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 15.12.2008מיום  53. פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
פורמן  ,הלפרין שאול ,ציפורי משה ,אקרמן אירית ,דרך יגאל, קמה עופר, כהן חיים ,בצר אייל :נוכחים

, שמש עוזי, גרוסמן ירון, שלו אמנון, דגני יעל, יעקובסון עמי ,מסון ראובןס, חנה פרידמן, )מומו(מרדכי 

ריגלר ,דודאי שמוליק, אלטר צבי, בורשטיין גבי, רון אופיר ,דורי עידו, טאהאאעד סוו, סולימאני מרעי

   .גן אלכס, יוסי

  .מיטל' פריג, יהושע אריק, כהן אמיר, לפידות גיא, פורת מייק –הודיעו  :נעדרים

,  שטיגליץ זאב, גרנות שלמה, פינסקר יהודה, פז דני , מרקיאר ורד, בן עזר יריב, חמי חיים – לא הודיעו

  .יוסף יוגב, גואטה עמוס, ליפשיץ אנטונינה, אוחיון ירון, דניאלי מרדכי, יפעה רני

  

  .יעל נורקיןד "וע, עוזי עשת, שגיא וויץ, עמירם הלוי, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים
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  דיווחים

  מדיניות הנחות בקרקע

גליל תחתון , מרום הגליל, מטה אשר, גלבוע, ז משגב"עם מואמועצה אזורית עמק יזרעאל בשיתוף 

כ יעקב אדרי השר לפיתוח "חולר מועצת מקרקעי ישראל "כ זאב בוים שר הבינוי והשיכון ויו"לחפנתה 

  .בבקשה להמשך הנחות בקרקע הנגב והגליל

  .כ יעקב אדרי"כ זאב בוים ולח"מכתב לח –' ב נספח א"מצ

  

  ל"שחר מליחי ז

  .נפטרמהיישוב שמשית הילד שחר מליחי , אייל מודיע בצער כי למרות המאמצים

  .ותמכו במשפחה אייל מודה לכל אלו שהתגייסו לסייע למימון הבראתו 

  .תושבי המועצה משתתפים בצערה העמוק של משפחת מליחי

  

  תוכנית החומש 

  .המליאה הבאה תוצג תוכנית החומש בישיבת

  

 שוביםיי תקציבי  .390

  .'בבנספח תקציבי היישובים המפורטים הוצגו 
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  החלטה

  .תקציבי היישובים לאשר את

  

  23 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �

 

 הפעלת חוק עזר שמירה .391

על , לחוק עזר שמירה) א(13על פי סעיף , המועצה תחליט על הפעלת שירותי שמירה בישובים בתחומה

לפי שיקול דעתה של מליאת  - במקרים מיוחדים  -וכן , פי בקשה בכתב של הועד המקומי באותו ישוב

  .המועצה

  
  החלטה

  .הפעלת שירותי שמירה בישובים בתחום המועצהלאשר את 

  

  23 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

 מאושר �

  

  רים"תב .392

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב
  

מספר 
 ר"תב

 ר"שם תב
כ "סה

 ח"באלש
 סטטוס גורם מממן

 שינוי הקטנת הלואה 200- שיקום כבישים גניגר 1434

 שינוי )2007(משרד הפנים  200 שיקום כבישים גניגר 1434

 חדש ריבית  5% -מ .ש.א 720 ש היוגב"מט 1495

     720 כ"סה  

  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב
  

  23–בעד 

  0 –נגד 

   0 -נמנע 
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 שונות .393

  )UIA(מתן זכות חכירה למגבית   - מעון יום הושעיה

ועליה ניצב מעון יום  1996היא קרקע שהופקעה על ידי המועצה בשנת  17667בגוש  102חלקה 

  . סלסון ביישוב הושעיה'על שם ג

להפקעה נחתם חוזה חכירה  קרובולכן , שהשיגה המגבית ל הוקם בעזרת תרומות"המעון הנ

דבר , ל ביטלה למעשה את זכויותיה של המגבית בקרקע"ההפקעה הנ. י לבין המגבית"בין ממ

  .שעומד בניגוד להתחייבויותיה מול תורם הכספים

לראש המועצה וביקשה כי , השתתפויות בנכסים' באמצעות חב, פנתה המגבית, אי לכך

). 'נספח גב "מצ(סח מוסכם של חוזה בין הצדדים גובש נו .ר לה את הקרקע המועצה תחכי

  . מובהר כי החוזה תלוי באישור משרד הפנים

  .אישור מליאת המועצההנושא צריך את 

  

  החלטה

  .המליאה מבקשת לבדוק קיצור משך ההסכם

 .יתקיים דיון בנושא בישיבת המליאה הבאה

 

  

  

  

 

____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


