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 תשע"ג( )י"ז טבת 2122221202מיום  24פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 

 נוכחים:
 עידו דורי ירון גרוסמן משה ציפורי אלכס גן זאב גור אייל בצר

 ורד מרקיאר אלי בן סימון דפנה מאור חנה פרידמן זיו ורהפטיג מיכאל ראטה

 אמנון שלו אבנר כרמון מרדכי פורמן יאיר שלו רמי יחיא אבנר לוי

     דוד דרורי גבי בורנשטיין

      

 

 חסרים, הודיעו:

 יעל לביא אפרת ניר שנער שאול פינקרפלד דודו הלפר יוחנן מעוז דוד חדד

 

 חסרים, לא הודיעו:

 אליהו גור משה מרקוביץ עמי יעקבסון עופר אבירן רן יפעה דן קנריק

 טאהא סוואעד יחיים חמ ג'אמל עבד אל חלים רמי יחיא דני פז ירון אוחיון

   אמיר כהן יוסי גת יריב בן עזר סלעית יעקובי

 

  משתתפים:

דובי אסי אליה, עו"ד יעל נורקין, ליאת מלכה, מירי שריג, מורן ניר, ויקי ליטבינקו, דני עייק, דן תנחומא, 

 , אברהם ברקן, דליה אייל2לילך עמיצורוינגרטן, 

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם 02

 4.04ספטמבר  0.פרוטוקול מליאה אישור  42

 ועדת ביקורת  22

 אישור דירקטורים )עמותת התיירות,  יובלי העמק( 22

 הפרדת פסולת לשני זרמים 52

 תמיכות 62

 תקציבי ועדים מקומיים 72

 4.04עדכון תקציב מועצה לשנת  82

 4.02תקציב מועצה לשנת  02

 תב"רים 0.2

 תב"רים לסגירה 002

 בקשת עובד לעבודה נוספת 042

 שונות 022
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 בצר: דיווחים אייל

 מחירי קרקעות –עדיפות לאומית 

 בלפוריה, כפר גדעון דברת בעדיפות לאומית א'2

 שאר יישובי המועצה בעדיפות לאומית ב'2

המועצה בודקת את האפשרות לשנות את קריטריון דירוג הסוציו אקונומי לפי יישוב ולא לפי הדירוג 

 הכללי של המועצה2

 

 תקין כספי משרד הפנים לניהולפרס 

תקין לשנת כספי ברציפות בפרס משרד הפנים לניהול  02-עצה האזורית עמק יזרעאל זכתה בפעם ההמו

המועצה זכתה בפרס ההצטיינות, בהתאם למספר קריטריונים שעמדה בהם, ביניהם  .4.04 - 4.00

  2לכל עובדי המועצהלגזבר, לעובדי אגף הכספים ותודה  .ניהול כספי תקין וניהול מנהלי תקין

 

 2לשגרהת למיכאל ראטה על חזרתו ברכו

 

 10:22ההצבעות החלו לאחר השעה 
 

 הפרדת פסולת לשני זרמים 0622

 מצ"ב נספח א'2 –אסי אליה מציג את תכנית הפרדת פסולת לשני זרמים 

 

 החלטה

 מאשרים להכנס לתכנית להפרדת פסולת בשני זרמים2

 2 -נמנע  2 -נגד  11 -בעד 

   

 מאושר 

 

 עם נציגי היישוב ייבנו "חליפה אישית" לכל יישוב תוך הדגשים הבאים; היחידה הסביבתית ביחד

  קומפוסטר לכל בית אב 

  קיבוצים( 6פתרון קומפוסטר יישובי )קיים בכ 

 2צמצום הפחים עפ"י התכנית המוצעת 

 

 החלטה

 2הנ"ל בניית ה"חליפה היישובית" תוך הדגשיםהמתווה של מאשרים את 

 2 -נמנע  2 -נגד  10 -בעד 

   

 מאושר 
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 2212דצמבר  21אישור פרוטוקול מיום  0612

 4.042דצמבר  0.אישור פרוטוקול מליאה מיום 

 
 החלטה

 

 2212דצמבר  21לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 

 1 -נמנע  2 -נגד  11 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 2212ספטמבר  21מיום אישור פרוטוקול  0622

סעיף תב"ר ועד , 4.04ספטמבר  0.מיום  28 בפרוטוקול המליאה מס'עקב טעות סופר, לא הוקלד 

 )ב(; 222מבקשים לאשר את הפרוטוקול כולל סעיף  מקומי גזית2

תב"ר לשיפוץ רחבת המועדון והספריה בישוב, בסכום  4428204ועד מקומי גזית אישר בישיבתו מיום "

