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 21.6.2009מיום  4 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
  :נוכחים

  מרדכי פורמן  חיים חמי  סלעית גדעון  זאב גור  זיו ורהפטיג  אייל בצר

  סלעית יעקובי  דודו הלפר  שאול הלפרין  יריב בן עזר  משה ציפורי  אבנר לוי

  אמנון שלו  יהודה פינסקר  אלי בן סימון  דן קנריק  גבי בורנשטיין  עידו דורי

  אריק יחיאלי  עמי יעקובסון  רמי יחיא  אמיר כהן  אבנר כרמון  דוד דרורי

          ירון גרוסמן  ירון אוחיון

  

  :הודיעו, נעדרים

  יוחנן מעוז  גיא לפידות  חנה פרידמן  דני פז  ורד מרקיאר  רפי צור

        דפנה מאור  אלכס גן  דוד חדד

  

  :לא הודיעו, נעדרים

  עופר אבירן  עבד אל חליםגמאל   ן ברטנשטייןירו  יעל דגני  איילת קלפון  ארנון זייד

          מיכאל ראטה  סוועאד טאהא

  

, אסף אלייה, דורון שחם, ליאת מלכה, מירי שריג, דובי ויינגרטן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .יעל נורקיןד "וע, ענת דומינסקי, משה אלקנה

  

  

  :על סדר היום

 מחלקת תרבות, א"מחלקת כ, הצגת אגף תפעול .1

 2009תקציב פיתוח  .2

 אישור ערבות לוועד מקומי הסוללים .3

 אישור ערבות לוועד מקומי מושב מרחביה .4

 היטלי פיתוח סוואעד חמירה .5

 ינוי מועדי תשלום ארנונהש .6

 החלת חוק עזר לשמירה וועד מקומי תל עדשים .7

 )סמכויות פקחים -אכיפה סביבתית (חוק הרשויות המקומיות  .8

 רים"תב .9

 שונות .10

 

  ועצהדיווחים ראש המ

  צ"ל מע"ביקור מנכ •

בעיות כניסה : לו בביקורהנושאים שיוע, 2009הביקור יתקיים במועצה בתחילת חודש יולי 

  .ליישובים ורמזור בצומת עין דור גזית

  שר התחבורה •

  .שדה התעופה מגידו בפגישה יועלה נושא, תתקיים פגישה עם שר התחבורה
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  בדטרויט" 2000שותפות "ועדת היגוי  •

  .בדטרויט" 2000שותפות "חנה פרידמן חזרו מועדת היגוי אייל בצר ו
  

  בדטרויט טמרקמחנה  •

נצרת עילית ומגדל העמק , ממועצה אזורית עמק יזרעאל' ח' נערים ונערות בגילאי זהיום יוצאים 

  ".2000שותפות "למחנה טמרק בדטרויט במסגרת 

ן קהילות יהודיות שונות ברחבי בין ישראל לבילשיתוף הפעולה המיוחד פרוייקט זה הוא עוד דוגמא 

שיתוף פעולה המהווה סמל ועדות לקשר החזק והאמיץ הקיים בין ענפיו השונים של העם , העולם

   .היהודי

 דוברת המועצה •

  .שחםדורון , הוצגה הדוברת החדשה של המועצה

  .מאחלים לדורון בהצלחה בתפקידה ומודים לנחום זית על פועלו בתחום זה
  

 20095.4.מיום  3' מסאישור פרוטוקול  .26

  .5.4.2009מיום  3' דן תנחומא מציג את פרוטוקול מס

  
  החלטה

  .3'פרוטוקול מליאה מסלאשר את 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   26-בעד 

      

 מאושר �

 מחלקת תרבות, א"מחלקת כ, הצגת אגף תפעול .27

הוצגו המחלקות , לבקשת חברי המליאה להציג בפניהם את האגפים והמחלקות המועצה

 .יחידה סביבתית, א"מחלקת כ, מחלקת ביטחון; ל המועצה"ריות מנכשבאח

  .יוצגו במליאה הבאה תברואה, מחלקת תרבות

יחידה סביבתית ' נספח ד, א"צגת כמ' נספח ג, מצגת בטחון' נספח ב, מבנה ארגוני' ב נספח א"מצ

  )/http://www.storyofstuff.com/internationalס"קישור לסרטון איכו(
 

 2009יתוח תקציב פ .28

  .2009מקורות ושימושים של תקציב פיתוח  -  'הב נספח "מצ

דני עייק מסר פירוט והסברים  , מליאה/ אישרה אותו להבאה להנהלה , ועדת תקציב דנה בנושא

  .2010עם אפשרות לגלישה לשנת  2009לתוכנית לשנת 

  .המליאה רשמה לפניה תקציב זה כבסיס לפעולתה בהתאם

  מקומי הסוללים אישור ערבות לוועד .29

  .)פיתוח( ח לטובת תוכנית החומש"אלש 700וועד מקומי הסוללים מבקש לאשר ערבות בסך 

  .במסגרת הקריטריונים שאישרה המליאה. שנים 10להלוואת הועד מבנק הפועלים ל 

  

