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  12.201062.מיום  22'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  יריב בן עזר  משה ציפורי  אבנר לוי  חיים חמי  זיו ורהפטיג  אייל בצר

  יעל לביא אפרת  שאול פינקרפלד  אלכס גן  חנה פרידמן  מומו פורמן  יאיר שלו

  גבי בורשטיין  עידו דורי  עופר אבירן  יוחנן מעוז  ירון גרוסמן  עמי יעקובסון

  אמל עבד אל חלים'ג  דוד דרורי  דפנה מאור  אבנר כרמון  דן קנריק  אלי בן סימון

        סלעית יעקובי  מיכאל ראטה  דוד חדד
  

  :הודיעו, נעדרים

      אמיר כהן  אמנון שלו  ורד מרקיאר  דודו הלפר
  

  

  :לא הודיעו, נעדרים

  משה מרקוביץ  איילת קלפון  דני פז  יוסי גת  גדעון סלעית  זאב גור

      טאהא סוועאד  רמי יחיא  ירון אוחיון  חיאליאריק י

  

, הם ברקןאבר, עוזי עשת, מירי שריג, ליאת מלכה, דרור רכסד "עו, דני עייק, דן תנחומא :משתתפים

מרעי , לילך עמיצור, צדוק הלוי, אלי יהודה, אורי הולצמן, מורן ניר, האסף אלי, דובי ויינגרטן

  .ליאת מלכה, ליטביננקוויקי  , סאלח סעאידה ,חליםעדנאן עבד אל , אחמד סעיאדה, סולימאני

  

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 ח צדוק הלוי"פרידה מרו .2

  אנרגיה סולאריתמכרז  .3

 2011האצלת סמכויות לשנת  –ועד מקומי מנשיה זבדה  .4

  שמירה חוק עזרעדכון צו עבירות קנס ותיקון  .5

 2011תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .6

 שונות .7

  

  ח"רו –מצדוק הלוי  פרידה

 חשבונאייםאשר נותנים שירותים ניר -קבוצת ברוק הלוי פרש לגמלאות לפני כשנה משותפות בצד

  .ועל כך הוזמן לפרידהבמסירות ובמקצועיות רבה המועצה  עםשנים  22צדוק הלוי עבד , למועצה

על תרומתו הרבה  ומודים לו אייל בצר ודני עייק מברכים את צדוק על שנות עבודתו למען המועצה

  .להצלחת המועצה

  

 12.12.2010אישור פרוטוקול מליאה מיום  .184

  12.12.2010פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  12.12.2010לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   27 -בעד 

 מאושר �
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 2011האצלת סמכויות לשנת  -מנשיה זבדה ועד מקומי  .185

ובישיבה הובא לדיון נושא האצלת סמכויות לועד מקומי מנשיה זבדה  20.6.2010בישיבת המליאה מיום 

המליאה מבטלת את האצלת הסמכות לוועד המקומי מנשיית זבדה לניהול הכספי של " : זו הוחלט

יערך . 2010ועד סוף שנת  1.7.2010ענייניו ומחזירה תחום זה לסמכות מלאה של המועצה החל מיום ה 

בנושא האצלת סמכויות בעניינים כספיים לועד המקומי  2010להי שנת דיון במליאה בשנית לקראת ש

  ".2011מנשיית זבדה לשנת 

. עד המקומי בשנתיים האחרונותוחברי ההנהלה בדבר בעיות הניהול וההתנהלות של הניתנה סקירה ל

  .2011לועד המקומי לשנת  ביטול האצלת סמכויותעל רקע זה נערך דיון בהנהלה בדבר 

  .ביקורת שבוצעה להתנהלות הועד לאורי הולצמן מציג את הנתונים ש –ה מבקר המועצ

לא זכה לשיתוף  2007ח הליקויים משנת "לביצוע בדיקה חוזרת לאור דו 2009ניסיון במהלך שנת 

  .פעולה

  .אורי הולצמן מציג את הנקודות העיקריות של הליקויים וממליץ לא להאציל לועד סמכויות כספיות

