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 14.440.10.מיום  43 פרוטוקול ישיבת מליאה מס'
 

 נוכחים:
 יריב בן עזר משה ציפורי אבנר לוי חיים חמי זאב גור אייל בצר

 רמי יחיא יעל לביא אפרת חנה פרידמן מרדכי פורמן ורד מרקיאר יוסי גת

 עידו דורי עופר אבירן משה מרקוביץ ירון גרוסמן ניר שנער עמי יעקובסון

 דוד דרורי דפנה מאור אבנר כרמון דן קנריק אלי בן סימון יןגבי בורשטי

 יאיר שלו דודו הלפר אלכס גן סלעית יעקובי מיכאל ראטה דוד חדד

      
 

 , הודיעו:חסרים

 אמיר כהן יוחנן מעוז שאול פינקרפלד אמנון שלו זיו ורהפטיג אליהו גור

      
 

 

 , לא הודיעו:חסרים

 טאהא סוועאד אריק יחיאלי גאמל עבד אל חלים דני פז ןירון אוחיו גדעון סלעית

      

      

  משתתפים:

רהם ברקן, לילך דובי וינגרטן, אבעו"ד יעל נורקין, ליאת מלכה, מירי שריג, , דן תנחומאדני עייק, 

, חיה קליגר, הרב מרדכי זמיר, דליה אייל, גיא מלמד, שקד קפלן, יובל בורנובסקיעמיצור, מורן ניר, 

 אודי שניצר.
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 עמק יזרעאל –הצגת מועצת הנוער  0824

 מציגים: גיא מלמד )יו"ר(, שקד קפלן, יובל בורנבסקי.

 .מועצת הנוער הוקמה עפ"י חוק הנוער המחייב הקמת מועצת נוער

 .במסגרת המוא"ז עמק יזרעאל ונה בה פועלת מועצת נוערהראש שנת הלימודים תשע"ב הינה השנה

 מטרות מועצת הנוער:

 קידום תחום נוער וצעירים במועצה אזורית עמק יזרעאל. •

 מתן מענה לצרכים של הנוער והצעירים בעמק יזרעאל בשיתוף יחד עם המועצה האזורית. •

 האזורית.העמקת הקשר בין הנוער והצעירים ביישובים למחלקות והנהלת המועצה  •

 ליצור במה ולעודד נוער ליצור פעילויות ערכיות ואקטואליות. •

 

 

 אישור פרוטוקול מליאה קודם 0824

 14.13.2112פרוטוקול מליאה מיום 

 
 החלטה

 44.340.10.לאשר את פרוטוקול מליאה מיום 

 . -נמנע  . -נגד  04 -בעד 

 מאושר 

 

 

 0.10נה לשנת ואישור הנחות מארנ 0824

 '4אמצ"ב נספח  –ה את טבלת ההנחות עו"ד יעל נורקין: מציג

, לגביו תאושר הנחה בשיעור המרבי הקבוע בחוק )למעט בניין ריק 2112לשנת מוצע לאשר את ההנחות 

 ( נמוכה יותר

 .חברי המליאה מבקשים מהמועצה לדאוג לפרסום נגיש לכלל תושבי המועצה בעניין ההנחות 

 

 החלטה

 נספח א'4בשיעורים הקבועים ב 0.10לאשר את שיעור ההנחות מארנונה לשנת 

 . -נמנע  . -נגד  02 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 בחירת נציגים: –מליאת "יזרעאלים"  0884

על מליאת  1965 -חוק התכנון והבניה, התשכ"ה( ב1( )1)א 19על פי סעיף אייל בצר מציג את הנושא 

 למליאת "יזרעאלים". הנציגיאת המועצה לבחור 

 ועדת המשנה.יהוו את נציגי המועצה במתוכם רביעייה ש ,נציגים 11המליאה נדרשת לאשר 
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 דן תנחומא מציג את הרשימה המוצעת:

 נציגים למליאת ועדה מקומית מרחבית "יזרעאלים":
 אייל בצר 

 עידו דורי 
 סלעית יעקובי 

 חיים חמי 
 יאיר שלו 

 יוסי גת 
 זאב גור 
 יריב בן עזר 

 מיכאל ראטה 
 דויד דרורי 

 
 נציגים לועדת המשנה:

 מחליף: נציג:
 אייל בצר עידו דורי
 יאיר שלו חיים חמי

 יוסי גת יריב בן עזר
 זאב גור סלעית יעקובי

 
 

 החלטה

 לאשר את הרשימה המוצעת4

 1 -נמנע  . -נגד  00 -בעד 

 מאושר 

 

 

 שמשית –ועדת ביקורת  0824

 על ידי התושבים ועדת ביקורת: 19.11.2112ביישוב שמשית נבחרה ביום 

 משה רייך .א

 דרשרון קי .ב

 אריאל אלברט .ג

 אלון אופק* .ד

 מוטי שוורץ .ה

  בבדיקה במרשם התושבים נמצא שאלון אופק אינו רשום כתושב היישוב ולכן אינו יכול להבחר

 איריס גרומן. –הודעה נמסרה למזכירת היישוב  –לועדת ביקורת 

 