לת הלוואה כספי התב"ר הינם ממקורות עצמיים של הוועד המקומי ולא נדרשת קב2₪  ...,.22של 

 2בגינם

 החלטה: 

לאשר את התב"ר של הוועד המקומי בהתאם צו המועצות המקומיות )מועצות 

 ")להלן: "צו המועצות"( 2  0058-אזוריות( תשי"ח

 

 החלטה
 

 2, בהתאם לתיקון הנ"ל2212ספטמבר  21מיום  00מס' לאשר את פרוטוקול המליאה 

 2 -נמנע  2 -נגד  10 -בעד 

   

 מאושר 

 

 ביקורת ועד מקומי אלון הגלילועדת  0602

י, ניר שגב שאושרו במליאת המועצה מצטרף לחברי עדת הביקורת יוסי יעקוב 582580.4נועם חסון ת2ז2 

 4.022דצמבר  0.מים 

  22122יוני  24כולם עומדים בתנאי הסף עפ"י החלטת מליאה מיום 

 

 החלטה

, ניר שגב ת2ז2 42220012, יוסף יעקבי ת2ז2 10410122נועם חסון ת2ז2 לאשר את 

 ועד מקומי אלון הגלילחברי ועדת הביקורת כ 12260210

 

 2 -נמנע  2 -נגד  10 -בעד 

 מאושר 
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 דירקטורים אישור  0642

 עמותת התיירות 2א

לפנות לישובים להעברת שמות הוטל על דן תנחומא  4.04נובמבר  45בישיבת המליאה מיום 

ת ביחד עם יוחנן מעוז ולהביא לאישור מועמדים פוטנציאליים ולאחר מכן לבחון את ההצעו

לפיכך, דן תנחומא מציג את המועמדת לייקי אורן מקיבוץ עין דור  –מליאת המועצה 

לחברי בישיבה קורות החיים הוצגו  –לדירקטורית בעמותת התיירות )במקום ליאת וייסבוך(

 2המליאה

 

 חברת יובלי העמק בע"מ 2ב

על דן תנחומא לפנות לישובים להעברת שמות  הוטל 4.04נובמבר  45בישיבת המליאה מיום 

מועמדים פוטנציאליים ולאחר מכן לבחון את ההצעות ביחד עם יוחנן מעוז ולהביא לאישור 

לפיכך, דן תנחומא מציג את המועמדת רותי בל מקיבוץ עין דור לדירקטורית  –מליאת המועצה 

 בישיבה קורות החיים הוצגו –בחברת יובלי העמק בע"מ )במקום עדי נצר שהודיעה על הפרישה(

 לחברי המליאה2

 

 החלטה

 לאשר את לייקי אורן כדירקטורית בעמותת התיירות2

 לאשר את רותי בל כדירקטורית בחברת יובלי העמק בע"מ2

 

 2 -נמנע  2 -נגד  11 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 תמיכות 0612

 .0בפני הועדה הוצג מכתב מיום ; 4.04דצמבר  04דן תנחומא מציג את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

לפיו העמותה אינה נדרשת לסכום בסך  (מצ"ב נספח ב')מאת עמותת הפועל איתן גבת  4.04דצמבר 

ועל  4.04פברואר  04מכספי התמיכה שאושרו לעמותה על ידי ועדת התמיכות בישיבתה מיום ₪  ...,.8

 4.042מרץ  42ידי מליאת המועצה בישיבתה מיום 

משיעור התמיכה ₪  ...,.8עדת התמיכות ממליצה למליאה לבטל הקצבת סכום בסך בהתאם לכך, ו

 שאושר לעמותת הפועל איתן גבת2

לעמותת ספורט אחרת ₪  ...,.8כמו כן, ועדת התמיכות ממליצה לאשר סכום נוסף של תמיכה בסך 

ט כחול עמותת הספור –העוסקת בכדורסל, ואשר הגישה בקשה לתמיכה אשר התקבלה בצורה חלקית 

 לבן2 
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 החלטה

סכום נוסף של לאשר את לעמותת הפועל איתן גבת וכן ₪  02,222לבטל תמיכה בשיעור של 

לעמותת ספורט אחרת העוסקת בכדורסל, ואשר הגישה בקשה ₪  02,222תמיכה בסך 

 עמותת הספורט כחול לבן2  –לתמיכה אשר התקבלה בצורה חלקית 

 2 -נמנע  2 -נגד  12 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 תקציבי יישובים 0662

