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 20099.13.מיום  6 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס
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  ארנון זייד  חיים חמי  סלעית גדעון  זאב גור  דפנה מאור  אייל בצר

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

  גיא לפידות  יהודה פינסקר  חנה פרידמן  דני פז  מרדכי פורמן  יעל דגני

  אריק יחיאלי  עמי יעקובסון  ירון גרוסמן  אמנון שלו  לת קלפוןאיי  טאהא סוועאד

  עופר אבירן  אלי בן סימון  סלעית יעקובי  גבי בורשטיין  דוד חדד  אלכס גן

      אבנר כרמון  מיכאל ראטה  עידו דורי  דן קנריק
  

  :הודיעו, נעדרים

  ארנון זייד  דוד דרורי  זיו ורהפטיג  אמיר כהן  מעוז יוחנן  ורד מרקיאר

          רמי יחיא  עבד אל חליםאמל 'ג
  

  :לא הודיעו, נעדרים

          ירון אוחיון  ירון ברנשטיין

  

, רחל שחורי, אברהם ברקן, עמירם הלוי, אסף אלייה, דובי ויינגרטן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .עוזי עשת,יעל נורקיןד "וע, אלעד בצר, יוסי גת, חיה קליגר, הרב מרדכי זמיר, מירי שריג
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  דיווחים

  שביתת הרשויות המקומיות ••••

מענק קוצץ זרעאל אזורית עמק יהלמועצה , ת האזהרהאייל בצר מסביר לגביי שבית, ראש המועצה

  .ח"מלש 3ח ל"מלש 8מ ) הפנים.מ(האיזון 

אם לא יבוטלו הקיצוצים תתכן שביתה ל, מועצה אזורית עמק יזרעאל מביעה את תמיכתה במאבק

  .אחר החגים תשקול המועצה את עמדתה בשניתממושכת ל

  

 היטל בצורת ••••

  .ל בצר מדווח על היטל הבצורתאיי, ראש המועצה

  .בנדוןולמנהל רשום המים ה למרכז המועצות פניי – 'נספח אמצורף 

  

  
  .ע"הרב זמיר לכבוד ראש השנה תשראש המועצה וברכת 

  

   

 21.6.2009מיום  5' מסאישור פרוטוקול  .49

  .2.8.2009מיום  5' דן תנחומא מציג את פרוטוקול מס

  

  החלטה

  .5'פרוטוקול מליאה מסלאשר את 

  

  0 -נמנע   0 - נגד   32 -בעד 

      

 מאושר �

 

 תשתיות ותיקות –המועצה למשרד החקלאות  המלצת .50

  .המלצת המועצה לקריטריונים ודירוג היישובים – 'נספח בב "מצ

  

  החלטה

  .הקריטריונים ודירוג היישוביםלאשר את 

  

  2 -נמנע   1 - נגד   29 -בעד 

      

 מאושר �

 .יידחה - בתוכנית החומש חלקו של היישוב ,הנושא הכספינושא הצבעה על  ∗
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בתנאי שאין ניגוד , מעבר לשעות העבודה –המועצה לעסוק בעבודה נוספת אישור לעובדי  .51

 .אינטרסים ובתנאי שיגישו למועצה בקשה מפורטת לאישור

משרה ומבקשים לעבוד בעבודה נוספת על  100%עובדים המועסקים במועצה ב 

על המועצה לשקול את . מחוייבים בקבלת אישור המועצה, מנת לקבל שכר

העבודה ; העבודה הנוספת היא לטובת הכלל: בעת מתן האישור ,השיקולים הבאים

אין בעבודה הנוספת ; הנוספת אינה עלולה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה

אין בעבודה הנוספת כדי ; עם מי שאינו עובד המועצה, משום תחרות בלתי הוגנת

, ע כספיהעומדים במג, תאגיד או מוסד, ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם

העובד הצהיר על השכר יקבל עבור העבודה ; מסחרי או ענייני עם המועצה

  . הנוספת

, ה–' בימים א 100%ע מועסקת במועצה ב.ב.העובדת ח מבקשת לעבוד בעבודה '

  .נוספת בימי שבת אצל מעסיק אחר בשל מצב כלכלי

ניגוד אינטרסים בין העבודות   .אין 

  

  חלטהה

בלבד . ע.ב.אישור העבודה הנוספת מתקיימים לגבי חכי כל התנאים לולאחר שנבדק 

לעבוד ) ולה בלבד(ע .ב.חהחליטה לאשר לעובדת מליאה ה, ולאחר דיון בבקשתה

  .בעבודה הנוספת בימי שבת

  

  0 -נמנע   0 - נגד   32-בעד 

      

 מאושר �

  

 ח"אלש 700ח ל "אלש 500הגדלת ערבות לוועד מקומי אלוני אבא מ  .52

אושר לוועד מקומי  8.3.2009בישיבת המליאה מיום , שרה המליאהבמסגרת הקריטריונים שאי

  .שנים 10ח להלוואה מבנק הפועלים ל "אלש 500אלוני אבא ערבות בסך 

ח לטובת תוכנית "אלש 700ח ל "אלש 500את הערבות מ  ועד מקומי אלוני אבא מבקש להגדיל

  .בניית מעון יום ומועדון –החומש 

  

  החלטה

  .ח"אלש 700ח ל "אלש 500ועד מקומי אלוני אבא מ לאשר הגדלת ערבות לו

  

  2 -נמנע   0 - נגד   28 -בעד 

      

 מאושר �

  

 שותפות המועצה במכללת נצרת עילית  .53

  .המועצה מבקשת לדון באפשרות פרישתה מחברות במכללת נצרת עלית יזרעאל

  .י חברת אורבניקס"חוות דעת שהוכנה ע – 'נספח גמצב 
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  החלטה

  .31.12.2009בתאריך  כללת נצרת עיליתלפרוש מהשותפות במ

  

  1 -נמנע   0 - נגד   25 -בעד 

      

 מאושר �

 

 פורום חינוך וועדת היגוי לתוכנית האסטרטגית .54

  ).'דנספח ב "מצ(חנה פרידמן מציגה את פורום החינוך 

  )משמש לסיעור מוחות. (מדובר בפורום שאינו מקבל החלטות

  

  החלטה

להוסיף חברים עצה וסגנית ראש המועצה בסמכות ראש המו, מאשרים את הפורום

  .נוספים לפורום

  

  1 -נמנע   0 - נגד   24-בעד 

      

 מאושר �

  

  "יזרעאלים" –לתכנון ובנייה מינוי חברים לוועדה המקומית .55

  : המינויים המבוקשים

  .של אייל בצר םעוזי עשת ממלא מקו •

   .אברהם ברקן ממלא מקום של עידו דורי •
  

  החלטה

אברהם ברקן ממלא , של אייל בצר םעוזי עשת ממלא מקום לאשר את מינוי החברי

  ". יזרעאלים"לוועדה המקומית לתכנון ובנייה  מקום של עידו דורי

  

  0 -נמנע   0 - נגד   28-בעד 

      

 מאושר �
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 העברת תשתיות מים וביוב בהרחבות למועצה .56

  .הנושא נדחה לישיבה הבאה

  

 

 פתיחת חשבון להיטל בצורת בבנק דקסיה  .57

יש לפתוח חשבון בנק נפרד בו יופקדו סכומי היטל , וראות חוק ההתייעלות הכלכליתעל פי ה"

  ".היטל נטו"הבצורת כ

 .בניכוי הוצאות הספק, כספי ההיטל ששולמו לספק ללא התעריף הרגיל עבור המים" = היטל נטו"

 האחוזים המותרים 01.01.2010 - לאחר ה. (מכספי ההיטל ששולמו לספק 13%=  הוצאות הספק

  ).לניכוי משתנים

סמוך למועד פתיחת , אליו יועבר ההיטל נטו פרטי החשבון הנפרדאת  לחשב הכללייש למסור 

  . החשבון

אולם לעניין הוראה להעברת הכספים , בחשבון יהיו נתונות לחשב הכללי בלבד זכויות החתימה