  החלטה

  .ח"אלש 700לאשר ערבות לוועד מקומי הסוללים לטובת תוכנית החומש בסך 
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  0 - נמנע  0 - נגד   26-בעד 

      

 מאושר �

 אישור ערבות לוועד מקומי מושב מרחביה .30

  .)פיתוח( ח לטובת תוכנית החומש"אלש 500וועד מקומי מושב מרחביה מבקש לאשר ערבות בסך 

  .במסגרת הקריטריונים שאישרה המליאה. שנים 10להלוואת הועד מבנק הפועלים ל 

  

  החלטה

  .ח"אלש 500ית החומש בסך לאשר ערבות לוועד מקומי מושב מרחביה לטובת תוכנ

  

  0 -נמנע   0 - נגד   26-בעד 

      

 מאושר �

 

  היטלי פיתוח סוואעד חמירה .31

ש וכבישים בסוועאד "מט, מאסף, ביב ציבורי, נמסר עידכון בעניין התקנת תשתיות של מערכת מים

קי מכח חו) כבישים וביוב, מים(נמסר כי קיימת אפשרות שיהיה צורך להטיל היטלי פיתוח . חמיירה

 .ל בישוב"על מנת להשלים את מימון ביצוע התשתיות הנ, העזר של המועצה

  

  החלטה

קו חלוקת (הקמת מערכת מים , סלילת רחובות בתחום הישוב סוועאד חמיירהלאשר 

התקנת ביב מאסף וחיבור , התקנת ביב ציבורי בתחום הישובו) מים ומפעל מים

בהתאם לחוקי , מהנדס המועצה הכל על פי התכנון המאושר על ידי, ש"הישוב למט

 מו של תקציב מלא לביצוע העבודותהעזר של המועצה ועל פי שלבים אשר יבטיחו קיו

  .סגור כנהוג במועצהופעולת ההשקעות כמשק כספי 

ל תהא רק לאחר "או המשך ביצוע של כל אחת מן התשתיות הנביצוע התשתיות 

מתוך התקציב השוטף של  שאינו, הבטחת מקור מימון מספיק לשם השלמת הביצוע

כלומר כמשק כספי סגור של .המועצה ושהינו מהיטלים או ממקור חיצוני למועצה

 .היישוב
  

  0 -נמנע   0 - נגד   26-בעד 

      

 מאושר �

 ינוי מועדי תשלום ארנונהש .32

במכרז זכתה חברת . המועצה ביצעה מכרז מיחשוב למערכות הליבה של המועצה

E.P.R הכינה את החומר לפי דרישות משרד הפנים  החברה כמו עוד כמה חברות

יזרעאל גובים בגבייה חודשית והאוצר /  או דו /והסתבר שבכל הארץ למעט עמק 

יזרעאל הגבייה רבעונית(חודשית  בכדי למנוע בעיות , )במועצה אזורית עמק 

והדבר אף מקל על התושבים מפיזור התשלומים מוצע לעבור  וכן הואיל    בנושא 
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ולא רבעונית כפי שהיום   .לגבייה דו חודשית 

  ).'וב נספח "מצ(יש אישור יועץ משפטי לרשות לנושא  
  

  החלטה

  .מעבר מגבייה רבעונית לגבייה דו חודשית, לאשר את שינוי מועדי תשלום ארנונה

  0 -נמנע   0 - נגד   26-בעד 

      

 מאושר �

 חוק עזר שמירה ועד מקומי תל עדשים .33

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

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

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

   .ת חוק עזר שמירהמבקש מהמליאה לאשר עבורו הפעלועד מקומי תל עדשים 
  

  החלטה

בהתאם , המועצה החליטה להפעיל שירותי שמירה בתחום היישוב תל עדשים

  .לפניית ועד מקומי תל עדשים
  

  0 -נמנע   0 - נגד   26-בעד 

      

 מאושר �

  2008 -ח "התשס, )סמכויות פקחים –אכיפה סביבתית (חוק הרשויות המקומיות  .34

חוק אכיפה (" 2008 –ח "התשס, )סמכויות פקחים – אכיפה סביבתית(חוק הרשויות המקומיות 

חוק אכיפה סביבתית העביר את סמכויות האכיפה . 11.6.09נכנס לתוקף ביום , ")סביבתית

חלק מהוראות חוק : כגון(בחוקים העוסקים בשמירה על איכות הסביבה המפורטים בתוספת לחוק 

ברשות כמו המועצה האזורית , )ם ועודחוק חומרים מסוכני, חוק למניעת מפגעים, שמירת הניקיון

 .מהמדינה אל הרשות המקומית, עמק יזרעאל

על מנת שהרשות המקומית תוכל להפעיל את חוק האכיפה הסביבתית ולקבוע קנסות על עבירות על 

וכן היה אמור , היו אמורים להיקבע תקנות לגבי אופן הפעלת החוק, הוראות בחוקי הגנת הסביבה

