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 תשע"ג( כסלו כ"ה) 121020.10.מיום  14פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 

 נוכחים:
 עידו דורי יעל לביא אפרת משה ציפורי דודו הלפר יוחנן מעוז אייל בצר

 ורד מרקיאר טאהא סוואעד דפנה מאור חנה פרידמן זיו ורהפטיג אמיר כהן

 ם חמיחיי אבנר כרמון שאול פינקרפלד יאיר שלו דוד חדד אבנר לוי

 ניר שנער סלעית יעקובי אמנון שלו יוסי גת דוד דרורי גבי בורנשטיין

    יריב בן עזר ירון גרוסמן אלי בן סימון

 

 חסרים, הודיעו:

 זאב גור אלכס גן עמי יעקבסון עופר אבירן רן יפעה מיכאל ראטה

 ראליהו גו משה מרקוביץ ג'אמל עבד אל חלים רמי יחיא מרדכי פורמן דן קנריק

      

 

 חסרים, לא הודיעו:

     דני פז ירון אוחיון

 

  משתתפים:

דורון שחם, דובי וינגרטן, אתי גפן, דוד אסי אליה, עו"ד דרור רכס, אברהם ברקן, דני עייק, דן תנחומא, 

בריל, רחל שחורי, דליה אייל, לילך עמיצור, תמי לבנוני, רבקה יצחקי, רותי אמויאל, לילך כהני, ריקי 

 2עונישמ

 

 :נושאים לישיבה

 אישור פרוטוקול קדם 12

 העברת רשות החינוך למועצה –שדה יעקב  02

 הצגת מאזנים –גופים נלווים  32

 , אלון הגלילועדת ביקורת כפר ברוך 42

 אישור שכר עובד 52

 תקציבי יישובים 62

 תב"רים 72

 שונות 82

 2הישיבה התקיימה במרכז הספורט, שמשית
 

 ור לחברי המליאה #ייל על ארגון הסיאייל בצר מודה לדלייה א# 

 83השבוע יחולקו  -ערכת שי לכל יישוב במועצה אייל בצר מעניק לנוער שמשית מעות חנוכה, # 

מתקציב המועצה  –משחקים, שולחן פינג פונג או שולחן כדורגל  12ערכות לכל יישוב. כל ערכה מכילה 

נוער. מקווים כי המשחקים יתרמו ועיר ללא אלימות. ערכות עלו עונות על צורך רב ביישובים ובמועדוני ה

 לפעילות מועדוני הנוער בחופש ובשגרה.

 .מצ"ב נספח א' –סקירה קצרה על היישוב  – יו"ר ועד מקומי שמשית –ברוך שחורי # 

 קטע אמנותי # – # דפנה וניצן הרביץ
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 0.10נובמבר  05אישור פרוטוקול קודם מיום  3512

 0224420.402מיום   .1מס'  מליאה אישור פרוטוקול

 

 החלטה
 

 0521120.102מיום  .4מס' לאשר את פרוטוקול המליאה 

 . -נמנע  . -נגד  04 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 העברת רשות החינוך –בי"ס שדה יעקב  3502

ראש המועצה, אייל בצר מבקש את העברת רשות החינוך משדה יעקב לידי המועצה2 לא תהיה חריגה 

 )אחד( מלש"ח2 .42בנייה בסך מהחלטת המליאה על תוספת מכספי המועצה ל

 

 החלטה

להעביר את רשות החינוך בי"ס שדה יעקב למועצה2 ההעברה תבוצע בהתאם 

מלש"ח( וללא  1)השקעות המועצה לא יעלו על  132020.11להחלטת  המליאה מיום 

 תנאים נוספים מצד שדה יעקב2

 

 . -נמנע  1 -נגד  03 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 זניםמאהצגת  –גופים נלווים  3532

דצמבר  14)חברות עירוניות( מעודכנים ליום  דוחות רווח והפסד של הגופיםמאזנים, מציג  דני עייק

 , יובלי העמק2, עמותת התיירות...0שגיא , יזרעאל עפולה חברה כלכלית,: 0.44

  'ו', ה', ד', ג', במצ"ב נספח 

 יש לקיים דיון בעניין יובלי העמק2

פטי מבהיר כי לכל הגופים קיימים דירקטוריונים האחראים על לשאלת חברי המליאה, היועץ המש

 פעילותם2

 מודים לגופים על ניהול ענייניהם בצורה טובה ומאורגנת2

 

 ועדת ביקורת כפר ברוך 3542

)אורלי  14102444ת2ז2 ושימרית היבלי  141222.0ת2ז2 מצטרף לאורלי ראבי  012.04.0.ת2ז2 דב פורת 

 (0.40יוני  01ביום ושימרית אושרו בישיבת המליאה 

על פי אישור מזכיר היישוב לימור  - 0.40יוני  01דב פורת עומד בתנאי הסף עפ"י החלטת מליאה מיום 

