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 20.12.2009מיום  10'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  שאול הלפרין  משה ציפורי  אבנר לוי  חיים חמי  זאב גור  אייל בצר

  יהודה פינסקר  חנה פרידמן  דני פז  מרדכי פורמן  יוסי גת  דודו הלפר

  מאל עבר אל חלים'ג  ירון גרוסמן  עמי יעקובסון  אמיר כהן  איילת קלפון  יוחנן מעוז

  דוד דרורי  דפנה מאור  אבנר כרמון  דן קנריק  עידו דורי  אבירן עופר

        אלכס גן  סלעית יעקובי  מיכאל ראטה
  

  :הודיעו, נעדרים

  אלי בן סימון  סוועאד טאהא  יעל דגני  אריה יחיאלי  רמי יחיא  גיא לפידות

        סלעית גדעון  ארנון זייד  דוד חדד
  

  :לא הודיעו, נעדרים

    ירון אוחיון  גבי בורנשטיין  ורד מרקיאר  יריב בן עזר  זיו ורהפטיג

  

, ל שחוריחר, עמירם הלוי, עוזי עשת ,יעל נורקיןד "וע, מירי שריג, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .אלעד בצר, אסף אלייה

  

  :על סדר היום

  2010מועצה לשנת האישור תקציב  .1

 2010תקציבים של וועדים לשנת  .2

 י אחוזת ברקהחלת חוק עזר לשמירה וועד מקומ .3

 .הצבעה מחודשת –ביטול האצלת סמכות לוועדים מקומיים לגביית ארנונה של המועצה  .4

 רים"תב .5

 שונות .6

  

  דיווחים ראש המועצה

   .יתקיים דיון במליאת המועצה בנושא 17:00בשעה  24.1.2009ב :שדה תעופה מגידו .1

  .יבח את מוכנות המועצהבמועצה וש 15.12.2009יצחק אהרונוביץ ביקר ביום ה  פנים השר לביטחון .2

לפני מספר שבועות  נתבשרנו כי מועצה אזורית עמק יזרעאל נבחרה להיכלל  :"עיר ללא אלימות" .3

  ". עיר ללא אלימות"הרשויות המצטרפות לתכנית  66בין 

ליצור אווירה מעודדת ערכים של כבוד וסבלנות ודחיית אי שמירה על החוק  מטרת התכנית הינה

המשמעות היא פעילות בהיקף נרחב תוך השקעה . י בכוח מכל סוג שהואושימוש לא לגיטימ

  . תקציבית נרחבת מגורמי חוץ ומתוך המועצה

. י הממשלה"כל יישובי המועצה נכללים ברשימת היישובים שאושרה ע: אזור עדיפות לאומית .4

 .הנהלת המועצה לומדת את משמעות ההחלטה

 .רכבת העמקלאישור תקציבי לפרויקט השר הבטיח כי ידאג  :פגישה עם שר התחבורה .5

 .הבטיח השר כי לא יכפה על עמק יזרעאל שדה תעופה בינלאומי שדה התעופהבנושא 
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 29.11.2009מיום  9' מסאישור פרוטוקול  .86

  .29.11.2009מיום  9' דן תנחומא מציג את פרוטוקול מס

  

  

  החלטה

  .9'פרוטוקול מליאה מסלאשר את 

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

 

 2010תקציב מועצה לשנת  .87

  .ח"אלש 189,426ס "ע 2010דני עייק מציג את הצעת תקציב המועצה לשנת 

מורחב על פעילויות הקשורות לשנת הלימודים בסוף הרבעון הראשון יוצג עדכון תקציב כולל דיון 

  .נושא ההסעות ייבדק. 'חינוך וכו, א כגון אולפנה"תשע

  .2010-11לשנים  הפיתוח לאישור תוכניתובא תות מליאה הקרובהישיבות מבאחת 

  .7.5%להחזר של  9.17%ההחזר לישובים קוצץ מ

  .סל השרותים לישוביםתערך בדיקה של 

  .ח לשנה זו"מלש 0.5אגף הכספים ינסה להביא לאישור תוספת רזרבה של 

   

  חלטהה

  .2010התקציב הרגיל של המועצה לשנת לאשר את 
  

  0 –נמנע   0 - נגד   27 -בעד 

      

 מאושר �

  
 

  

