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 8.3.2009מיום  2 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  

  :נוכחים

  ארנון זייד  חיים חמי  סלעית גדעון  זאב גור  זיו ורהפטיג  אייל בצר

  רפי צור  דודו הלפר  שאול הלפרין  יריב בן עזר  משה ציפורי  אבנר לוי

  דן קנריק  יהודה פינסקר  חנה פרידמן  דני פז  עופר אבירן  סלעית יעקובי

  מיכאל ראטה  עמי יעקובסון  רמי יחיא  אמיר כהן  לת קלפוןאיי  יוחנן מעוז

  דוד חדד  גמאל עבד אל חלים  ירון ברנשטיין  אמנון שלו  ירון גרוסמן  יעל דגני

  אלכס גן  אלי בן סימון  ירון אוחיון  גבי בורשטיין  עידו דורי  טאהא סוועאד

          דפנה מאור  אבנר כרמון

            

  

  :הודיעו, נעדרים

      דוד דרורי  אריה יחיאלי  גיא לפידות  דכי פורמןמר

  

  :לא הודיעו, נעדרים

      ורד מרקיאר  ארנון זייד

  

  .יעל נורקיןד "וע, נחום זית, עוזי עשת  ,עמירם הלוי, אסף אלייה, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  

  :על סדר היום

 ,הפנים תקנון ההתאגדות המתוקן על פי דרישת משרד - מ"איכסאל יזרעאל בע .1

   21.1,  20.1: התיקונים מופיעים בצבע כחול בסעיפים

 ערבות מועצה לאלוני אבא  .2

 אישור ועדות מועצה .3

 רים"תב .4

 רשות ניקוז ירדן דרומי, אישור חברים רשות ניקוז קישון .5

 )ביסוד(מ "דיקרטורים במי עמק יזרעאל בע .6

  שונות .7
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  15.2.2009מיום  1' אישור פרוטוקול מס .8

  15.2.2009מיום  1' את פרוטוקול מסדן תנחומא מציג 

  

  החלטה

   1' פרוטוקול מליאה מסלאשר את 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   35 -בעד 

      

 מאושר �

 

  איזור תעשייה משותף – מ"איכסאל יזרעאל בע .9

שאושר במליאת המועצה , בעקבות פניה למשרד הפנים בבקשה לאשר את נוסח התקנון של החברה

  .ספר הערות לתקנוןהתקבלו מ,  17/8/2008בתאריך 

תיקונים , אברהם ברקן מציג את השינויים בתקנון ההתאגדות המתוקן על פי דרישת משרד הפנים

שינויים בתקנון החברה העירונית איכסאל  - 'נספח אב "מצ( .על גבי התקנון מופיעים בצבע כחול 

  ).יזרעאל

 דיוןולהביא את הנושא ל את התקנון והמשך המהלכים לרישום החברהמציע לאשר : יריב בן עזר

  .בועדת תקציב

  

  החלטה

אישור התיקונים שנעשו  –בהמשך לאישור המועצה את תקנון איכסאל יזרעאל 

   .בתקנון

הנושא יובא לדיון נוסף , בד בבד עם אישור התקנון והמשך המהלכים לרישום החברה

  .בועדת תקציב

  1 -נמנע   0 - נגד   31 -בעד 

      

 מאושר �

  

  אלוני אבאועד מקומי וערבות מועצה ל .10

  .שנים 10ח להלוואת הועד מבנק הפועלים ל "אלש 500ערבות בסך מבקש לאשר  וועד המקומיה

  .במסגרת הקריטריונים שאישרה המליאה

  

  החלטה

  אלוני אבאוועד מקומי לאשר את הערבות ל

  .לא משתתפת בהצבעה )מזכירת וועד מקומי אלוני אבא( יעל דגני# 

  

  0 -מנע נ  0 - נגד   35 -בעד 

      

 מאושר �
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  ועדות  .11

  )הצעה -  'נספח בב "מצ(דן תנחומא מציג את החברים בוועדות 

 

  החלטה

  החברים בועדותלאשר את 

   

  0 -נמנע    0 - נגד   33 -בעד 

      

 מאושר �

 

