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 15.2.2009מיום  1 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  

  :נוכחים

  סלעית יעקובי  רפי צור  משה ציפורי  זאב גור  אבנר לוי  אייל בצר

  גיא לפידות  יהודה פינסקר  חנה פרידמן  דני פז  מרדכי פורמן  ורד מרקיאר

  אריק יחיאלי  עמי יעקובסון  רמי יחיא  אמיר כהן  איילת קלפון  יוחנן מעוז

  עופר אבירן  גמאל עבד אל חלים  ירון ברנשטיין  אמנון שלו  ירון גרוסמן  יעל דגני

  מיכאל ראטה  דן קנריק  אלי בן סימון  ירון אוחיון  עידו דורי  טאהא סוועאד

        דוד חדד  דפנה מאור  אבנר כרמון

            

  

  :הודיעו, נעדרים

  אלכס גן  דוד דרורי  גבי בורשטיין  דודו הלפר  שאול הלפרין  זיו ורהפטיג

  

  :לא הודיעו, נעדרים

  יריב בן עזר  ארנון זייד  חיים חמי  סלעית גדעון

  

נחום , עוזי עשת ,מירי שריג  ,עמירם הלוי, אסף אלייה, דובי ויינגרטן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .חברי המליאה אשר סיימו את כהונתם, יעל נורקיןד "וע, זית

  

  :על סדר היום

  .וסי ברוןמר י: ברכת הממונה על המחוז .1

  .ראש המועצה והיועץ המשפטי: היכרות עם המועצה ונהלי העבודה .2

  .בחירת סגני ראש המועצה .3

  .גזבר, ל"מנכ, המועצה' ר. ס, המועצה' ר: אישור מורשי חתימה .4

 אישור ועדת הנהלה .5

  אישור ועדת מכרזים .6

 רים"תב .7

 שונות .8

  

äì åðîî øöáðù ìöðúîå åúëøá úà çìåù æåçîä ìò äðåîîä ïåøá éñåéäàéìîä úáéùéá óúúù.  

íéùãçä íéøçáðä úà êøáîå íúðåäë úà åîééñ øùà äàéìîä éøáçì äãåî øöá ìééà.  

 øôñ úà ÷éðòî øöá ìééà"÷îòä úøéù "íéùãçäå íéîééñîä äàéìîä éøáç ìëì.  
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  היכרות עם המועצה ונהלי העבודה .1

  )ק מקור בלבדבהעת –מצגת , 'ב נספח א"מצ( ,ראש המועצה מציג את המועצה  -אייל בצר

  ).'בב נספח "מצ( .יועצת משפטית של המועצה סוקרת את תפקיד המליאה – ד יעל נורקין"עו

ל המועצה מודיע כי תתקיים השתלמות לנבחרים במפעם עמק יזרעאל "מנכ – דן תנחומא

" המדריך לנבחר"וכמו כן מחולק לחברי מליאה ) 'גב נספח "מצ( 26-27/2/2009בתאריכים 

  .ומיות ובו מידע מפורט על ועדות המועצה ותפקיד נבחרי הציבורברשויות המק

י משרד הפנים והרשויות המקומיות במטרה להביא לשיפור ביצועי "הוקמה ע :מערכת המפעמים

  : נבחריה ועובדיה באמצעות, הרשות המקומית

  פעולות הדרכה ∗

  תהליכי פיתוח ארגוני ∗

  ריםאימון אישי לבכי; פיתוח מיומנויות ניהול איכותי ∗

 )התמחויות(פיתוח תחומי ידע ייחודיים לשלטון המקומי  ∗

  

  בחירת סגני ראש המועצה .2

  ; אייל בצר מציג את הסגנים המוצעים

  .חברה וקהילה, האצלת סמכויות חינוך, ממלאת מקום ראש המועצה – חנה פרידמן

  ".םיזרעאלי"לבניין ערים  המרחבית והועדה התכנון, מחזיק את תיק ההנדסה – עידו דורי

אין , ולא על רקע אישילדעת מומו  .ח לשנה כל אחד"אלש 700ל  600עלות הסגנים בין : מומו פורמן