  .גים דעות שונות בקשר להאצלת הסמכויותנציגי הועד מצי

  ;חלופות 2ישנן  : אייל בצר

  2011לא להאציל סמכויות כספיות לשנת : 1' חלופה מס

לא משרה (המועצה תאציל סמכויות מסוימות בליווי חשב מלווה שהוא עובד המועצה : 2' חלופה מס

  .נדרשת לקבל אישור ממשרד הפנים 2' חלופה מס). נוספת

אם לא , 31.12.2010ל החלטה עד ליום חלה חובה לקב, נוכח החלטת המליאה הקודמת: רכסד דרור "עו

  .יחזרו כל הסמכויות לועד המקומי, כן

לועד המקומי מנשיה " חשב מלווה"בישיבת ההנהלה הבאה באחריות דן תנחומא להציג את את רעיון 

  .זבדה

  

  החלטה

לועד מקומי מנשיה זבדה ספית  להאציל סמכויות בכל עניין ונושא בעל משמעות כ לא

  .2011לשנת 

  
  

  3 -נמנע   1 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �

  

  אנרגיה סולאריתמכרז  .186

 :עידו דורי מציג את הנושא

  רקע

אושרה על ידי המשרד , כתוצאה מהכרת הממשלה בחשיבות יצור חשמל מאנרגית השמש •

  .וולטאיות -חשמל באמצעות מערכות סולאריות פוטו לתשתיות לאומיות מכסה ליצור

בדגש שמירה , חינוכייםו חברתיים ,חיפוש אחר פרויקטים לפיתוח בתחומים כלכלייםבמסגרת  •

ם וולטאיות על גגות מבני- בחנו וקידמנו מהלך להקמת מערכות פוטו, על איכות הסביבה

  . המועצה ומתקנים של

  

  הנחות יסוד 

 . שברשותה וךוחינ ז עמק יזרעאל אלפי מטרים של גגות על מבני ציבור"למוא •
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המועצה לא תיקח ש שמים דגש על כךת צוות הפיתוח של המועצה וראש המועצה והחלט •

 . התחייבויות או סיכונים כלכליים על חשבון המועצה

בחרנו בחלופה של השכרה ומתן אפשרות לשימוש בגגות מבני , 2בהמשך להנחת יסוד מספר  •

 . .P.Vלצורך הקמת מערכות  המועצה

 . הכללים הנהוגיםכל היה במסגרת החוק ועל פי ת המערכותהקמת  •

 .הכסף מהשכירות יועבר לתקציב פיתוח של המועצה •

  

   :התהליך שבוצע 

 .דיון ואישור בצוות הפיתוח של המועצה •

ד "עוו ויינגרטן דובי ,ברקן אברהם, עייק דני ובהשתתפותהקמת צוות היגוי בראשותו של עידו  •

 .דרור רכס

 . הפוטנציאל והכנת תכניות ראשוניות/ הגגות  התקשרות עם יועץ למיפוי •

 .)הסבר בעל פה על הארכת המכרז וביטולו (פרסום מכרז פומבי  •

 .קבלנים בכל האתרים לצורך לימוד והכרות בפועל/ סיור חברות  •

  .מ"מוהפעלת נוהל הצעות לצורך  •

 . עסקי/ מ מסחרי "התמקדות בחברה אחת וניהול מו •

 . המתאימה ביותר עבור המועצה כחברה "סאנדיי"בחירת חברת  •

  

  :)  ייתכנו שינויים קלים ותוספות(האתרים המיועדים להתקנה 

 ס בגבעת אלה "ביה .1

 ס בהושעיה "ביה .2

 אולם הספורט האזורי  –נהלל  .3

 אולם הספורט בכפר יהושע  .4

 זבדה   המנשיבס "ביה .5

 משרדי המועצה  .6

 יום -סב .7

 ס אופקים "ביה .8

 ס רמת דוד"ביה .9

 שמשית בס "ביה  .10

 ולם ספורט גבתא  .11

  

  

