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  13.2.2011מיום  32'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  יריב בן עזר  טאהא סוועאד  יוסי גת  חיים חמי  זיו ורהפטיג  אייל בצר

  יעל לביא אפרת  שאול פינקרפלד  אלכס גן  חנה פרידמן  איילת קלפון  יאיר שלו

  גבי בורשטיין  עידו דורי  רמי יחיא  יוחנן מעוז  ירון גרוסמן  דודו הלפר

  משה מרקוביץ  דוד דרורי  דפנה מאור  אבנר כרמון  מיכאל ראטה  בן סימוןאלי 

          משה ציפורי  דוד חדד
  

  :הודיעו, חסרים

        דני פז  מרדכי פורמן  עמי יעקובסון
  

  

  :לא הודיעו, חסרים

  אמל עבד אל חלים'ג  עופר אבירן  ירון אוחיון  אריק יחיאלי  גדעון סלעית  זאב גור

        ת יעקוביסלעי  דן קנריק  אבנר לוי

  

, 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, יננקוליטבויקי  , סאלח סעאידה ,עדנאן עבד אל חלים, אחמד סעיאדה, סולימאני

  

 :על סדר היום
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 קיבוץ שריד, קיבוץ רמת דוד, קיבוץ מרחביה, ועדת ביקורת כפר יהושע .5

 נכה של נישוםעדכון גובה הנחה מקסימאלית מארנונה בגין ילד  .6

 דיווח –ארנונה  .7
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 אישור נציג ציבור לועדת בחינה לקליטת עובדי מועצה .10
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  דיווחים - אייל בצר 

חיזוק הקשר בין תושבי האזור יהודים בנושא  7.2.2011ביום  התקיים: מפגש ביוזמת אבו אמין •

  .פ אזורי"מפגש חשוב ומוצלח התורם לשת – מהאזור וערבים בהשתתפות אנשי דת ומנהיגים

י "אושר ע, "2020מתקנים "במסגרת התוכנית האסטרטגית : מתקני ספורט בישראל –טוטו  •

  . מגרש כדורגל 1 –ו ) אולם קטן, אולם בינוני, אולם גדול(י חלוקה "אולמות עפ 8: הטוטו

  .בקשה בהתאם האישור הינו בכפוף לכללים שיתפרסמו על ידי הטוטו והגשת

גזבר ומנהל מחלקת , מהנדס, תתקיים פגישה בהשתתפות ראש המועצה 28.2.2011 'בביום 

  .ל קרן מתקנים"ל הטוטו ויואל שביט סמנכ"ספורט אצל עופר פרי מנכ
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נקבע על ידי בית  :)בית המשפט העליון –משפט מנהל שלטון מקומי ( היטל השבחהחלף  •

  .1.8.2011עיכוב הביצוע יבוטל ב . נתן הכרעהתי 1.8.2011שביום  העליון המשפט

שבו נכחו משתתפים התקיים יום העיון  13.2.2011 :יום העיון השנתי לזכרו של מולה כהן •

  .מפגשים תתקיים בסב יום 4סדנת ". הבן הממשיך: בנושארבים 

הוכן נייר , החקלאיות לים לטיפול בנושא הקרקעות"הוקמה ועדת מנכ :הקרקעות דיניותמ •

  .תב יפורסם באתר המועצהכהמ. מגידו ז"ה ביחד עם המואעמד

להקמת שדה תעופה בינלאומי במינחת  בוטלה החלטת הממשלהעדיין לא  :שדה תעופה מגידו •

ג "לנתבראשי הרשויות בדרום מתוך כוונה שהשדה המשלים  נפגש עםראש המועצה , מגידו

  .ייבנה בדרום

צה הוציא ראש המוע –עניין ועדים מקומיים ח מבקר המדינה ב"בעקבות דו :ועדים מקומיים •