 :2 להלן טבלה מסכמתהועדים המקומייםדני עייק מציג את תקציבי 

 שם הישוב  מס'
סה"כ 

 תקציב 
פרוטוקול  

 לתקציב 

 √  2,684   אחוזת ברק 1

 √  1,048   אלון הגליל 2

 √  1,366    אלונים  3

 √  895      בית שערים  4

 √  1,842      גבת 5

 √  2,151      גזית 6

 √  1,465    גניגר 7

 √  445       דברת 8

 √  1,973      היוגב 9

 √  1,968    הסוללים  10

 √  1,342     יפעת 11

 √  1,447    כפר ברוך 12

 √  1,071       כפר החורש 13

 √  759         מרחביה מושב 14

 √  1,583        מרחביה קיבוץ 15

 √  1,252       עין דור  16

 √  1,837    מזרע 17

 √  988         רמת דוד  18

 √  2,857      שדה יעקב 19

 √  1,655     שריד 20

 √  4,034     תל עדשים  21

 √  1,492     תמרת 22
 

מנהלים את תקציב היישובים  תפעל מול הועדים המקומיים שלחברי המליאה מבקשים שהמועצה 

 את תקציב הועד המקומי2 הסכנעולים להעמיד ביב הועד המקומי ובכך החינוך בתוך תקצ

, ותנסה המנהלים את תקציבי החינוך בתוך תקציב הועד המקומי ועדים המקומייםל פנההמועצה ת

 2העבירם למתווה של אגודת חינוךל

 2על הפרדת תקציב החינוך מתקציב הועד המקומי 4.02בתחילת שנת ייערך דיון במליאת המועצה 
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 החלטה

 2עדים המקומייםותקציבי הולאשר את 

 מצורפים כנספחים2 –פירוט תקציבי הועדים 
 

 2 -נמנע  2 -נגד  10 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 :2212תקציב לשנת  2עדכון מס'  0622

 –תקציב במבנה רבעוני + נספח ד'  –מצ"ב נספח ג'  – 4.04לשנת  4דני עייק מציג את עדכון מס' 

 תקציב מפורט2

 

 ה:החלט

 22122לשנת  2לאשר את עדכון תקציב 
 

 2 -נמנע  2 -נגד  22 -בעד 

   

 מאושר 

 

 2210תקציב  0602

מלש"ח2 התקציב הכולל רזרבה בסך שלושה  457 - ע"ס כ 4.02דני עייק מציג את התקציב הרגיל לשנת 

חר ( מלש"ח2 כל רבעון יועבר לועדת תקציב והנהלה דוח מעקב אחר תקציב ושינויים יתבצעו לא2)

 תקציב המדינה2

 מפורט2 – 2210תקציב המועצה לשנת  –, נספח ו' 2210תקציב המועצה לשנת  –מצ"ב נספח ה' 

 

 החלטה

 22102את תקציב המועצה לשנת לאשר 
 

 1 -נמנע  2 -נגד  10 -בעד 

   

 מאושר 

 

 תב"רים 0612

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

 

 החלטה

 את התב"רים2לאשר 
 

 2 -נמנע  2 -נגד  11 -בעד 
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 מאושר 

 

 תב"רים לסגירה 0222

 'חמצ"ב נספח  –דני עייק מציג את התב"רים 

 

 החלטה

 את התב"רים לסגירה2לאשר 
 

 2 -נמנע  2 -נגד  10 -בעד 

   

 מאושר 

 

 בקשת עובד לעבודה נוספת 0212

משרה ומבקשים לעבוד בעבודה נוספת על מנת  %..0עובדים המועסקים במועצה ב 

מחוייבים בקבלת אישור המועצה2 על המועצה לשקול את השיקולים לקבל שכר, 

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

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

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

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

 המועצה; העובד הצהיר על השכר יקבל עבור העבודה הנוספת2 

 .2-.4לאחר שעות העבדה במועצה, כ מבקש לעבוד בעבודה נוספת  א2ב2ס2העובד 

 שעות חודשיות2

דה הנוספת אינה עלולה לפגוע בתפקידו של העובד על פי המידע שנמסר למועצה העבו

ניגוד עניינים  2במועצה, אין 

 

 חלטהה

בלבד א2ב2ס2 כי כל התנאים לאישור העבודה הנוספת מתקיימים לגבי ולאחר שנבדק 

עד לעבוד בעבודה הנוספת )ולו בלבד( א2ב2ס2 לאשר לעובד מוצע , וולאחר דיון בבקשת

 22102סוף דצמבר 

 
 2 -נמנע  2 -נגד  10 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

___________ 

  

___________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