  .לחשבון המדינה תהיה נתונה זכות חתימה בחשבון גם לספק המים לבדו

  

  החלטה

  .לאשר פתיחת חשבון להיטל בצורת בבנק דקסיה

 .זכויות החתימה בחשבון הן לראש המועצה וגזבר המועצה בצירוף חותמת המועצה

  

  0 -נמנע   0 - נגד   28-בעד 

      

 מאושר �
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  רים"תב .58
  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

 הערות גורם מממן ח"כ באלש"סה ר"שם תב ר"מספר תב

 הגדלה קרנות  30%,  70%התחבורה .מ 97 סימונים והתקני בטיחות  1385

1524 
שיפוץ מסלול שדה תעופה 

 הגדלה התחבורה.מ 250 מגידו

 הגדלה מהווה את השתתפות  המועצה בתוכנית החומש 60 חומש בית שערים  1410

 263 מנשיה זבדה 1378
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1526 
פירוק  -בית ספר גניגר 

   החינוך .מ 152 והחלפה אסבסט

1527 
 -ס מרחבים  כפר יהושע "בי

   החינוך.מ 65 פירוק והחלפת אסבסט

1528 
הסדרת  -ס מרכז אלון "בי

   החינוך.מ 30 נגישות

   החינוך.מ 30 הסדרת נגישות -ס גניגר  "בי 1529

1530 
הסדרת  -ת ישימרעים שס "בי

   החינוך.מ 30 נגישות 

1424 
חומש גבעת אלה תשתיות 

 215 ונכסים ציבורים 
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

   08/03/09אושר במליאה  200- גן ילדים היוגב  1503

 900 גן ילדים היוגב  1503
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750 כללי חומש עד

   מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1446 
/ חומש הסוללים מקלטים 

 17 גנים סככות 
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1448 
חומש כפר ברוך שיפוץ גן 

 83 ילדים 
, מועצה  2/3 ,ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 120 שיפוץ פעוטון כפר ברוך  1531
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

   מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1418 
חומש מזרע גן משחקים 

 20 ומגרש חניה 
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%,  ישוב 50%והיתרה 

1474 
חומש מזרע שיפוץ והתאמת 

 217 מבני ציבור 
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 23 חומש נהלל פרויקט תאורה 1453
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 550 חומש שריד כבישים פנימים  1487
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 400 חומש שריד שיפוץ גני ילדים  1532
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

   מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 315 מתקני ספורט  -חומש תמרת  1458
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1459 
פיתוח שטח  -חומש תמרת 

 250- וגנים 
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הקטנה  מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1493 
חומש תמרת מבני ציבור 

 727 )מבנה קהילתי (
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750ש עד כללי חומ
   מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

 200 גני ילדים  -חומש תמרת  1533
, מועצה  2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

   מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1423 
מדרכה  -חומש תמרת 

 85 תשתיות בטחון 
, צה מוע 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 

 הגדלה מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

   ???????עמית    חומש בית לחם כבישים  1410

   ר חומש ישובי"העברה מהלוואה לתב 1,619- 2008חומש הלוואה  1460

   ר חומש ישובי"העברה מהלוואה לתב 3,869- 2009הלוואה לתוכנית חומש  1500

     4,052 כ"סה  
  

  החלטה

  .רים"התב את רשימתלאשר 

  .ר היוגב"יהודה פינסקר נמנע בתב
  

  0 -נמנע   0 - נגד   28-בעד 

 מאושר �
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  "פלגי מים"חברת ב דירקטורהחלפת  .59

  ".פלגי מים"עידו דורי  יחליף את אייל בצר כדירקטור בחברת 

  

  החלטה

  ".פלגי מים"לאשר את מינוי עידו דורי כדירקטור בחברת 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   25-בעד 