  .העוסקת בנושא" ועדת רייף"ל, מכתב המלצה למשרד הפנים

בה , ל משרד התחבורה"תתקיים פגישה עם מנכ 6.3.2011ביום  :77/6 םכבישירכבת העמק  •

ה סביבתית להפחית הפרע תפעלהמועצה  .77/6יועלו נושאי רכבת העמק ונושא מינהור כביש 

  .עקב בית זיידבאזור שדה י

  

 12.201026.אישור פרוטוקול מליאה מיום  .193

  26.12.2010פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  26.12.2010לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   25 -בעד 

 מאושר �

  

 

 דיון בבקשת הועד היישוב –שדה יעקב  .194

  ).'ב נספח א"מצ(ועד מקומי שדה יעקב העביר בקשה להעברת רשות החינוך למועצה 

  .בעבר היישוב ביקש להשאיר את האחריות בוועד, אייל בצר מציג את היסטוריית בית הספר

ב נספח "מצ(בעקבות לחץ של משרד החינוך ובקשת היישוב הנושא מובא לדיון במליאת המועצה , היום

  ).19.1.2011סיכום פגישה במשרד החינוך מיום  –' ב

' מס. מתלמידיו אינם תושבי המועצה 40%בשדה יעקב למרות שכ  ס"משרד החינוך תומך בהשארת בי

  .יש חלופות נוספות למועצה. 160כ : 'עד ח' התלמידים מכיתה א

  .משרד החינוך עדיין לא העביר הרשאה

ח הינו הסכום שהמועצה תצטרך "מלש 1, המועצה מכבדת את בקשת היישוב אך תוך התנאים שהוצגו

  .דה יעקב יעברו להושעיהס ש"להשקיע גם אם תלמידי בי

  :להלן הצעה להחלטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל מקבלת בברכה את רשות החינוך של שדה יעקב למערכת החינוך של 

  .על פי מדיניות חינוך שיוויונית הנהוגה במועצה, המועצה
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ל ידי המועצה מתנה את העברת רשות החינוך בבניית בית ספר חדש בשדה יעקב אשר כל מימונו יהיה ע

סכום . ח"מלש 1למעט סכום מוגדר בהיקף של עד , כולל מחויבויות מתאימות, מקור חיצוני למועצה

  .י גזבר ומהנדס המועצה ויוגש לדיון והחלטה בועדת תקציב"ייבדק ע, מוגדר זה במידה ונידרש לו

לא יפגעו , ובכפוף לכך שעקב החלטה זו אופציה זו תכנס לתוקפה עם הרשאה מתאימה ממשרד החינוך

  .ממשרד החינוך ומגורמי חוץ אחרים, תקציבים המיועדים לבתי ספר אחרים בתחום המועצה

ל לא תתקיים על ידי משרד החינוך והיישוב ידבוק בבקשתו להעביר את רשות "במידה והאופציה הנ

 .ילדי שדה יעקב יקלטו בבית ספר נתיב הושעיה, החינוך למועצה

  

  :1.2.2011הנהלת המועצה מיום  המלצת

על פי , מועצה אזורית עמק יזרעאל תקבל בברכה את רשות החינוך של שדה יעקב למערכת החינוך של המועצה"

  :בהתאם ולאחר התקיימות אחד מהתנאים הבאים, מדיניות חינוך שיוויונית הנהוגה במועצה

ולל מחוייבויות כ, בניית בית ספר חדש בשדה יעקב אשר כל מימונו יהיה על ידי מקור חיצוני למועצה  .א

בשדה ) שנים 10(המועצה איננה בונה בתי ספר חדשים להיקף תלמידים כפי שצפוי בעתיד הקרוב . מתאימות

 . יעקב

   ".על פי כללי המועצה ודרישות החוק, קליטת התלמידים בבית ספר אחר חלופי  .ב
  

  ).'ד, 'ג יםב נספח"מצ( םאת עמדת יםשדה יעקב מציג ינציג
  

  :לים הדברים הבאיםמתקיים דיון שבו עו

היישובים . הרבה דיונים התקיימו בנושא קיומם של בתי ספר קטנים ללא קשר להיבט דתי או חילוני