  .סיבה לאשר יותר מסגן אחד

הסגנים מתוקצבים ואי אישורם יפגע בעבודות , מסביר כי זהו המשך המצב הקיים: אייל בצר

  .המועצה

  .ח של עיסוקי הסגניםהמבנה הארגוני ובתוכו ניתו יוצגבאחת הישיבות הקרובות 

 את מינוי הסגנים אזי תופסק עבודתם בישיבה זובמידה והמועצה לא תאשר : ד יעל נורקין"עו

  .מיידית

  .)מכתבו של גזבר המועצה,  'דנספח ב "מצ(

  

  החלטה

  הסגנים המוצעים לאשר את 

החברה , מחזיקת תיק החינוך: תחומי אחריות, מ ראש המועצה.מ – חנה פרידמן

  .והקהילה

  1 -נמנע   2 - נגד   28 -בעד 

      

 מאושר �

תכנון והועדה המרחבית לתכנון , מחזיק את תיק ההנדסה: תחומי אחריות – עידו דורי

  ".יזרעאלים"ובנייה 

  4 -נמנע   2 - נגד   24 -בעד 

      

 מאושר �
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  אישור מורשי חתימה .3

על פי חוק (ר המועצה גזב –ודני עייק ) על פי חוק(ראש המועצה  –אייל בצר : מורשי החתימה הינם

בצירוף חותמת , חתימתו של ראש המועצה יחד עם חתימתו של גזבר המועצה). בעניינים כספיים –

  . תחייב את המועצה לכל דבר ועניין, המועצה

ובמידה וחנה נעדרת , המועצה. ר.ס -חנה פרידמןתמלא את מקומו , בהיעדרו של ראש המועצה

: ימלא את מקומו גזבר המועצה – בהעדרו של דני עייק .ועצההמ. ר.ס – עידו דורי: ממלא המקום

  . ל המועצה"מנכ – דן תנחומא

 

  החלטה

  מורשי החתימה לאשר את 

  0 -נמנע    0 - נגד   31 -בעד 

      

 מאושר �

 אישור ועדת הנהלה .4

זיו , אבנר כרמון, שאול הלפרין, עידו דורי,  חנה פרידמן ,אייל בצר: ועדת ההנהלה המוצעת

  .אלכס גן, מיר כהןא, יעל דגני, דני פז, משה ציפורי ,ורהפטיג

  .יתקיים דיון חוזר) מחצית הקדנציה(לאחר שנתיים וחצי , בחירת חברי ההנהלה לכל הקדנציה

  

  החלטה

  רשימת חברי ההנהלה המוצעת לאשר 

  4 -נמנע    3 - נגד   22 -בעד 

      

 מאושר �

 אישור ועדת מכרזים .5

 זאב גור, מיכאל ראטה, נשטייןטברירון , עמי יעקובסון, ר"יו -ן חנה פרידמ: ועדת מכרזים המוצעת
  

  החלטה

  המוצעת  מכרזיםרשימת חברי הלאשר 

  1 -נמנע    0 - נגד   28 -בעד 

      

 מאושר �
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  רים"תב .6

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב  )א
  

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 סטטוס גורם מממן

1497 
מעגל תנועה בצומת כפר 

 חדש ישוב 120+מועצה 120+משרד התחבורה 560 800 בסיס רמת דוד- יהושע

1498 
הסדרי בטיחות בכביש 

 חדש מועצה 135+משרד התחבורה 315 450 עוקף עדי הרדוף

1499 
טיפול בעקומה בכביש 

 חדש ישוב 180+מועצה 180+משרד התחבורה 840 1200 תמרת - הגישה 

1500 
ס "הסדרת נגישות בי
 חדש שרד החינוךמ 25 עמקים תבור 

1413 
 - מועדון נוער הושעיה 

 1,150 חומש
 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה , מועצה 

 260 ס נתיב הושעיה"בי 1398
חומש  230+משרד החינוך הצטיידות 30 

 הגדלה מועצה

1501 
שדה יעקב כבישים פנימיים 

 50  תכנון
 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750 כללי חומש עד

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה , מועצה 
 חדש

 50 גבת שידרוג מקלטים 1502
 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה , מועצה 
 חדש

