונים
גזבר המועצה הדגיש את הצורך בפנייה ליישובים למילוי הטופסולוגיה הנדרשת על מנת לקבל
כספי מימון לצהרונים ע"י משרד התמ"ת למועצה עבור היישובים ,מדובר בצהרונים לילדי א'-
ג'.
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.133

תבר"ים
דני עייק סוקר את רשימת התב"רים )מצ"ב נספח ג'(
הערות לתב"רים:
חברי המליאה מבקשים פרטים על תב"ר  1565לאור העובדה שרשות החינוך הינה ועד מקומי
שדה יעקב ולא המועצה.
אייל בצר :המבנים בבי"ס נמצאים במצב רעוע .העברת ביה"ס לרשות המועצה כרוכה בתנאים
מסוימים וקיימת דילמה ,הנושא יובא לאישור מליאה לאחר בחינה.
רוב הכסף ניתן ממשרד החינוך שמאפשר את העברת הכספים רק דרך המועצה 130 ,אלש"ח
מועבר למועצה בנוסף לתשלומים בגין החוזים )מסכום המועצה יש להוריד  130אלש"ח(.
בבית הספר לומדים כ  70%מהיישוב שדה יעקב וראש המועצה מציין שאין זה פסול שהמועצה
תתמוך גם בבי"ס שדה יעקב כפי שתומכת בבתי הספר אחרים.
חברי המליאה מעירים כי :הנושא לא הובא לדיון בוועדת המיפוי ולפיכך אין לדון בו כעת,
הובטח שינתנו תשובות בנושא החינוך הדתי וטרם התקבלו.
החברים מבקשים לקיים דיון בקביעת סדרי העדיפויות לבניית בתי ספר.
יריב בן עזר :לאור העובדה שאנחנו נמצאים לקראת פתיחת שנת הלימודים ,נקודת הזמן היא
מאוד בעייתית אך לפעמים אנו נדרשים לקבל החלטות לא פשוטות.
מציע שבינוי הקרוואנים )כיתות הלימוד( ומבנה השרותים יהיה ע"ח תוכנית החומש של שדה
יעקב.
שמעון סויסה – נציג ההורים בי"ס שדה יעקב :מבקש מחברי המליאה לאשר את התב"ר
ולאפשר את פתיחת שנת לימודים לבי"ס שפועל  80שנה בתנאים ראויים.
אמציה יחאילי -יו"ר הוועד המקומי :מציין בפני חברי המליאה שמשרד החינוך יכול להטיל
את ההוצאה על המועצה גם ללא אישורה.
א.

מובא להצבעה הצעת יריב בן עזר על תב"ר 1565
החלטה
לאשר את יתרת ההשקעה בגין )מעבר למימון משרד החינוך( בניית  2כיתות
ושירותים יבילים בבי"ס שדה יעקב מתקציב חומש יישובי .מדובר על היתרה
שנשארה ) 245אלש"ח(.
בעד 21 -

נגד 0 -

נמנע 1 -

 מאושר
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ב.

תב"ר  1449כפר גדעון כביש פנימי
חברי המליאה מבקשים הבהרה כיצד כפר גדעון ישלם את חלקו בפרויקט.
החלטה
לאשר תב"ר  1449בכפוף לכך שהמועצה תממן עד  600אלש"ח מחלקה בחומש
ובכפוף לכך שהועד המקומי יקח על עצמו הלוואה ,למימון חלקו ,בערבות מועצה.
בעד 13 -

נגד 3 -

נמנע 1 -

 מאושר

ג.

הצבעה על התב"רים מלבד תב"ר  1565ותב"ר 1449
החלטה
לאשר את התב"רים המוצעים פרט לתב"ר  1565ותב"ר  1449שעליהם התקיימה
הצבעה בנפרד.
בעד 16 -

נגד 0 -

נמנע 0 -

 מאושר
.134

אישור העסקת עובד
דן תנחומא :למחלקת היישובים נוסף ניהול של מספר יישובים ,מבקש הגדלת משרה של ריקי
שמעוני מזכירת המחלקה מ  70%ל  100%משרה בכפוף לניהול הועדים.
המימון מ  70%משרה ל  100%משרה בכפוף למימון הוועדים להגדלה.
החלטה
לאשר את הגדלת המשרה לריקי שמעוני מ  70%ל  100%משרה בכפוף למימון
הוועדים להגדלה.
בעד 16 -

נגד 0 -

נמנע 0 -

 מאושר
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.135

בחירת נציג נוסף למועצה הדתית
עפ"י בקשת המשרד לשירותי דת ,המועצה מתבקשת לאשר נציג למועצה הדתית מהיישוב
שמשית המונה את מספר התושבים הגדול במועצה.
בתיאום עם היישוב מוצע לאשר את שאול כידרה לנציג במועצה הדתית.
החלטה
לאשר את שאול כידרה כחבר במועצה הדתית.
בעד 16 -

נגד 0 -

נמנע 0 -

 מאושר
.136

שונות
א.

הועדה למניעת סמים ואלכוהול
דן תנחומא :המלצה להרכב הועדה למניעת סמים ואלכוהול הינו לפחות מחצית מחברי
הועדה יהיו חברי מועצה ויתר חברי הוועדה יהיו בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה ,לפיכך
בוועדה הנוכחית יש להוסיף חבר מועצה.
החלטה
לאשר את דפנה מאור כחברה בוועדה למניעת סמים ואלכוהול.
בעד 16 -

נגד 0 -

נמנע 0 -

 מאושר

___________
דן

תנחומא

מנכ"ל המועצה

______________
אייל

בצר

ראש המועצה

9