  .שרדו יפה מאוד ולא התפרקו, שבהם היו בתי ספר שנסגרו

' ילדי שדה יעקב הם כמו כל ילדי המועצה והשיקולים לסגירת בית ספר הינם מבוססים על מס

  . יים בית ספרהתלמידים והיכולת לק

בתנאי לבדיקה מול  אפשרות להשארת בית ספר בשדה יעקבקיימת . בתי ספר קטנים אין שום תועלתל

  .רשויות שכנות לשילוב תלמידים בשדה יעקב

 יש –של תלמידים  לגדו' כיתות עם מס, ישנם הרבה כיתות בבתי הספר השונים המועצה שמצבם רעוע

   .לנצל את כספי המועצה להשקעה בבית ספר קטן לטפל קודם כל בבתי ספר גדולים ולא

בניית בית . בוצע בדיקת התכנות, המועצה קיבלה פרוגרמה שמאפשרת קידום תכנון: מהנדס המועצה

  .ספר עתידה להמשך כשנתיים

 .שכבות 6תלמידים ל  360גודל נכון לקיום בית ספר הינו : )מנהלת אגף החינוך במועצה( רחל שחורי

 –' תלמידים בכיתות א 700יביא לגידול הבית ספר בהושעיה לכ ס הושעיה "יעקב בבי שילוב ילדי שדה

  ).תושבי מועצה 600(' ח
  

  .ראש המועצה מציע לאחד את ההצעות להצעה אחת

  :הצעה להחלטה

 של החינוך יעקב למערכת שדה של החינוך רשות את בברכה תקבל יזרעאל עמק אזורית מועצה

 מהתנאים אחד ולאחר התקיימות בהתאם ,במועצה הנהוגה שוויונית נוךחי מדיניות פי על, המועצה

 :הבאים

 ,למועצה חיצוני מקור ידי על יהיה מימונו כל אשר יעקב בשדה חדש ספר בית בניית  .א

קבלת הרשאה תקציבית (מתאימות בכתב ממשרד החינוך  קבלת מחויבויות, כלומר

, במידה ונידרש לו, סכום מוגדר זה. ח"מלש 1בהיקף של עד , למעט סכום מוגדר, )חתומה

  .י גזבר ומהנדס המועצה ויוגש לדיון והחלטה בועדת תקציב"ייבדק ע

 כפי תלמידים להיקף חדשים ספר מתקציבה בתי בונה מציינת כי היא איננה המועצה

  .יעקב בשדה) שנים 10(הקרוב  שצפוי בעתיד
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, פר אחרים בתחום המועצההחלטה זו כפופה לכך שלא יפגעו תקציבים המיועדים לבתי ס

  .עקב קבלתה, ממשרד החינוך ומגורמי חוץ אחרים

  .החוק ודרישות המועצה כללי פי על ,חלופי אחר ספר בבית התלמידים קליטת  .ב

  

  החלטה

  .לאשר את ההצעה המפורט לעיל

  
  

  1 -נמנע   1 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

 )דיווח(ועדים מקומיים  –ח מבקר המדינה "דו .195

  .ישיבת המליאה הבאההנושא יובא ב

 

 

