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 18.2.2008מיום  44. פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  

  

פורמן , בן צבי יערה, פורת מייק, הלפרין שאול, אקרמן אירית, דרך יגאל, בצר אייל :נוכחים

, דניאלי מרדכי ,כהן אמיר ,גרנות שלמה, לפידות גיא, פינסקר יהודה, חנה פרידמן, דניפז , מרדכי

גן ,דודאי שמוליק ,אלטר צבי, אוחיון ירון, ברונשטיין גבי ,רון אופיר ,דורי עידו, סוואעד טאהא

  .אלכס
   

, גןטהרד חיים, דגני יעל, יפעה רני, סמסון ראובן, בן עזר יריב, ציפורי משה –הודיעו  :נעדרים

  .וסייריגלר  ,מיטל' פריג, שמש עוזי

לו ש, יעקובסון עמי, שטיגליץ זאב, חפר יוחאי, קציר ניצן, חמי חיים, קמה עופר  – לא הודיעו

  .יוגב יוסף, גואטה עמוס, יהושע אריק, ליפשיץ אנטונינה, סולימאני מרעי, אמנון
  

  .יעל נורקיןד "וע ,ליאת מלכה, עוזי עשת, מירי שריג, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים
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  30.12.2007מיום  43. מאושר פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  2007ח "דו –וועדת ביקורת  .330

, )'נפסח א( 2007 לשנת ח הביקורת"סוקר את דו מבקר המועצה, ח אורי הולצמן"רו
  :מתקיים דיון בנושא וסוכם

  של היישוביםכספיים וביקורת חות "דוהגשת יש להעלות לדיון את נושא  •

  נוהל ארכיוןיש להמציא  •

  י המפעם"עמועצה יישובים  ת ביקורתויש לקיים הדרכה לוועד •

 )'נספח ב( שנים האחרונות 5 –נושאי הביקורת ב  •
 

  . קחים את הביקורת לתשומת לבנו ונשפר את נדרשלורואים בביקורת ככלי ניהולי ואנו , בצראייל 
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  החלטה

   2007ח הביקורת "דולאשר את 

  

  22 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  מאושר �

  

  

 2008תוכנית עבודה  –וועדת ביקורת  .331

  )'גנספח ( 2008סוקר את תוכנית הביקורת לשנת מבקר המועצה ח אורי הולצמן "רו

  

  החלטה

  2008תוכנית העבודה וועדת ביקורת לשנת לאשר את 

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

  1 –נמנע 

 מאושר �

  

  

 תמיכות .332

  ).'דנספח ( .צות לאחר ערעורמציג את המלצת וועדת תמיכות כולל המלדן תנחומא 

  החלטה

איתן גבת ולהגדיל , לאשר את המלצת וועדת תמיכות למעט עמותת הכדורסל

  .  ח"אלש 20ל  "עלי כותרת"את התמיכה לעמותת 

  21 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �
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 2008תמיכה לשנת  – איתן גבת, עמותת הכדורסל .333

 לפי החלק היחסיכרגע יועברו כספים , הת התמיכמאושר –איתן גבת , עמותת הכדורסל
בנושא בתקופה הקרובה יתקיים דיון .   )2008חודש מאי ( ח"עד סוף עונת הכדורסל תשס

  .הספורט לרבות קבוצת הבוגרים

  21 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �

 

 הפקעת מערכת דרכים במרכז כפר יהושע .334

הפקעה לצרכי ציבור מהאגודה מבקש , דובי ויינגרטן מציג את הנושא, מהנדס המועצה

תנאי להפקעה הינו שיפוי של האגודה לוועדה . ) 'הב נספח "מצ(החקלאית למועצה 

  . המקומית ולמועצה

  

  החלטה

תנאי להפקעה הינו כתב , לאשר את הפקעת מערכת דרכים במרכז כפר יהושע

  .שיפוי של האגודה לוועדה המקומית ולמועצה

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 ושרמא �

  

  