1470 
 -שער כניסה בלפוריה 

 80 חומש
 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה , מועצה 
 הגדלה

 הגדלה חומש ישובים החלק של המועצה 225 גזית.הסדרת כביש כניסה ק 1386

1432 
קירוי מגרש - ברק.חומש א

 295 כדורסל
 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה , מועצה 
 הגדלה

 חדש *בנק דקסיה 8,000 2009הלוואת חומש  1504

1505 
תל עדשים חומש כבישים 

 150 תכנון - פנימים 
 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה , מועצה 
 חדש

   12,735 כ"סה 
  

  .פרטי ההלוואה – 'ב נספח ה"מצ –בנק דקסיה  ∗

  החלטה

  רים "רשימת התבלאשר 

  0 -נמנע    0 - נגד   30-בעד 

      

 מאושר �

 שונות .7

 אשראי מסגרות  .א

 :מבקש לאשר אשראי בבנקים הבאיםגזבר המועצה , דני עייק

  ח פועלים"אלש 500 •

  ח לאומי"אלש 600 •

  ח דקסיה"אלש 1,400 •
  

  החלטה

   את מסגרות האשראירשימת לאשר 

  0 -נמנע    0 - נגד   33-בעד 

      

 מאושר �
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 היוגבועד מקומי   .ב

 .ח"אלש 500וב בסך להשלמת מערכת הגנים בישמועצה היוגב מבקשים ערבות ועד מקומי 

   .הלוואה מבנק הפועלים של היישוב

  

  החלטה

   את מתן הערבות לועד מקומי היוגבלאשר 

  0 -נמנע    0 - נגד   30-בעד 

      

 מאושר �

 מינוי נציגת ציבור בועדות בחינה   .ג

משרד הפנים פנה למועצה למינוי נציגים לועדות הבחינה וזאת בהתאם לצו המועצות 

החל על מועצות מקומיות ואזוריות הקובע כי , 1977 –ז "תשל) עובדיםנוהל קבלת (המקומיות 

סעיף " (כל רשות מקומית תשלח לראש מינהל  השירות רשימה של שמות נציגיה לועדת בחינה"

  .הרשימה תכלול את שמות נציגי הרשות המקומית ונציגי הציבור המקומי) לצו) א(15

בעל ידע ומומחיות , היות גורם אובייקטיביעליו ל. י מליאת המועצה"נציג ציבור נבחר ע

הוא תושב , נציג הציבור. כדי להיות בעל ערך מוסף לוועדה, מקצועיים המכשיר אותו לתפקיד

ת שהתמודדו אינו עובד או חבר במועצה ואף לא היה מועמד באחת הרשימו, תחומי הרשות

ישורים רלבנטים לתפקיד על נציג הציבור להיות בעל כ, כמו כן. בבחירות האחרונות למועצה

  .ובעל ניסיון בתחומי העיסוק של המועצה או במיון עובדים

בעת אישור מינוי נציגי  1951 –א "התשי, ג לחוק שיווי זכויות האישה6י סעיף "כי עפ, יודגש

ציבור בועדת הבחינה יש לשקול העדפת מינוי אישה לתפקיד בהתחשב בשאר המינויים ואיוש 

  .תפקידים במועצה

  . לנציגת הציבור בועדות בחינה אירית אקרמןמלץ למנות את מו

  

  החלטה

  אירית אקרמן לנציגת הציבור בועדת הבחינה' את מינוי הגבלאשר 

  0 -נמנע    0 - נגד   29-בעד 

      

 מאושר �

  

____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


