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  5.9.2010מיום  17 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  משה ציפורי  אבנר לוי  חיים חמי  זאב גור  זיו ורהפטיג  אייל בצר

  חנה פרידמן  דני פז  יוסי גת  דודו הלפר  יאיר שלו  יריב בן עזר

  שאול פינקרפלד  רמי יחיא  אמיר כהן  איילת קלפון  יוחנן מעוז  יעל אפרת לביא

  גבי בורשטיין  עידו דורי  טאהא סוועאד  אמנון שלו  ון גרוסמןיר  עמי יעקובסון

  סלעית יעקובי  מיכאל ראטה  דוד חדד  דפנה מאור  אבנר כרמון  אלי בן סימון

            אלכס גן
  

  :הודיעו, נעדרים

        דוד דרורי  אלייאריק יח  ורד מרקיאר

            
  

  

  :לא הודיעו, נעדרים

  אמל'עבד אל חלים ג  עופר אבירן  ה מרקוביץמש  מרדכי פורמן  ארנון זייד  גדעון סלעית

          דן קנריק  ירון אוחיון

  

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

  .רועי גולדמן, הרב מרדכי זמיר, לילך עמיצור, אסף אלייה, עוזי עשת, מורן ניר

  

  :על סדר היום

 הרב מרדכי זמיר  -טובה ברכת שנה  .1

 אישור פרוטוקול קודם .2

 2011אישור תבחינים לשנת  –תמיכות  .3

 עפולה –יזרעאל , 2000שגיא , חברה כלכלית: גופים קשורים .4

 גניגר: ועדת ביקורת .5
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 ח"אלש 500ס "ערבות מועצה לועד מקומי חנתון ע .9

 שמשית ס רעים "פתיחת חשבון בנק כספי הורים בי .10

 ס וולדורף הרדוף"שינוי מורשי חתימה בי .11
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  .בירכת הרב מרדכי זמיר לשנה החדשה

  .בירכת ראש המועצה לראש השנה ועיד אל פיטר
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  דיווחים ראש המועצה

  א"פתיחת שנת הלימודים תשע

  .'עד יב' תלמידים מכיתה א 8,000מעל , ללא תקלותנפתחה שנת הלימודים 

  .גנים חדשים יחנכו החודש בתל עדשים ובבלפוריה 2

  

  פרס העמק

על תרומה ייחודית באחד מתחומי  1976 שנתל מוענק מידי שנה החל מ"ש גדעון צימבל ז"פרס העמק ע

  .'בתרבות וכו, בחינוך, בכלכלה, החיים של עמק יזרעאל בחברה

  .ההולם את מטרות הפרס" דרך ארץ"הפרס למפעל השנה החליטה ועדת הפרס להעניק את 

  .באולם בקיבוץ מזרע 7.10.2010טקס פרס העמק יתקיים ב 

  

  "בית הסודות"

   26.9.2010ב מ סוכות "תתקיים בחוהשבעמק  "בית הסודות"חנוכת 

כתבי חידה מצפיני  101יתפרסמו , שימש בעבר את סוללי מסילת רכבת העמקשבעמק " בית הסודות"

 .לחשיפת תולדות העמק לתושבי העמק והארץ כולה חיבר דן חמיצר סוד אשר

  

  

 1.8.2010אישור פרוטוקול מליאה מיום  .137

  1.8.2010פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  1.8.2010פרוטוקול מליאה מיום לאשר את 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   29 -בעד 

 מאושר �

  

 2011אישור תבחינים לשנת  –תמיכות  .138

  מועצה אזורית עמק יזרעאל –קריטריונים למתן תמיכות הצעת  – 'אנספח ב "מצ

אשר תפקידה יהא לבחון את חלוקת , ל המועצה"בפני המליאה תוצג ועדה בראשות מנכ

, החברה, התקציבים והמשאבים של התמיכות שהמועצה מעניקה לתושביה בתחום הספורט

יקומם הגיאוגרפי בשונות שבין ישובי המועצה ומ, בין היתר, בהתחשב, התרבות והחינוך

 . בתחום המועצה

  
  

  החלטה

 .לאשר את הקריטריונים למתן תמיכות

  

  1 -נמנע   1 - נגד   29 -בעד 

 מאושר �

  