 2011תמיכות לשנת  .196

  :18.1.2011המלצת ועדת תמיכות מיום   .א

  הגוף המבקש
  

תחום הפעילות 
לשמו מבוקשת 

  התמיכה 

סכום הפעילות 
  )ח"בש(הכוללת 

סכום 
התמיכה 
המבוקש 

  2011לשנת 
  )ח"בש(

סכום תמיכה 
שהוענק 

  2010בשנת 
  )ח"בש(

הצעה לסכום תמיכה 
  2011שיאושר לשנת 

  )ח"בש(

   5,000  7,500  20,000  461,200  ספורט   1קרקס
   2הוקי גלגיליות

                                                                                                                             
  12,500  12,500  44,200  160,700  ספורט

היסטוריה   3הביתמונ
  והנצחה

לא הוגשה   30,000  343,000
  בקשה

הוחלט לא להעניק 
  .תמיכה

היסטוריה   4מוזיאון יפעת
  והנצחה

1,002,000  70,000  
  

60,000  60,000  
  

מוזיאון 
  5מרחביה

היסטוריה 
  והנצחה

346,730  50,000  20,000   20,000  
  

מוזיאון עין 
  6דור

היסטוריה 
  והנצחה

1,383,000  100,000  
  

50,000   50,000   

פעילות רווחה   7עלי כותרת
ילדים בעלי –

צרכים 
  .מיוחדים

69,880  25,000  15,500  15,000   
  

העמותה 
  לקידום

  8נשים

   5,000   5,000  10,000  58,000  תרבות רווחה ו
דן , ר הועדה"יו(

לא השתתף , תנחומא

                                                 
העמותה מקיימת פעילויות לשילוב נוער בסיכון . העמותה מקיימת חוגים ופעילויות בבתי ספר לקידום מיומנויות הקרקס 1

  .ושילוב תרבויות
2
  .ל"שתתפות בתחרויות ומחנות אימונים בארץ ובחוה, העמותה מעבירה חוגי ספורט לילדי המועצה 
 .י"חברה לתועלת הציבור העוסקת בהצלת חומר תיעודי הקשור לתולדות א 3
המוזיאון חשוב לשימור . המוזיאון מקיים אירועי תרבות וחברה, מוזיאון לראשית ההתיישבות בעמק יזרעאל 4

  .תולדות ההתיישבות בעמק יזרעאל
  .תורם להכרת תולדות ההתיישבות בעמק. מקיים פעילות תרבות חינוך וחברה בקהילה, וץ מרחביהמוזיאון לראשוני קיב 5
רוחנית שהשאירו אחריהם -מוזיאון ארכיאולוגי המקיים פעילות חינוך ותרבות  המזמנת היכרות עם המורשת התרבותית 6

  .קיום מפגשים רב תרבותיים. תושבי התקופות הקדומות שחיו באזור
 .מקיימת פעילות לילדים בעלי צרכים מיוחדיםעמותה ה 7
8
, תערוכות של נשים יוצרות, מקיימת קורסים להעצמת מנהיגות נשית. ושילובן בחיי הציבור, אגודה לקידום הנשים באזור 

  .סדר נשים אזורי
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  הגוף המבקש
  

תחום הפעילות 
לשמו מבוקשת 

  התמיכה 

סכום הפעילות 
  )ח"בש(הכוללת 

סכום 
התמיכה 
המבוקש 

  2011לשנת 
  )ח"בש(

סכום תמיכה 
שהוענק 

  2010בשנת 
  )ח"בש(

הצעה לסכום תמיכה 
  2011שיאושר לשנת 

  )ח"בש(

  ).בדיון בבקשה זו
האגודה 

לשמירה על 
  9זכויות הפרט

סניף עמק   רווחה
  275,000: עאליזר

לא הוגשה   25,000
  בקשה

5,000  

לא הוגשה   353,378  20,749,380  רווחה  10כפר התקווה
  בקשה

הוחלט לא להעניק 
  .תמיכה

סניף  – 115,000  רווחה  11עמדא
  יזרעאל

10,000  3,000  5,000   

הפועל איתן 
  גבת

  .200,000+  390,000   425,000  690,000  450,000  ספורט

  1,250,000  1,250,000  1,865,000  6,650,000  רווחה  יום-סב 
  1,000,000  800,000  1,500,000  5,300,000  תרבות וחינוך  בית האומנויות

עמותת כחול 
  לבן

  2,000,000  2,805,000  2,985,000  5,400,000  ספורט

  5,017,500          כ"סה
  

  

