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 200826.5.מיום  74. פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  

  

בן צבי , פורת מייק, הלפרין שאול, אקרמן אירית, חמי חיים, דרך יגאל, כהן חיים, בצר אייל :נוכחים

יפעה  ,יעקובסון עמי ,סמסון ראובן, גרנות שלמה ,פינסקר יהודה, חנה פרידמן, דניפז , חפר יוחאי, יערה

גן , ריגלר יוסי , ברונשטיין גבי, אופיר רון ,דורי עידו, דניאלי מרדכי, שמש עוזי, מנוןשלו א, דגני יעל, רני

  .אלכס
   

, מיטל' פריג, דודאי שמוליק, יהושע אריק, אלטר צבי, סולימאני מרעי, כהן אמיר –הודיעו  :נעדרים

  .יוגב יוסף

גוטהרד , שטיגליץ זאב, דות גיאלפי, פורמן מרדכי, בן עזר יריב, ציפורי משה, עופרקמה   – לא הודיעו

  .גואטה עמוס, ליפשיץ אנטונינה, אוחיון ירון, סוועאד טאהא, חיים

ליאת , עוזי עשת, עמירם הלוי, אסף אלייה, אברהם ברקן, רני פישר, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .דרור רכסד "וע ,מלכה

  
  

      ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום

 מים וביוב' חב .1

 2008עדכון תקציב  .2

 תקציב מאוחד+ דיווח  –ועצה ספורט במ .3

 רים"תב .4

 הגדלת משרתו של עידו דורי .5

 יזרעאל  –אזור תעשייה משותף איכסאל  .6

 וועדת בטחוןאיוש  .7

 שונות .8

  

  

מכתב למזכירויות  – 'נספח א ב"מצ(אייל בצר מדווח על מפעל תמציות הגליל ראש המועצה 

  ).היישובים

  

  13.4.2008מיום  46.מאושר פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  

 מים וביוב' חב .351

  ).'בב נספח "מצ(סוקר את הנושא  תשתיות' מח. מ, רני פישר

לקבל את אישור משרד על מנת נדרש אישור מליאת המועצה זאת לצורך התקדמות בנושא 

עם קבלת אישור . כרגע מדובר רק על אישור הקמת החברה, וביובהפנים להקמת החברה למים 

 .ההקמה יובא נושא הפעלת החברה לאישור המועצה

  .ההצטרפות תהיה וולנטרית –אייל בצר 
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  חלטהה

נושא ההפעלה יובא , הקמת חברת מים וביוב לצורך קבלת אישור משרד הפניםלאשר 

  .לאישור המועצה
  

  22 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

  מאושר �
  

 2008עדכון תקציב  .352

וועדת תקציב אישרה את השינוי , 2008לשנת  גזבר המועצה מציג את עדכון התקציב, דני עייק

    ).'גב נספח "מצ(

למשל (ולכן יש הכרח לעדכנו ) 2007אוקטובר ( 10/2007יש לזכור כי התקציב אושר במליאה ב 

וזאת גם בהתאם להחלטת ) 'ח וכו"מלש 4.55ח ל "מלש 8.1שירד מ  2008עדכון מענק איזון 

  .המליאה בנדון

 וההיבט הכספי בהקשר לכך בים"מחלקת הנוער מציגה את תקן חדש למד. מ, מיה בירמן

  ).'דב נספח "מצ(

  
  החלטה

  .בים"כולל תקן חדש למד 2008לאשר את עדכון תקציב לשנת 

  

  19–בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

  מאושר �

  