  . שני אלו טרם הוקמו. הסמכת פקחים בהתאם לחוקלהיות מוקם מערך 

חוק אכיפה סביבתית אוסר על רשות מקומית גדולה להמשיך ולהפעיל חוק עזר הקובע עבירה 

אלא אם כן מליאת המועצה תקבל , שיסודותיה דומים ליסודות עבירה על אחד מחיקוקי הסביבה

  . המועצההחלטה לפיה ניתן להמשיך ולאכוף את הוראות חוק העזר של 

המצב שנוצר הוא שהחל ממועד כניסתו לתוקף של החוק חל איסור על הפעלת חוקי העזר של 

אך הרשות המקומית אף לא יכולה להפעיל מערך אכיפה מכח , מחד גיסא, הרשויות המקומיות

  . מאידך גיסא, ההנחיות ומערך הכשרת המפקחים מכוחו, כי לא הותקנו התקנות, החוק

לפי הצעת ראש המועצה ובהסכמת היועץ , שר למליאת המועצה להחליטהחוק מאפ, כאמור

כי המועצה תחיל את הוראות חוקי עזר שלה אשר הוראותיהם דומות להוראות , המשפטי שלה

  . חיקוקי הסביבה
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כל פעולת אכיפה , עד התקנת תקנות מתאימות וביצוע הכשרה למפקחים לפי חוק אכיפה סביבתית

רישום דוחות קנס בגין הפרת הוראות חוקי העזר של המועצה , למשל(שתתבצע על ידי המועצה 

אלא אם כן תתקבל , עלולה להיחשב כפעולה בלתי תקפה -) שהינן דומות להוראות חיקוקי סביבה

  . החלטה מתאימה במליאת המועצה להמשיך ולהחיל את חוקי העזר שלה בעניין

  )'זנספח  –ב "מצ( 
  

  החלטה

המועצה תהיה רשאית , לחוק האכיפה הסביבתית) א( 11על אף האמור בסעיף 

להמשיך ולאכוף את הוראות חוקי העזר שלה במידה ומדובר בעבירה שיסודותיה 

עד , דומים ליסודות עבירה על חיקוק סביבה המפורט בתוספת הראשונה של החוק

וזאת לאחר הכשרת הפקחים , להחלטה אחרת ככל שתתקבל במליאת המועצה

 .החוקבהתאם להוראות 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   26-בעד 

      

 מאושר �

  רים"תב .35

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 הערות  סטטוס גורם מממן

   חדש מועצה 10%+משרד הפנים 90% 64 בית עלמין מנשיה זבדה 1509

   חדש מועצה 10%+משרד הפנים 90% 97 בית עלמין סואעד חמירה  1510

 900 גן ילדים תל עדשים 1511

מועצה   30%+ משרד החינוך  70%

   חדש 2010מתקציב 

   חדש החינוך .מ 25%, קרנות פיתוח   75%  1,100 מוסדות חינוך 2009בטיחות  1512

1516 
שיפוצים מוסדות חינוך לפתיחת 

   חדש החינוך.מ 50%, קרנות פיתוח  50% 400 ל"שנה

   חדש חברת הביטוח 2,500 עצהשריפה בבניין המו 1513

 57 אחוזת ברק - רמפה לפסולת מוצקה  1503

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

 160 גני שעשועים-חומש הושעיה  1515
 50%, מועצה  50% -חומש ישוב 

   חדש ישוב

 הגדלה חומש ישוב / ישוב / פייס ה.מ 10,900- אולם ספורט -שמשית  1392
ר אושר במליאה "התב
 06/07/08מתאריך  48

1392 
אולם ספורט ( מרכז פייס קהילתי 
 )שמשית 

   הגדלה 2009/  2008הפייס .מ 5,000

   הגדלה כללי חומש  -חומש ישוב  2,000

   הגדלה ישוב  1,000

   הגדלה ת שמשית כספים נאמנו 6,000 בריכת שחיה  שמשית 1514

   חדש 10% 1512ר "תב,  90%החינוך .מ 355 החלפת גגות אסבסט עמקים תבור 1517

   חדש 40% 1512ר "תב,  60%החינוך .מ 549 החלפת גגות אסבסט עמק מערבי 1518

 

     8,378 כ"סה
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  החלטה

  רים "לאשר התב

  0 -נמנע    0 - נגד   22-בעד 

      

 מאושר �

 שונות .36

 ועדת הנחות  .א

  .ר ועדת הנחות"נות את סלעית יעקובי כממלאת מקום יומוצע למ

  

  החלטה

  ר ועדת הנחות"מינוי סלעית יעקובי כממלאת מקום יולאשר 

   

  0 -נמנע    0 - נגד   22-בעד 

      

 מאושר �

 

 ועד מקומי כפר ברוךו  .ב

  .₪ 430727במקום ₪  425590סך תקציב , 2008תקציב לשנת לעדכן מבקש קומי כפר ברוך וועד מ

  

  

  ההחלט

  וועד מקומי כפר ברוך 2008תקציב לשנת  עדכוןלאשר 

   

  0 -נמנע    0 - נגד   22-עד ב

      

 מאושר �

  

 

  

____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


