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 10.200925.מיום  7 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  עידו דורי  חיים חמי  סלעית גדעון  זאב גור  חנה פרידמן  אייל בצר

  דן קנריק  דודו הלפר  ורד מרקיאר  יריב בן עזר  משה ציפורי  מיכאל ראטה

  גיא לפידות  יהודה פינסקר  מעוז יוחנן  דני פז  מרדכי פורמן  יעל דגני

  אריק יחיאלי  עמי יעקובסון  ירון גרוסמן  אמנון שלו  יילת קלפוןא  טאהא סוועאד

  אבנר כרמון  אלי בן סימון  סלעית יעקובי  רמי יחיא  דוד חדד  אלכס גן

            דפנה מאור
  

  :הודיעו, נעדרים

      זיו ורהפטיג  דוד דרורי  אמיר כהן  שאול הלפרין
  

  :לא הודיעו, נעדרים

  אבנר לוי  אמל עבד אל חלים'ג  עופר אבירן  ייןגבי בורשט  ירון אוחיון  ירון ברנשטיין

            ארנון זייד

  

, מירי שריג, אברהם ברקן, עמירם הלוי, אסף אלייה, דובי ויינגרטן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .אסתר רויניק, עוזי עשת,יעל נורקיןד "וע, יוסי גת
  

 :על סדר היום

 6' אישור פרוטוקול ישיבה מס .1

 אסתר רויניק –עצה הצגת ארכיון המו .2

  2009עדכון תקציב  .3

 כללי ניהול ועדים מקומיים .4

 תמרת  – 92חלקה  17703גוש  .5

 . מר יצחק בסט, יש להחזיר שטח זה לבעל המגרש - ר"מ 90ברישום מוטעה נרשם לזכות המועצה 

 "יזרעאלים"ע "נציג ציבור ב וב –אישור חיים לברון  .6

 2010תבחינים לתמיכות לשנת  .7

 רים"תב .8

 חוק עזר שמירה בשדה יעקב הפעלת .9

 שונות .10

  

  

  דיווחים ראש המועצה
  

 .מזכיר וועד מקומי בית לחם הגלילית במות אשתו רוית -משתתפים בצערו של מיכה דגני  •

  .יתקיים דיון במליאת המועצה 2009במהלך חודש דצמבר  – מגידו מינחת •
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 20099.13.מיום  6' מסאישור פרוטוקול   .64

  .13.9.2009מיום  6' קול מסדן תנחומא מציג את פרוטו

  .קשורות במושב היוגבשיהודה פינסקר לא השתתף בהצבעות 

  

  החלטה

  .6'פרוטוקול מליאה מסלאשר את 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   28 -בעד 

      

 מאושר �

 ארכיון המועצה .65

  .מצגת ארכיון מועצה – 'אנספח ב "מצ, אסתר רויניק מציגה את פעילות הארכיון

  .פת שבכל יישוב יהיה ארכיון ממוחשבהמועצה שוא: אייל בצר
  

 2009תקציב  2עדכון  .66

  .'ב נספח ב"מצ –) תקציב רגיל( 2009תקציב  2דני עייק מציג את עדכון 

  .ח במענק משרד הפנים"מלש 5.5הקטנה של  •

  . ח"מלש 1.0מ של כ "תוספת מע •

  . 'תלמידים וכו, עדכוני תושבים •

  .הקטנת גירעונות בעמותות •

ח בגין מעבר "מלש 2.6ח כולל "מלש 8.5עיל הביאו לתוספות הוצאה של כ הנקודות המוזכרות ל

  .ומקביל תוספת הכנסה של משרד הביטחון בסכום דומה' וועדים לאזור ג
  

  חלטהה

   2009תקציב  2לאשר את עדכון 
  

  2 -נמנע   0 - נגד   27-בעד 

      

 מאושר �

 .יתקיים דיון בהנהלה בנושא העמותות •

  

 יםכללי ניהול וועדים מקומ .67

  'גב נספח "מצ –דני עייק מציג את ההצעה 

חשיבות רבה בהתנהלות חוקית ולפי כללי מינהל תקינים של הועדים המקומיים  המועצה רואה

 .בתחום המועצה

  .ביטול האצלת הסמכויות באישור מליאת המועצה

  החלטה

 .1.1.2010לאשר את כללי הניהול החל מיום ה  

  2 -נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

      

 מאושר �
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 תמרת  – 92חלקה  17703גוש  .68