 10.2.2011ועדת תמיכות מיום  המלצת  .ב

  . ת הספורט מנשיית זבדהבפני הועדה הונחה בקשה לתמיכה מאת עמות

  . ₪ 135,000היה  2011סכום התמיכה המבוקש לשנת 

  . לא הוגשה בקשה לתמיכה 2010בשנת 

, על אף האיחור בהגשת הבקשה, ועדת התמיכות ממליצה :10.2.2011ועדת תמיכות  החלטה

להעניק תמיכה לעמותת הספורט , נוכח המלצה למתן תמיכה לעמותות דומות בתחום המועצה

  .  ₪ 25,000שיית זבדה בשיעור מנ

  

  

  חלטהה

  10.2.2011ומיום  18.1.2011לאשר את המלצת ועדת התמיכות מיום 

  

  2 -נמנע   4 - נגד   20 -בעד 

 מאושר �

  

  .בישיבת המליאה הבאהבוגרים ייערך דיון בנושא קבוצת כדורסל : אייל בצר

  

                                                 
סניף בעמק  מבקשת לפתוח. נדרס בישראל'הביסקסואלים והטרנג, הלסביות, אגודה הפועלת לשמירת זכויות ההומואים 9

 .יזרעאל
 .כפר לבעלי צרכים מיוחדים 10
11
  .קיום פעילות תומכת לחולי אלצהיימר ודמנציה ומשפחותיהם 
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 ועדות ביקורת  .197

. ק, עורת של הועדים המקומיים כפר יהושת ביקהוצגו בפני חברי המליאה מועמדים לחברות בועד

 .מרחביה. שריד ומ, יפעת, רמת דוד, מרחביה
  

  

  חלטהה

  :ם כדלקמןיאושרו החברים לועדות הביקורת לועדים המקומי

  .אלי כליף, עפר פרח, רוני שורר: ועדת ביקורת כפר יהושע •

  .לעמרם בוטבו, שחר אהרונסון, אבי טלמור :ועדת ביקורת קיבוץ מרחביה •

  .אורה פלד נקש, יערה פיין, סמדר רבן :ועדת ביקורת קיבוץ רמת דוד •

, חברים 3ועדה יכולה להתקיים רק במינימום (אילן רז  :ועדת ביקורת קיבוץ יפעת •

  ).חברים 2לפיכך המועצה ממתינה לעוד 

רפי , שגיא צוקר, ענת כפרי, ישראל ארדי, מאיר לבנה :ועדת ביקורת קיבוץ שריד •

  .אסרף

  .דודו רחמני, צפריר פנינה, אקר נעמי :ביקורת מושב מרחביהועדת  •
  

  

  0 -נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �

  

  

  עדכון גובה הנחה מקסימאלית מארנונה בגין ילד נכה של נישום .198

במסגרתה החליטה המועצה על אימוץ גובה , 5.9.2010בהמשך להחלטת מליאת המועצה מיום 

, )הנחה מארנונה(שנקבעו בתקנות הסדרים במשק המדינה  כפי, ההנחות המקסימאליות מארנונה

  .2011לשנת הכספים ") תקנות ההנחה: "להלן( 1993 - ג"תשנ

נכנס לתוקפו תיקון חדש לתקנות ההנחה אשר הגדיל את גובה  1.1.2011נוכח העובדה כי ביום 

 - מ, גורר בנכסההנחה המקסימאלית האפשרית לגבי מחזיק בנכס בגין ילד נכה או בן בגיר נכה המת

 מוצע, )לתקנות ההנחה) 11)(א(2כמפורט בסעיף (ר בלבד "מ 100 - ל 33% - ל, ר בלבד"מ 100 - ל 25%

ולאמץ את גובה , 5.9.2010לפרוטוקול המליאה מיום ' לנספח ג 14לתקן את החלטתה לעניין סעיף 

עיף האמור כלומר להעניק לנישומים העומדים בקריטריונים של הס, ההנחה המקסימאלית החדש

  . ר בלבד"מ 100 - ל 33%הנחה מארנונה של  

  