 קוז'קרו ומינהל הכנסות המועצה2
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 החלטה

, שימרית 311655.0ת2ז2 , אורלי ראבי 046.07.8.ת2ז2 לאשר את דב פורת 

 כחברי ועדת ביקורת לועד מקומי כפר ברוך2 31186771ת2ז2 היבלי 

 

 . -נמנע  1 -נגד  .0 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 ועדת ביקורת אלון הגליל 3552

 01"י החלטת מליאה מיום בתנאי הסף עפעומדים  - 24420410ת2ז2  ניר שגב ,01044100ת2ז2 יוסף יעקבי 

 ומינהל הכנסות המועצה2 , ניצן בטראלון הגלילעל פי אישור מזכיר היישוב  - 0.40יוני 

נדרש מינימום שלושה חברים לקיום ועדת ביקורת, באחריות מזכיר היישוב להמליץ על מועמד/ת 

 נוסף2

 

 החלטה

כחברי ועדת   57768718ת2ז2 , ניר שגב 03817400ת2ז2 יוסף יעקבי לאשר את 

 2אלון הגלילביקורת לועד מקומי 

 

 . -נמנע  1 -נגד  .0 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 תב"רים 3562

 2'זמצ"ב נספח  –דני עייק מציג את רשימת התב"רים 

 

 החלטה

 את התב"רים2 לאשר

 

 

 . -נמנע  . -נגד  03 -בעד 

   

 מאושר 

 



 

 תשע"ג(כסלו  )כ"ה  124020.40.מיום  14פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 - 4 - 

 

 יצחקי טישלר –אישור שכר עובד  3572

 0.402דצמבר  4.יום ב ווהחל את עבודתקיד מהנדס תשתיות על במכרז לתפ נבחר יצחקי טישלר

 משכר מנכ"ל2 22%מבקשים לאשר שכר בכירים 

 

 החלטה

 יצחקי טישלר2 –משכר מנכ"ל למהנדס תשתיות על  55%לאשר שכר בכירים 

 

 . -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 

 

 תקציבי יישובים 3582

 הועדים המקומיים:דני עייק מציג את תקציבי 

 שם הישוב  מס'
סה"כ 

 תקציב 
פרוטוקול  

 לתקציב 

 אלוני אבא 1
          

1,372  √ 

 בית זיד 2
             

305  √ 

3 
בית לחם 
 הגלילית 

          
1,298  √ 

 בלפוריה  4
             

960  √ 

 גבעת אלה 5
          

2,562  √ 

 הושעיה 6
          

2,446  √ 

 הרדוף 7
          

1,009  √ 

 חנתון 8
             

712  √ 

 כפר גדעון  9
             

321  √ 

 כפר יהושע 10
          

4,010  √ 

 מנשיה זבדה 11
             

631  √ 

 נהלל  12
          

3,726  √ 

 סוועאד חמירה 13
             

270  √ 

 עדי 14
          

1,886  √ 

 ציפורי  15
          

3,075  √ 

 שמשית  16
          

4,188  √ 
 



 

 תשע"ג(כסלו  )כ"ה  124020.40.מיום  14פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 - 5 - 

 החלטה

 מצ"ב נספח ח', פירוט תקציבי הועדים2 –עדים המקומיים ותקציבי הולאשר את 

 
 

 . -נמנע  . -נגד  00 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 שונות 3512

 דיווח -צוות היגוי מינחת מגידו  2א

כנית למנחת מגידו ובו בהמשך לדיון שהתקיים בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בעניין קידום ת

 נדרשנו לשלושה דברים עיקריים: 

 2הקטנת היקף השימושים באופן ניכר 42

לשימושי תעופה בלבד כפי  לאחר אישור התכנית, במנחת , התאמת התכליות והשימושים 02

 422דרים בתמ"א שמוג

 הכללת מסלולי הנחיתה וההמראה בתוך קו כחול של התכנית2  12

ננים והכין שתי חלופות עקרוניות התואמות את ההנחיות של היועצים והמתכנפגש עם צוות ה

לדיון בשבוע  הוועדה המחוזית2 החלופות הללו הוצגו בפני צוות ההיגוי שמלווה את קידום התכנית 

 שעבר2 צוות ההיגוי ביקש לקבל מסמכים מתוקנים לרבות תקנון התכנית ומסמכים נלווים נוספים2 

על  0.40ה, כי התקבלה החלטה בממשלת ישראל באוקטובר כמו כן, הוצג בקצרה בפני המליא

וכי הוקם צוות מטעם רשות התעופה האזרחית שבודקת חלופות,  0.42סגירת שדה דב עד שנת 

 2 על הכוונת כאשר גם חלופת מגידו נמצאת

צוות המתכננים כעת משלים נתונים ועורך את התכניות, לכשתסתיים עבודה זו, יוצג שוב כל החומר 

 י צוות ההיגוי2 בפנ

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

  

______________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