   :עיקרי ההסכם 

הפעלה ותחזוקה של , המועצה מקנה זכות שימוש  בגגות מבני הציבור שלה לצורך הקמה •

 .לטאיםוו- מתקנים פוטו

 . השוכר ראה ובדק את המושכר לרבות דרכי הגישה ומצא אותם מתאימים למטרותיו וצרכיו •

ות המבנים בתיאום ובפיקוח של התקנים יירכשו על ידי השוכר ועל חשבונו ויותקנו על גג •

 .המועצה

 .והשוכר ישתמש במוני המשכיר ,המתקנים יחוברו למוני המשכיר •
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באמצעות הוראה בלתי חוזרת ) חברת סאנדיי(תקבולי חברת החשמל יועברו לחשבון השוכר  •

 . 'ב כנספח ה"י בנוסח המצ"שתינתן על ידי המועצה בכתב לצורך העברת כל תקבולי חח

ל אחד הצדדים להעביר למשנהו לפי הסכם זה יתווספו הצמדה למדד וריבית לכל סכום שע •

בהתאם לריבית פיגורים שתהא נהוגה אותה עת בבנק  ,פיגורים קבועה ומוסכמת מראש

 . הפועלים

ובמיוחד להבטחת תשלום דמי השכירות  ,להבטחת קיום התחייבות השוכר לפי הסכם זה •

 ,רות ולהבטחת פינוי הגגות בסוף תקופת השכירותולהבטחת פינוי הגגות בסוף תקופת השכי

סכום הערבות יהיה שווה  . ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד למועצהימסור השוכר 

הערבות תחודש מעת לעת כך שתהיה  .)₪ 465,000 -כ(חודש  12לדמי השכירות לתקופה של 

 . בתוקפה במשך כל תקופת השכירות ועד לפינוי המושכר

 . על השוכר) ככל שיוטלו(או הארנונה יוטלו /או ההיטלים ו/והאגרות ו כל המיסים •

 ,חשמל ,ביוב ,מים ,מדרכות, כבישים(השוכר אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לתשתיות  •

בין  ,או מי מטעמו/או למבנה על ידי השוכר ו/יגרם למושכר ויאו כל נזק ש/ו) 'גז וכיוב ,תקשורת

יתוקן על חשבונו באופן היעיל ביותר  ,גרם באופן צפוי מראששהנזק נגרם באקראי ובין שנ

 .ולשביעות רצון המועצה

קיימות שתי . המועצהיפעל השוכר בהתאם להוראות ) שנה 20לאחר (בסוף תקופת השכירות  •

 : חלופות 

במצב זה יפרק השוכר את , להמשיך ולהשתמש במערכת נתמעוניי הכי אינ המועצההודעת  )א

  . את הגגות כשהם נקיים מכל ציוד ובמצב תקין למועצההמערכת וימסור 

במצב זה ימסור , להמשיך ולהשתמש במערכת נתא מעונייילשוכר שה המודיע המועצה )ב

) היה ויינתנו(' כשהיא נקייה מזכויות צד ג  As-is  האת המערכת במצב למועצההשוכר 

וכל זאת ללא תשלום  ,תולהפעיל את המערכת לייצר חשמל ולמכור או תהיה רשאית והמועצה

לתת לשוכר זכות סירוב ראשונה על כל מכירה של המערכת  תאך מתחייב ,או תמורה לשוכר/ו

  . 'או הפעלתה על ידי צד ג/ו

השוכר יהיה רשאי לשתף גורמים אחרים בתפעול המתקנים ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע  •

 . על פי הסכם זה המועצהמאחריותו כלפי 

 7 - כ  -)בכפוף להתקיימות תנאים מתלים(קנת המערכות מחתימת ההסכם לוח זמנים להת •

 . חודשים

אישור ההסכם במליאת  )ב. י לצרף את המתקנים להסדר.ח.קבלת אישור ח )א: תנאים מתלים  •

 .  המועצה

מתחייב השוכר לערוך ולקיים על חשבונו ביטוח  ,לפני תחילת העבודות במושכר –ביטוח  •

כל  .וביטוח חבות מעבידים' ביטוח צד ג, לציוד שיימצא באתר ביטוח, עבודות בהקמה

 כל תחום . הביטוחים יורחבו בכדי לשפות את המשכיר בגין אחריותו כבעל הזכויות במבנים

  