בעוד , ר בתמרת על שם המועצה"מ 90עקב טעות פקידותית נרשמו ברישום : מציג דב ויינגרטן

  .  שהשטח שייך למר יצחק בסט

  החלטה

ר בתמרת חזרה על שם מר "מ 90להורות על תיקון הטעות ולהעביר את השטח בגודל 

 .יצחק בסט

  

  

  0 -נמנע   0 - נגד   30 -בעד 

      

 מאושר �

 "יזרעאלים"ע "נציג ציבור ב וב –חיים לברון  .69

  ".יזרעאלים"ע "מוצע לאשר לכהונה נוספת את חיים לברון כנציג ציבור בוב

  .חיים לברון שימש בעבר בתפקיד מנהל מחוז חיפה של המינהל הכפרי במשרד השיכון

  

  החלטה

  .לשנה אחת "ליםיזרעא"ע "נוספת כנציג ציבור בוב חיים לברון לכהונהאת לאשר 

  

  1 -נמנע   1 - נגד   26-בעד 

      

 מאושר �

  

 2010תבחינים לתמיכות לשנת  .70

  ).מתוקן - 'דב נספח "מצ( 2010דן תנחומא מציג את תבחיני תמיכות לשנת 

  

  החלטה

  .1.1לאחר תיקון סעיף , 2010לאשר את תבחיני התמיכות לשנת 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   26-בעד 

      

 מאושר �
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  רים"תב .71

  :רים"עייק סוקר את רשימת התב דני

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 הערות גורם מממן

1534 
תכנון גן ילדים אלוני 

   קרנות פיתוח  55 אבא

 הגדלה ביטוח .ח 3,000 שריפה בבנין המועצה  1513

 מ .ש.א 750 משאית אשפה 1535
הלוואה יבוא מתוך ההחזר 

 .תקציב תברואה

   מפעל הפייס  20 שדה  שיפוץ מעון יום 1536

1537 

מבנה  - חומש גבעת אלה 
לאיחסון צרכי ציבור 

 350 בישוב

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

   מועצה

1500 
הלוואה לתוכנית חומש 

   ר חומש ישובי"העברה מהלוואה לתב 175- 2009

1538 
מבנה יביל שדה יעקב 

 150 בית ספר
, שדה יעקוב  40, החינוך .ח מ"אש 70
   מועצה תקציב בטיחות  40

     1,095 כ"סה  
  

  

  החלטה

  .רים"את רשימת התבלאשר 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   24-בעד 

 מאושר �

 

 חוק עזר שמירה שדה יעקב .72

המועצה תחליט על הפעלת שירותי שמירה "; 15.12.2008בהתאם להחלטת מליאה המועצה מיום 

על פי בקשה בכתב של הועד המקומי באותו , לחוק עזר שמירה) א(13על פי סעיף , בתחומה בישובים

  ."לפי שיקול דעתה של מליאת המועצה -במקרים מיוחדים  -וכן , ישוב

, ועד מקומי שדה יעקב פנה בכתב למועצה בבקשה שזו תורה על הפעלת חוק עזר שמירה בתחומו

  .לשמירה נייחת וניידת). שמירה(רעאל לחוק עזר לעמק יז) א(13בהתאם לסעיף 

  

  החלטה

  .הפעלת חוק עזר שמירה בשדה יעקב לשמירה נייחת וניידת הורות עלל

  
  

  0 -נמנע   0 - נגד   24-בעד 

      

 מאושר �



  

  - 5  -  

 שונות .73

  מרכז חקלאי העמק  .א

  ,יהודה פינסקר התפטר ממרכז חקלאי העמק

  .במקומו מוצע למנות את משה ציפורי
  

  החלטה

  .ורי כחבר במרכז חקלאי העמקמשה ציפלאשר את 

  
  

  0 -נמנע   0 - נגד   25-בעד 

      

 מאושר �

  וועד מקומי קיבוץ מרחביה  .ב

₪  1,498,360סך תקציב , 2009קומי קיבוץ מרחביה מבקש לעדכן תקציב לשנת וועד מ

  .₪ 1,419,998במקום 

  

  החלטה

  .וועד מקומי קיבוץ מרחביה 2009לאשר עדכון תקציב לשנת 

  
  

  0 -נמנע   0 - נגד   25-בעד 

      

 מאושר �

  

  

  

  

  

 

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