      

 מאושר �

 

  "2000שגיא "ב דירקטורהחלפת  .60

ולכן מבקשים כי דורון יעקובי יחליף את גדעון ברזילי , בקיבוץ יפעת התחלף מרכז המשק

  ".2000שגיא "כדירקטור ב

  

  החלטה

  ".2000שגיא "לאשר את מינוי דורון יעקובי כדירקטור ב
  

  0 -נמנע   0 - נגד   25-בעד 

      

 מאושר �

 .ים"הצעה לסגירת תבר .61

 – 'נספח הב "מצ(הנושא נידון בוועדת תקציב . רים ללא תנועה"תב, רים"ר את התבדני עייק סוק

 ).8.9.2009פרוטוקול ועדת תקציב מיום 

מספר 
 הערות  יתרה תשלומים  תקבולים  שם  ר "תב

שנת סיום 
 הפרויקט

)     3,878      3,869  ביוב רני הסוללים   1054    2008  תכנון אין כיסוי במינהלת הביוב  (  9 

)     99      46  מחפורת תל עדשים   1234   53  )    2004  

)     2,195      1,976  שיקום אתר זרזיר  1235   219  ) 
יתרת התחייבות משרד איכות הסביבה 

  2007  איננה ניתנת למימוש

 1285  
רמפות לפסולת מוצקה 

)     619      413  בישובים  206  ) 

ינג 'ועצה מצמהווה את חלק המ
י קרטריונים של איכות "בפרויקט עפ

  2006  הסביבה

)     434      131  השלמת תשתיות למטווח גינגר  1298   303  )    2007  

)     1,751      1,673  תחנת שאיבה הושעיה  1330    2007  תכנון אין כיסוי במינהלת הביוב  (  78 

)     951      700  ס מנשיה זבדה שיפוץ"בי  1334   251  )     

)     7,460      6,964  הרחבה סב יום   1367   496  )    2009  

)     כ תברים לסגירה"סה    1,615  )     
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  חלטהה

שלגביו החברה הכלכלית  1298ר "רים לסגירה למעט תב"לאשר את רשימת התב

  .לכיסוי הגירעון יטופל בתקווה לגייס הלוואה 1367ר "כרגע תממן הגירעון ותב

  0 -נמנע   0 - נגד   24- בעד   

      

 מאושר �

 שונות .62

  2008תקציבי יישובים 

 שם הישוב 'מס

אזור 
 ארנונה 

תעריף 
 ועד

תעריף 
 מועצה 

תקציב הועד 
שאושר 

  בעבר

עדכון 
 תקציב 

 הערות

   3074  2,550             30.6 10.62 'ג גזית  1

   1883  1,641             21.89 7.35 ב הושעיה  2

   2195  2,167             30.6 11.29 'ג ציפורי  3
  

  חלטהה

  .לפי הרשום לעיל 2008לאשר את עדכון תקציבי יישובים לשנת 

  0 -נמנע   0 - נגד   24- בעד   

      

 מאושר �

  2009תקציב יישובים  .63

 שם הישוב 'מס
אזור 
 ארנונה 

תעריף 
 ועד

תעריף 
 מועצה 

תקציב הועד 
 שאושר בעבר

 עדכון תקציב 
 הערות

    1,725              1,755             32 11.4 'ג אחוזת ברק 1

    510                  546                 32 11.11 'ג בלפוריה  2

    905                  758                 32 11.05 'ג היוגב  3

    697                  707                 32 10.71 'ג מרחביה מושב 4

    2,205              2,191             32 11.81 'ג ציפורי  5

    1,297              1,225             32 11.11 'ג תל עדשים  6
  

  חלטהה

  .לפי הרשום לעיל 2009לאשר את עדכון תקציבי יישובים לשנת 

  .יהודה פינסקר נמנע בתקציב היוגב

  0 -נמנע   0 - נגד   24-בעד 

      

 מאושר �

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