  וחדתקציב מא+ דיווח  –ספורט במועצה  .353

  ).'הב נספח "מצ(הספורט סוקר את פעילות הספורט במועצה ' מח. מ, עמירם הלוי

ח לשנת "אלש 200מוצע לאשר את המלצת ועדת תמיכות על תמיכה לקבוצות הכדורסל בסך 

ח נוספים עד "אלש 120ועכשיו מדובר ב  2008ח עד סוף מאי "אלש 80כזכור אושר  .2008

  .2008דצמבר 
  

  החלטה

ח "אלש 200את המלצת ועדת תמיכות על תמיכה לקבוצות הכדורסל בסך לאשר 

  .)ט"תשס –ח "שנת כדורסל תשס( 2008לשנת 

  17–בעד 

  5 –נגד 

  0 –נמנע 

  מאושר �
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 רים"תב .354

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

 

מספר 
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
 גורם מממן ח"באלש

 החקלאות .מ 60- תכנית מתאר למושב היוגב  1428

 היטלי השבחה ישוב  23 שיפוץ מוסדות ציבור  - גניגר  1463

 מיהלת ביוב  127 תכנון תשתיות ביוב  1464

  משרד הפנים  34 שדרוג מוקד מועצה  1465

   124   סה"כ
  
        
        
  

  
  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב

  

  23 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

  

  הגדלת משרה –עידו דורי  .355

   .עידו דורי יוצא מהישיבה

  ).ימי עבודה בשבוע  4(משרה  80%אייל  בצר מבקש להגדיל את אחוז משרתו של עידו דורי ל 

  ).עלויות השכר במועצה – 'וב נספח "מצ(

  

  החלטה

  ).ימי עבודה בשבוע 4(משרה  80%לאשר את הגדלת אחוז משרתו של עידו דורי ל 

  

  18 –בעד 

  0 –נגד 

  4 –נמנע 

  מאושר �
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 יזרעאל  –סאל אזור תעשייה משותף איכ .356

אזור מק יזרעאל ומועצה מקומית איכסאל לניהול מועצה אזורית ע חתימת הסכם ביןבעקבות 

על פי עקרונות ההסכם אשר תנהל , מבוקש להקים חברה משותפת, יה איכסאל במשותףהתעשי

דן , את אזור התעשייה וכן מבקשים למנות כדירקטורים מטעם המועצה בחברה את אייל בצר

  .'טל פריגעייק ומי

  )חומר רקע –' זב נספח "מצ(
  

  חלטהה

, מינוי הדירקטורים המוצעיםמ ואת "הקמת חברת איכסאל יזרעאל בעלאשר את 

  .כדירקטורים מטעם המועצה בחברה 

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  מאושר �

  

 איוש ועדת ביטחון .357

) היוגב(יהודה פינסקר  ,)עדי(גבי בורשטיין , )אחוזת ברק(חיים כהן את החברים  הוסיףמוצע ל

  .וועדת ביטחון של המועצהל

  

  חלטהה

  .הוספת החברים לוועדת הביטחון של המועצהלאשר 

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

  

 שונות .358

 האצלת סמכויות לועד מקומי ממונה  -חנתון   )א

מחלקת ישובים . מנתקבל אישור משרד הפנים להקמת ועד ממונה בחנתון לאור זאת 

הממונה על הוועד ניהול הוועד המקומי ממליאת המועצה להאציל את סמכויות מבקש 

החל מיום  2הוועד המקומי יפעל לפי מודל תפעול י המועצה "שעד כה הופעלו ע בחנתון

1.7.2008.  
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  חלטהה

הוועד יפעל לפי מודל .  סמכויות ניהול לוועד המקומי הממונה בחנתון אצלתהלאשר 

  .1.7.2008החל מיום  2תפעול 

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

 

 2007עדכון תקציב  –קיבוץ מרחביה   )ב

 2,034סך תקציב ,  2007ועד מקומי קיבוץ מרחביה מבקשים לעדכן תקציב הוועד לשנת 

  ח"אלש 2,022ח במקום "אלש

  

  החלטה

  . 2007וועד מקומי קיבוץ מרחביה לשנת לאשר את עדכון תקציב 

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

   0 – נמנע

  

 מאושר �

  

  

  

  

  

 

_____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