 !! הניסוחים והדרישות  יועברו ליועץ הביטוח של המועצה לאישור  ,הפוליסות, הביטוח

 . מ"כולל מע₪  31,000כת לשנה הם דמי השכירות אשר ישולמו למועצה עבור כל מער •

  

כחלק מתנאי ההסכם והצורך בקיום התנאים המתלים אנו נדרשים לאשר ההתקשרות במליאת 

  . המועצה
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  .המכרז פורסם ולא הוגשו הצעות

  .ץוהתייע אותו למד, את הנושא צוות ההיגוי שמונה בחן

רות ולפעול ביחד עם חברת ממליצים לאשר ההתקשצוות ההיגוי " סאנדיי"מ מול חברת "התנהל מו

  . להקמת המערכות על גגות מבני הציבור של המועצה "סאנדיי"

  

  חלטהה

כפוף לתקני איכות הסביבה  ,"סאנדיי" SUNDAYלאשר את ההתקשרות עם חברת 

  .יחידות עם גורם אחר 11ונראות וכן ליכולת לבצע מעבר ל 

  
  0 -נמנע   0 - נגד   25 -בעד 

 מאושר �

 

  

 קנס ותיקון חוק עזר שמירה עדכון צו עבירות .187

 :ד דרור רכס מציג את הנושא"עו

אשר בא במקומו של חוק , מאחר ופורסם למועצה חוק עזר חדש בנושא הסדרת השמירה  .א

עולה עתה הצורך , ובהתאם השתנו מספרי הסעיפים בחוק העזר, העזר הישן של המועצה

ע לחוק עזר הסדרת בחלק אשר נוג, לעדכן גם את נוסח צו עבירות הקנס של המועצה

 .השמירה

תיקון כאמור יאפשר למועצה לפעול לאכיפת העבירות המפורטות בנוסח חוק העזר   .ב

 .כעבירת קנס, החדש

משרד הפנים דורש לבטל קודם לכן את סעיף העונשין הקיים , כתנאי לתיקון האמור  .ג

י אין לחוקק סעיפ, שכן על פי מדיניות משרד הפנים מהתקופה האחרונה(בחוק העזר 

 ).נוכח קיום סעיף עונשין כללי בפקודת המועצות המקומיות, עונשין פרטניים בחוקי עזר

  

  החלטה

ב  "על פי הנוסח הרצלאשר את עדכון צו עבירות קנס ותיקון חוק העזר שמירה 

  ).'נספח א(

  

  0 -נמנע   0 - נגד   17 -בעד 

 מאושר �
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 ועדים מקומיים – 2011לשנת  תקציבים .188

  :ועדים מקומיים – 2011לשנת  תקציביםציג את מעוזי עשת 
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 הערות

 46.00   23.96 22.04 √ 'ב אלוני אבא 2

 ₪
1,246 2   

 48.41   23.96 24.45 √ 'ב בית שערים  6

 ₪
2,083 2   

 47.13 6.67 23.96 16.5 √ 'ב גבעת אלה  9

 ₪
 י האגודה"השלמת הכנסה ע 2 2,275

 45.11   39.59 5.52 √ ' ג גזית  11

 ₪
2,500 2   

 51.47   39.59 11.88 √ ' ג גניגר 12

 ₪
1,057 2   

 45.07   39.59 5.48 √ ' ג היוגב 15

 ₪
1,196 2   

 61.51 21.92 23.96 15.63 √ 'ב הסוללים  16

 ₪
 י האגודה"השלמת הכנסה ע 2 1,647

   2 ₪970  45.92   23.96 21.96 √ 'ב הרדוף  17

   2 ₪636  45.96   23.96 22 √ 'ב חנתון  18

 63.96   23.96 40 √ 'ב יפעת  19

 ₪
2,172 2   

 51.46   39.59 11.87 √ ' ג כפר החורש 22

 ₪
1,161 2   

 45.11   39.59 5.52 √ ' ג ה קיבוץ מרחבי 26

 ₪
1,480 2   

   1 ₪869  39.59   39.59 אין    'א מנשיה זבדה  27

 י המועצה "מנוהל ע 1 ₪180  39.59   39.59 אין    'א סוואעד חמירה 29

 48.48   39.59 8.89 √ ' ג עין דור  31

 ₪
1,179 2   

   2 ₪949  45.38   23.96 21.42 √ 'ב רמת דוד 33

34 
 שדה יעקב 

 52.93   23.96 28.97 √ 'ב

 ₪
2,861 2 

  