  רים"תב .12

 :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 הערות גורם מממן

 200 בגן ילדים היוג 1506

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

ח מתוך "אלש 246בוצע עד כה 
 .ח"אלש 1530סך של  

1507 
ס "בינוי והתאמות בבי

  קרנות פיתוח 500 עמקים

1508 
ס "בינוי והתאמות בבי

  קרנות פיתוח 1000 העמק המערבי

     1,700 כ"סה  

  
  

  החלטה

  רים "התבלאשר 

  0 -נמנע    0 - נגד   36-בעד 

      

 מאושר �

 

 רשות ניקוז ירדן דרומי, אישור חברים רשות ניקוז קישון .13

  .תנחומא מבקש לאשר את נציגי המועצה ברשות ניקוז קישון וברשות ניקוז ירדן דרומידן 

  )טושקו(משה בן שחר + אייל בצר  :רשות ניקוז קישון

  )טושקו(משה בן שחר + דו דורי עי :רשות ניקוז ירדן דרומי
  

  החלטה

   את החברים ברשות ניקוז קישון וברשות ניקוז ירדן דרומילאשר 

  0 -נמנע    0 - נגד   34-בעד 

      

 מאושר �
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  )ביסוד(מ "דירקטורים במי עמק יזרעאל בע .14

עידו דורי הציג בפני חברי המליאה את תאגיד המים אשר המועצה מקימה והעומד 

, בין היתר, מ יעסוק"מי עמק יזרעאל בע. מ"ברות כחברה בעלהירשם במרשם הח

כולל אספקת מי שתיה לתושבים בתחומי , בענייני מים וביוב בתחום המועצה

ייזום פיתוח ושידרוג מערכות , עריכת תוכנית אב לאספקה ושימוש במים, המועצה

וע, מים וביוב בתחומי המועצה   .ודאחזקה שוטפת של מערכות מים ומערכות ביוב 

עידו עידכן כי משרד הפנים אישר את הקמת התאגיד ואת תקנון התאגיד ועתה 

  .מ"השלב הבא הינו רישומו במרשם החברות כחברה בע

ויחס , דירקטוריון התאגיד ימנה בין חמישה לתשעה חברים, על פי תקנון התאגיד

 1/3; סגל בכיר –עובדי מועצה  1/3; חברי מליאה 1/3: ככל הניתן, ההרכב יהיה

מינוי דירקטורים מקרב עובדי המועצה ומקרב הציבור כפוף גם . נציגי ציבור

  .לאישור של ועדת מינויים של משרד הפנים

. לאישור המליאה, הוצגו למליאה שמונה מועמדים לכהונה כחברי דירקטוריון

נוסף יוצג בהמשך   . מועמד 

ועידו דורי עונים לשאלות חברי המליאה   :אייל בצר 

וולנטריתהצטרפות תה הדירקטוריון יכריע האם כל ישוב או כלל הישובים . יה 

  .כל שינוי בתקנון מחייב אישור מליאה, ינוהלו כמשק סגור

ון -  'דנספח ב "מצ, מצגת  – 'נספח גב "מצ •   תקנ

  

  החלטה    

לאשר את מינוי המועמדים הרשומים להלן כדירקטורים בחברת מי עמק יזרעאל 

  : מ"בע

      .תפקידו  מתוקף  ר הדירקטוריון "ומשמש כי  אייל בצר   .1

  מאושר  2 -נמנע    0 - נגד   31-בעד   נציג המליאה  אלכס גן   .2

  מאושר  0 -נמנע    0 - נגד   31-בעד   נציג המליאה  זאב גור   .3

  מאושר  0 -נמנע    0 - נגד   31-בעד   נציג המליאה  עידו דורי   .4

  מאושר  0 -  נמנע  1 - נגד   32-בעד   עובדי המועצה סגל בכיר  נציג  דני עייק   .5

  מאושר  0 -נמנע    0 - נגד   31-בעד   עובדי המועצהסגל בכיר  נציג  דובי ויינגרטן   .6

  מאושר  3 -נמנע    0 - נגד   31-בעד   נציג הציבור  עדי נצר   .7

  מאושר  0 -נמנע    0 - נגד   30-בעד   נציג הציבור  יאיר קורן צור   .8

  

____________   ______________  

 בצר       אייל      דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