 רים ישנים"סגירת תב .335

  ,2007רים לשנת "גזבר המועצה מציג את ההצעה לסגירת התב

רים סופיים לפי העקרונות "רים נדון בוועדת תקציב ומוצע לסגור תב"נושא סגירת התב

  :הבאים

יכנסו לתכנית החומש של  2006פרויקטים שהחלו לאחר יולי  –רים יישובים "תב  .א

  .והסתיימו בגרעון ייסגרו 2006י יולי רים שהחלו לפנ"התב, היישובים

יכללו במסגרת  2007פרויקטים מועצתיים שהחלו לאחר ינואר  –רים מועצה "תב  .ב

הגרעון יועבר לשנה . ר יסתיים בגרעון"במידה ותב, תקציב הפיתוח המועצתי

  .שבאה אחריה וירד ממסגרת התקציב

  .והסתיימו בגרעון יסגרו 2007רים שהחלו לפני שנת "תב

 . אישור לחריגה ממסגרת ההוצאה שאישרה המליאהאין   .ג
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יתרת  סכום מ ט ר ה   'מס
 פתיחה

הוצאה  תקבול
 כללית

תחילת  \גרעון
 (עודף) כולל התקציב   ר"תב פעילות

 9/99 (1,140)  56,653  57,793  41    37,404   מוסד חינוכי מקיף חקלאי נהלל 1020

1064 
ר  תכנון שיקום אתר אשפה בית זרזי

****   200    80  200  195  (5) 10/00 

 11/01 (78)  1,071  1,149 (78)    307   הצטיידות מקיף חקלאי נהלל 1163

 10/01  0  1,094  1,094    -            1,046   מרכיבי ביטחון בישובים 1185

 10/01 (0)  651  651    -            490   הכנת פרוגרמה- שדה תעופה מגידו 1194

 7/03  137  2,270  2,133  137 2400 ס תיכוני עמק מערבי"מיזוג אויר בי 1263

 7/03 (26)  10,609  10,635  913 8167.32 שיפוץ והרחבת הסב יום 1268

 4/04  911  2,194  1,283  911 1000 פתיחה.תכנון ותשתיות י 1287

 9/04  1  104  104  1 2750 מערכת ביוב מרכזית בקיבוץ דברת 1291

 7/04  179  1,192  1,013  153 1107 גן ילדים חד כיתתי במנשיה זבדה 1295

 11/04  366  1,280  914  366 1114.408 כיתות בתל עדשים 2מעון יום  1296

 4/04  456  1,071  616  596 950 בניית מועדון נוער בית שערים 1297

 12/04 (50)  56  106 (50) 100 נחל ציפורי.השלמות פיתוח בא 1315

 11/05  0  208  208  28 1000 רכישת אוטובוס צהוב 1320

 7/05  103  968  865  303 1000 'שלב א - כביש גישה ותאורה לשמשית  1321

 1/06    -           653  653    -         800 פתרון קצה כפר ברוך 1322

 10/05  78  639  560  289 560 מדרכה בית לחם הגלילית 1324

 10/05  10  1,440  1,430  501 1430 דוח דברת 1325

 10/05  122  262  140  122 250 כיתות יבילים בית הספר אופקים 1326

  4 3.6 רכש תיק רופא 1335

            
-    4  4  7/05 

 6/06    -           45  45    -         45 שער חשמלי שימשית 1343

 5/06    -           10  10    -         10 גרור מים 1344

 11/05 (3)  77  80 (3) 80 מחסן מלח 1345

 3/06  0  208  208  28 1140 אוטובוס צהוב 1346

 2/06  4  104  100  4 100 השלמת כבישים ומדרכות מנשיה זבדה 1349

 2/06  832  1,537  858  120 1920 2007שנת  - 2006בטיחות  1353

 3/06  139  1,189  1,050  62 700 נזקי שריפה הבית ספר יפעת 1355

 4/06    -           162  162    -         165 ט"רכב קב 1356

 7/06  82  132  50  82 150 כיתה בית ספר שמשית 1363

 10/06 (3)  522  525  463 525 שיפור סביבת למידה  1368

                

    2,121         כ תברים לסגירה"סה  

  

  החלטה

  רים"לאשר את סגירת התב

  20 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

  מאושר �
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 רים"תב .336

  