35 
 שמשית 

 47.62   39.59 8.03 √ ' ג

 ₪
3,999 2 

  

 51.45   39.59 11.86 √ ' ג שריד 36

 ₪
1,482 2   

 45.50   39.59 5.91 √ ' ג תל עדשים  37

 ₪
3,665 2   

  

  .ר"כ מ"פות האגודה לסהחלוקת השתת – 2010מתבסס על תקציבי  –ר "מיסים אחרים למ*

  .תקציבי ועדים –' בב נספח "מצ •
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  חלטהה

, בית שערים, אלוני אבא: של הוועדים המקומיים 2011לשנת  תקציביםלאשר את 

מרחביה , כפר החורש, יפעת, חנתון, הרדוף, הסוללים, היוגב, גניגר, גזית, גבעת אלה

, שריד, שמשית, דה יעקבש, רמת דוד, עין דור, סוועאד חמירה, מנשיה זבדה, קיבוץ

  .תל עדשים

  
  0 -נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �

  

, גבעת אלה, בית שערים, אלוני אבא: המקומיים לאשר האצלת סמכויות לועדים

, מרחביה קיבוץ, כפר החורש, יפעת, חנתון, הרדוף, הסוללים, היוגב, גניגר, גזית

כפי שהיו  תל עדשים , שריד, שמשית, שדה יעקב, רמת דוד, עין דור, סוועאד חמירה

  .2010בשנת 

  

  0-נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �

  

  2009י אישור חריג משרד הפנים  לשנת "עפ - 2009תיקון תקציבי ישובים לשנת  .189

 תקציב אזור ארנונה  שם הישוב   

פרוטוקול 
ועד לאישור 

 תקציב 

 √  6,491    'ג שמשית  1
  

  חלטהה

י אישור חריג משרד הפנים "עפ 2009ומי שמשית לשנת לאשר תיקון תקציב ועד מק

  2009לשנת 

  0-נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �

  

  %7.56כתוצאה מעדכון  - 2010תיקון תקציבי ישובים לשנת  .190

 תקציב אזור ארנונה  שם הישוב   
פרוטוקול ועד 

 לאישור תקציב 

  

  √  3,653    ' ג שמשית  1

     2,154    'ב יפעת  2

  √  1,443    ' ג מרחביה קיבוץ  3

2010עדכון ביצוע תקציב     562      'א מנשיה זבדה     

  חלטהה

: לועד מקומי 7.56%כתוצאה מעדכון  2010לאשר תיקון תקציבי ישובים לשנת 

  . מנשיה זבדה, מרחביה קיבוץ, יפעת, שמשית

  0-נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �
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 ר היוגב"אישור תב .191

  .ועד מקומי היוגב מבקש להמיר מהלוואה להכנסות ממינהל, ח"אלש 50גב בסך ר היו"תב

  

  חלטהה

  .ר היוגב מהלוואה להכנסות מינהל"לאשר המרת תב

  

  0 -נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 מאושר �

  

  

 ד"אישור חח .192

  :2011ד לשנת "בקשה לאישור חח ;דני עייק מציג את הנושא

  ח"אלש 600בנק לאומי  •

  ח"שאל 500בנק הפועלים  •

  ח"אלש 1,400בנק דקסיה  •

  

  חלטהה

  ד בהתאם לכל בנק ובנק"לשעבד הכנסות עד גובה מסגרת החח

  והשעבודים בהתאםד "חחהלאשר מסגרות 

  .לאשר לראש המועצה ולגזבר המועצה לחתום על המסגרות בתוספת לחותמת הרשות

  

  0 -נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

_________   ______________  

 אייל          בצר   מאדן      תנחו

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