 עפולה –יזרעאל , 2000שגיא , חברה כלכלית: גופים קשורים .139

 2009דוח רווח והפסד לשנת  -  'בנספח ב "מצ
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  חברה כלכלית  .א

  .2009ח רווח והפסד לשנת "את דומירי שריג מציגה 

  .החברה שומרת על פעילות, ח מאוזן"הדו

  .ל החברה הכלכלית סוקר את הפעילות של החברה"מנכ –אברהם ברקן 

  

 "2000שגיא "  .ב

  .2009ח רווח והפסד לשנת "מירי שריג מציגה את דו

  .הפעילות של החברהאברהם ברקן סוקר את 

  

 "יזרעאל עפולה"  .ג

  .2009ח רווח והפסד לשנת "מירי שריג מציגה את דו

  .הפעילות של החברהאברהם ברקן סוקר את 
  

 

 גניגר: ועדת ביקורת .140

  .ריינר נצר נטע, ארנון יפה, בוריס דב דובר, יבוניאיציק ס, אלדד דוד

  

  חלטהה

  .לאשר את ועדת ביקורת גיניגר
  

  0 -נמנע   0 - נגד   31 -בעד 
  

 מאושר �

 

  

 רים"תב .141

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב
  

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 הערות גורם מממן

 285 חיבור ביוב גבת לפתרון קצה  1567
היטלי ביוב ישוב , ₪  160היטלי השבחה ישוב 

   ₪  45השתתפות ישוב , ח "ש 80

 91 סימונים והתקני בטיחות  1385
   )₪  27( 30%קרנות , )₪  64(  70%התחבורה .מ

 850 סילוק שפכי גניגר  1569
   קט ביוב פרויי -מינהלת המים 

   המשרד לשירותי דת  948 מקווה בכפר ברוך  1570

    
  

    

     2,174 כ"סה  
  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב

  
  0 -נמנע   0 - נגד   31 -בעד 

  

  מאושר �
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 עדכון -  2011הנחות ארנונה לשנת  .142

שבסמכות המועצה להעניק נוצר הצורך לחזור לעדכן את שיעורי מתן ההנחות , עקב חלוף הזמן

האם להעניק הנחות וכן את שיעורי ההנחות שאותן המליאה תידרש לחזור ולקבוע . בארנונה

לאשר את המשך מתן ההנחות , המועצה רשאית לאחר הפעלת שיקול דעת. תחליט להעניק

  .מהחלטתה הקודמת

  .כאות להנחהרשאית המועצה לקבוע תנאים ומבחני משנה לקביעת הז, בקביעת שיעור ההנחה

שיעורי ההנחות שניתנו הם השיעורים המירביים , על פי החלטה קודמת של מליאת המועצה

 .הקבועים בחוק

  .פירוט רשימת ההנחות שהמליאה מתבקשת לדון בהן  – 'גנספח ב "מצ

  החלטה

כפי ', גשיעורי ההנחה המירביים מארנונה המופיעים בנספח  קביעת לאשר

ימים מתחילת כל שנה  90הבקשות להנחות יוגשו עד : כיוכן לקבוע , שמאפשר החוק

ומטעמים , ימים ממועד היווצרות הקריטריונים המזכים בהנחה 90קלנדרית או עד 

ועדת ההנחות תעניק את ההנחות אשר  . במהלך כל השנה –מיוחדים שיפורטו 

 1/1כאשר ההנחה תחול מיום , בסמכותה במהלך שנת הכספים בה הוגשה הבקשה

   . לפי המאוחר שבהם, ותה שנת כספים או ממועד היווצרות הזכאות להנחהשל א

  
  0 -נמנע   0 - נגד   30 -בעד 

  

  מאושר �

 

 )גברים(קבוצת כדורסל בוגרים  .143

  .ר הקבוצה מציג את פעילות הקבוצה ואת הצורך בתמיכה לשם קיומה"יו –רועי גולדמן 

ולהשאיר אותם לשחק , וףהקבוצה הוקמה מתוך ראייה שיש לתת לילדים בעמק לאן לשא

  .בעמק

 הוק אד צוות המלצתזיו ורהפטיג חבר בצוות אד הוק שמינתה הנהלת המועצה מציג שוב את 

    .1.8.2010כפי שהוצגו בישיבת המליאה מיום ה 

  