  החלטה

  רים"לאשר את התב

  20 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �

 א"וועדת כ .337

לצו המועצות האזוריות קובע כי ראש המועצה רשאי לפטר עובד מועצה ) ה( 61סעיף 

באישור מליאת המועצה או ועדה ) מהנדס או יועץ משפטי, גזבר, ל"שאיננו מנכ(

  .שהמועצה מינתה לשם כך

עד היום לא מינתה המועצה ועדה כזאת ובכל מקרה של פיטורים היה צורך לקבל את 

  .אישור המליאה

  : ה תמנה ועדת כח אדם שחבריה יהיו חברי הנהלת המועצהמוצע כי המועצ

סוועאד , עופר קמה, חנה פרידמן, אמיר כהן, שאול הלפרין, אירית אקרמן, אייל בצר

  .עידו דורי', מיטל פריג, אלכס גן, טאהא

בשימוע יש . לעובד" שימוע"בכל מקרה של כוונה לפטר עובד יש לקיים , על פי הפסיקה

  .כוונה לפטרו ואת הנימוקים לכך ולשמוע את תגובתו ועמדתו בנתוןלמסור לעובד על ה

  .ועדת כח אדם שתמונה תהא מוסמכת לאשר פיטורים לאחר קיום שימוע

  

  החלטה

  : שחבריה יהיו חברי הנהלת המועצהא "לאשר את וועדת כ

סוועאד , עופר קמה, חנה פרידמן, אמיר כהן, שאול הלפרין, אירית אקרמן, אייל בצר

  .עידו דורי', מיטל פריג, אלכס גן, טאהא
  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �

  

מספר 
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
 גורם מממן ח"באלש

1437 
יצירת סביבות עבודה  -אופק חדש 

 משרד החינוך  54 ח "למורים תשס

 239 מקוה הושעיה 1395

רשות הארצית ה(משרד ראש הממשלה 
 )לשירותי דת 

 416 2008אוטובוסים לשנת  2 1417

תקציב ,  ח"ש  54%ר משאית "יתרות מתב
 ₪  46%שוטף 

 חברת ביטוח  250 פריצה לבית ספר ביפעת  1416

 כ "סה  
           

960    



  

  - 6  -  

 וועדת ביקורת תמרת .338

יהושע : חברי ועדת ביקורת ביישוב תמרת 2התפטרו מתפקידם  2007במהלך אוקטובר 

  :באסיפה כללית נבחרו חברי ועדת ביקורת חדשים. עופר דינור, רז

  חבר –אורי קירי  .1

 חבר –אייל שוסטר  .2

  

  החלטה

  חברי וועדת ביקורת תמרתלאשר את 
  

  

  20 -בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

  

  מאושר �

  

 ח"החלפת משרד רוה –הושעיה  .339

  .ח נתמנו לרואי חשבון של הוועד המקומי"רו' היימן ושות. משרד א

  

  החלטה

  .ח לוועד מקומי הושעיה"רו' היימן ושות. משרד אלאשר את 
  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 
  

 מאושר �

  

 

 מ "בע) מימון ציבורי(ישראל " דקסייה"חשבונות בנק בפתיחת  .340

מ לכל פרויקט שימומן "בע) מימון ציבורי(ישראל " דקסיה"מבקשים פתיחת חשבונות ב

יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח . 2009 –ו  2008על ידי מפעל הפיס במענקים לשנים 

  .ישראל" דקסיה"חשבון ב

  

  החלטה

לכל פרויקט שימומן על ידי פתיחת חשבון ההנהלה ממליצה למליאה לאשר 

יובהר כי לכל פרויקט כאמור . 2009 –ו  2008מפעל הפיס במענקים לשנים 

  .ישראל" דקסיה"ייפתח חשבון ב
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  20 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

  

  מאושר �

  

  

  קיבוץ גזית .341

ח במקום "אלש 2,800סך תקציב , 2007קיבוץ גזית מבקשים לעדכן תקציב הוועד לשנת 
  .ח"אלש 2,060

  

  החלטה

   .2007וועד גזית לשנת  תקציבעדכון לאשר את 

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

  

  מאושר �

  

  

  )חוק עזר(חשבון בנק הכנסות אגרת שמירה  .342

לכספי אגרת שמירה ) 727(סניף עפולה ) 12(מאשרים פתיחת חשבון בנק בבנק פועלים 

  .עבור חוק העזר

  

  החלטה

לכספי אגרת ) 727(סניף עפולה ) 12(עלים לאשר פתיחת חשבון בנק בבנק פו
  .שמירה עבור חוק העזר

  

  20 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

  

  מאושר �
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  שונות .343

  שדה התעופה מגידו

  .בנושא פיתוח אזרחי בשדה תעופה מגידופרוטוקול  –' הב נספח "מצ

  

  החלטה

  .אישור המליאה הקרובהדיון והנושא יובא ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