 החלטה

 : משה רייך, שרון קידר, אריאל אלברט, מוטי שוורץ4שמשית לאשר את ועדת הביקורת

 1 -נמנע  . -נגד  04 -בעד 

 מאושר 
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 תמרת –ועדת ביקורת  02.4

 לועדת הביקורת: חברים תושבים של תמרת המבקשים להתקבלשני מבקש הוצגו למליאה

 אלכס כורם )ותיק( .א

 תיק(ואיל שוסטר ) .ב

 טל )חדשה(-יעל רסיס 4ג

 שרון שילה )חדש( 4ד

 

 החלטה

 טל, שרון שילה4-רסיסאלכס כורם, איל שוסטר, יעל : תמרת לאשר את ועדת הביקורת

 1 -נמנע  . -נגד  04 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ועדת גבולות 0214

שתלווה את צע להקים ועדה מייעצת לועדת ההנהלה בעניין גבולות מקרב חברי ההנהלה ודן תנחומא: מ

 חברי ההנהלה והמליאה.ל צוות המועצה בנושא הגבולות ותייעץ

 בר(, אבנר כרמון )חבר(.חברים מומלצים: עידו דורי )יו"ר(, משה ציפורי )ח

 

 החלטה

הועדה המייעצת להנהלה בעניין גבולות המועצה: עידו דורי )יו"ר(, משה לאשר את 

, שימונה על ידי ראש ציפורי )חבר(, אבנר כרמון )חבר( + חבר נוסף מעובדי המועצה

 4המועצה

 . -נמנע  . -נגד  02 -בעד 

 מאושר 

 

 

 בקשה לעבודה נוספת 0204

משרה ומבקשים לעבוד בעבודה נוספת על מנת  111%מועצה ב עובדים המועסקים ב

לקבל שכר, מחוייבים בקבלת אישור המועצה. על המועצה לשקול את השיקולים 

הבאים, בעת מתן האישור: העבודה הנוספת היא לטובת הכלל; העבודה הנוספת אינה 

תחרות עלולה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה; אין בעבודה הנוספת משום 

בלתי הוגנת, עם מי שאינו עובד המועצה; אין בעבודה הנוספת כדי ליצור התקשרות 

בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או ענייני עם 

 המועצה; העובד הצהיר על השכר יקבל עבור העבודה הנוספת. 

 4ש"ש,  8, ומהותה אישור לעבוד 18011012בקשה בכתב ביום הגישה )מטפלת בפעוטון( העובדת א.ע. 

 )ניקיון כלים, ניקיון הצהרון וסידורו(. יישוב במועצהבצהרון פרטי ב –ימים בשבוע 

העובדת מבקשת לעבוד בעבודה נוספת בשעות שהן לא שעות העבודה שלה במסגרת 

 המועצה.
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העובד של על פי המידע שנמסר למועצה העבודה הנוספת אינה עלולה לפגוע בתפקידו 

ניגוד עניינים  .במועצה, אין 

 

 החלטה

לאחר וזאת  0.10עד סוף דצמבר לעבוד בעבודה הנוספת ת א4ע4 )ולה בלבד( לעובדלאשר 

 בלבד4 העובדת א4ע4כי כל התנאים לאישור העבודה הנוספת מתקיימים לגבי ואושר שנבדק 

 . -נמנע  . -נגד  01 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 אישור שכר עובד 0234

 .11.13.2112ל נבחרה במכרז לתפקיד מנהלת מחלקת יישובים והחלה את עבודתה ב דליה איי

 משכר מנכ"ל. 41%מבקשים לאשר שכר בכירים 

 

 החלטה

 דליה אייל4 -מנהלת מחלקת יישובים משכר מנכ"ל ל %.4לאשר שכר בכירים 

 

 . -נמנע  . -נגד  00 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 תב"רים 0244

 ('ב"ב נספח מצ) –דני עייק מציג את התב"רים 

 

 החלטה

 התב"רים בנספח ב'4לאשר את 

 . -נמנע  . -נגד  02 – - בעד

 מאושר 
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 החלפת חבר בועדת תקציב 0224

להיות חבר הנהלת המועצה ולכן  14.13.2112אלי בן סימון חבר ועדת תקציב אושר במליאה מים 

 נדרשת החלפתו בועדת תקציב.

 מוצע להחליף את אלי בן סימון.במליאת המועצה ניר שנער נציג מטעם כפר יהושע 

 

 החלטה

 4, במקום חבר המליאה אלי בן סימוןניר שנער כחבר בועדת תקציב של המועצהלאשר את 

 . -נמנע  . -נגד  08 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 

 

__________  ______________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 מנכ"ל  המועצה
 

 

 ראש    המועצה 