  החלטה

  2010ח לשנת "אלש 150 נוספת של לאשר תמיכה
  

  3 -נמנע   4 - נגד   21 -בעד 
  

  מאושר �

  

  ח"אלש 500ס "חנתון ע ערבות מועצה לועד מקומי .144

 שנים 10 ל בהלוואה דוברמ, ח"אלש 500 ס "ע לערבות למועצה בקשה העבירחנתון  מקומי ועד

  .מועדון נוער ומבנה חוגים להקמת

  החלטה

  .ערבות לועד מקומי חנתון להלוואת פיתוח להקמת מועדון נוער ומבנה חוגיםלאשר 
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  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 
  

 מאושר �

  

  

  ס רעים שמשית"חשבון בנק כספי הורים ביפתיחת  .145

  .יש צורך לאישור מורשי חתימהבתי הספר עצמי של בעקבות ניהול : דני עייק מציג את הנושא
  

  051995967ז .ת מנהלת בית הספר –חדווה אילת : 'קבוצה א

  ועד הורים – 011458445. ז.מיכאל אלון ת, 27991124ז .ראובן אסא ת: 'קבוצה ב

  ס"מזכירת בי – 5151377. ז.וך תנעמי בר      

  
  .חותמת בית הספר+ ' נציג מקבוצה ב) + 'קבוצה א(חדווה אילת : חתימה מחייבת

  .למורשי החתימה הקודמים בטלה זכות החתימה

  החלטה

  ס רעים שימשית"ביללאשר מורשי חתימה 
  
  

  0 -נמנע   0 - נגד   27 -בעד 
  

  מאושר �

  
  

  ףס וולדורף הרדו"שינוי מורשי חתימה בי .146

יש לבצע שינויים במורשי החתימה בחשבון , לאור חילופי מנהלים ומזכירות בתיכון הרדוף

  .ס"הבנק של ביה

  054930813. ז.סטולר הגר ת, 051387314. ז.קנץ דבורה ת: את מורשי החתימה גרועל

  : את מורשי החתימהבמקומם ולאשר 

  056041064. ז.תאליאב ניר  :'קבוצה א

  058312075. ז.פרז רוית ת :'קבוצה ב

  .חותמת בית הספר+ ' נציג מקבוצה ב) + 'קבוצה א(אליאב ניר : חתימה מחייבת

  

  החלטה

  ס וולדורף הרדוף"לאשר מורשי חתימה בי
  
  

  0 -נמנע   0 - נגד   27 -בעד 
  

  מאושר �
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 שונות  .147

  2010עדכון  –תקציבי ועדים   .א

בגין  2010עדכון לשנת  – תקציביי היישוביםתיקון זבר המועצה מציג את ג

  .החזר ליישובים 7.5%ל  9.17%מעבר מ 

 תקציב אזור ארנונה וועד מקומישם  'מס
פרוטוקול ועד 

 לתקציב
 הערות

 √ 939 'ב אלון הגליל 1
  

 √ 482 ' ג  דברת 2
  

 'ב כפר יהושע 3
              

3,440 √ 
  

  

  החלטה

ן תקציביי ועדים ן הגליל: 2010לשנת  לאשר תיקו דברת וכפר , אלו

  .כמפורט בטבלה שעיהו
  

  0 -נמנע   0 - נגד   27 -בעד 
  

  מאושר �

  

  2009לשנת  בי ועדיםתקצי  .ב

 תקציב אזור ארנונה  שם הישוב  

פרוטוקול ועד 
לאישור 
 תקציב 

  

   √  1,734    'ג אחוזת ברק  .1

   √  495      'ג בלפוריה   .2

   √  1,731    'ג גבת  .3

   √  2,490    'ג גזית   .4

   √  673      'ג מרחביה מושב  .5

   √  1,159    'ג עין דור   .6

   √  2,206    'ג ציפורי   .7

   √  1,270    'ג תל עדשים   .8

 י ביצוע בפועל "עפ √  1,311    'ב אלונים   .9
  

  החלטה

, גזית, גבת, בלפוריה, אחוזת ברק: לאשר תיקון תקציביי ועדים

  .הכמפורט בטבל אלונים, תל עדשים, ציפורי, עין דור, מרחביה מושב

  
  0 -נמנע   0 - נגד   27 -בעד 

  

 מאושר �

 

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