  החלטה

לשיעור של  מקסימאלית מארנונה בגין ילד נכה של נישוםלאשר עדכון גובה הנחה 

  .כמוצע, 33%

  
  0 -נמנע   0 - נגד   26 -בעד 

 מאושר �
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  דיווח -ארנונה  .199

  .הנושא יוצג בישיבת המליאה הבאה

  

  2011רים מרכזיים לשנת "תב .200

  .וצג בישיבת המליאה הבאההנושא י

  

  

  רים שוטפים"תב .201

  :רים"דני עייק מציג את התב

מספר 

 ר"שם תב ר"תב

כ "סה

 הערות גורם מממן ח"באלש

1576 
מגרש  -חומש אחוזת ברק 

 משחקים 
 ₪600 

, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 
 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1577 
 -ה זבדה הסדרי בטיחות מנשי

 חדש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ₪50  ס "דרך בי

1578 
 חדש   ₪11  אתר מיחזור  -חומש הושעיה 

 הגדלה כללי חומש  ₪30  שיקום בית העם בנהלל  1477

1579 
 חדש חלק הישוב  -היטלי השבחה  ₪328  שיפוץ גן תות שריד 

 ₪45  חומש בלפוריה שערי כניסה  1470
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750ד כללי חומש ע

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 חדש משרד הפנים ₪3,750  לגמלאים רשותיתתוכניות אב   1580

 ₪840  הלוואה תכנית חומש  1504

ר "העברה לתב, )₪  45( 1470ר בלפוריה "העברה לתב
  , )   ₪  15( 1477נהלל 

  ₪  300 - אחוזת ברק 1576ר "העברה לתב
 הקטנה ₪  480ר בלפוריה גן ילדים "העברה לתב

   היטלי ביוב גבעת אלה  ₪405  ) מטר 1,100( קו ביוב גבעת אלה  1581

 ₪1,030  גן ילדים חדש בלפוריה  1594
 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד ₪  850 

₪  180. מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה , מועצה 
   ח הישוב "ע

1595 

מת מערכת החינוך למאה ה התא
הקצבות לרכישת והתקנת  - 21

 ציוד
 ₪995 

   תקציב שוטף ₪  40מועצה , ₪  955 -משרד החינוך 

   מועצה  30%, ) ח "שח 630(משרד התחבורה  70% ₪900  ס אזורי שמשית "מעגל תנועה בי 1596

   מועצה  30%, ) ח "חש 420(משרד התחבורה  70% ₪600  ס אזורי יפעת "מרכז הסעים לבי 1597

 ₪8,000  הלוואת מועצה לפיתוח  1598
הבנק לרבות הנדרש לפי הודעה בכתב של  –דקסיה 

   ).'ם וכועבודישי(מכך 

    5,654  כ"סה  

  

 

  :החלטה

  .רים"לאשר את התב

  0 -נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �
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 אישור נציג ציבור לועדת בחינה לקליטת עובדי מועצה .202

הפנים הרשות נדרשת למנות נציג שמבין עקב הנחיות חדשות של משרד , נחומא מציג את הנושאדן ת

  . בתחום

רמת גן ותואר , אילן -אוניברסיטת בר, תעשיתית  –תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית בעל  ,אודי כרמי

  .אוניברסיטת חיפה, ומדעי המדינה  פסיכולוגיהראשון ב

לים 'עבודה עם מנכ, יעוץ ארגוני ומשאבי אנוש, מתמחה באימוןבעלים של חברה שאודי הינו מה

 .ומנהלים בכל הרמות

  .מודים לאירית אקרמן על כל השנים בתפקיד נציגת הציבור •

 

  :החלטה

אודי כרמי מהיישוב גבעת אלה לנציג הציבור לועדת בחינה לקליטת עובדי לאשר את 

  .המועצה

  2 -נמנע   0 - נגד   18 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

_________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