 תקציבי יישובים .88

  'אנספח ב "מצ– 2010לשנת  מציג את תקציבי היישובים עוזי עשת
  

  

  

  חלטהה

  .'אתקציבי היישובים כמפורט בנספח  לאשר את

  1 -נמנע   0 - נגד   26 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

 החלת חוק עזר לשמירה וועד מקומי אחוזת ברק .89

על פי חוק , עיל שירותי שמירה ניידת בתחומופנה למועצה בבקשה להפ אחוזת ברקועד מקומי 

   .העזר של המועצה בעניין
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  חלטהה

  .בעניין שירותי שמירה ניידת, להורות על הפעלת חוק עזר שמירה בישוב אחוזת ברק

  

  0 -נמנע   0 - נגד   26 -בעד 

      

 מאושר �

  

 .דשתהצבעה מחו –ביטול האצלת סמכות לוועדים מקומיים לגביית ארנונה של המועצה  .90

ם לגביית ארנונה של יימקומה יםנושא ביטול האצלת סמכות מטעם המועצה לועדבחוזר נערך דיון 

 .המועצה

  

  החלטה

לוועדים המקומיים שגבו בעצמם הוחלט לבטל את האצלת הסמכות מטעם המועצה 

  .בישוביהםהארנונה של המועצה את 

ה נונה שהמועצהמועצה תגבה בעצמה את האר, 1.1.2010החל מיום , בהתאם לכך

  .בכל יישובי המועצהמטילה 

  

  

  0 -נמנע   3 - נגד   20 -בעד 

      

 מאושר �

 רים"תב .91

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב  .א
  

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 הערות גורם מממן

   תקציב שוטף 1/3, ועד הורים  1/3, הית הספר  1/3 30 כיתת מחשבים גבעת אלה  1540

1544 

 - ביצוע דרכים חקלאיות תכנון ו
   החברה הלאומית לדרכים בישראל  433 77כביש 

1392 

אולם (מרכז פייס קהילתי שמשית 
   2011,  2010מפעל הפייס  2,600- )ספורט שמשית 

1392 

אולם (מרכז פייס קהילתי שמשית 
   קרנות פיתוח  2,600 )ספורט שמשית 

    463 כ"סה 
  

  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב

  0 -נמנע   0 - נגד   22-ד בע

 מאושר �
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, מעונות ולשם כך לקח הלוואה/ וועד מקומי מושב היוגב הקים מערך גנים  :ר היוגב"תב  .ב

את אישור המועצה להלוואה של , בהתאם להוראות צו המועצות, הוועד המקומי מבקש

  .ר יישובי"כתב, לצורכי פיתוח 500,000

  החלטה

ר יישובי לוועד מקומי "ח כתב"אלש 500ל ש המליאה מאשרת הלוואה: ר היוגב"תב

  .היוגב
  

  0 -נמנע   0 - נגד   22-בעד 

 מאושר �

 

 שונות .92

 עדכון תקציב וועד מקומי גזית  .א

ח במקום "אלש 2,325סך תקציב , 2009קומי קיבוץ גזית מבקש לעדכן תקציב לשנת וועד מ

  .ח"אלש 2,750
  

  החלטה

  .תוועד מקומי קיבוץ גזי 2009לאשר עדכון תקציב לשנת 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   22-בעד 

      

 מאושר �

 תקציבי ישובים  .ב

  :דני עייק מציג את תקציבי הוועדים הבאים

  ח"מלש 1.014: גניגר .1

  ח"מלש 3.607: שמשית .2

  ח"מלש 2.195: גבעת אלה .3

  ח "מלש 2.171: יפעת .4

  

ל לא הגישו כנדרש על פי צו המועצות את "הואיל והועדים המקומיים של הישובים הנ

זאת על , המועצה נדרשת להכין את תקציביהם ולהביא לאישורם, עד מועד זהתקציביהם 

המועצה . מנת להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים ביותר לתושבי הישובים הללו

  .הציגה בפני המליאה את תקציבי הישובים המפורטים ברשימה

  

  החלטה

  .לאשר את תקציבי הועדים המקומיים אשר הוצגו

  

  0 -נמנע   0 - נגד   22-בעד 

      

 מאושר �
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  מועצה דתית  .ג

  :להלן הצעה לרשימת המומלצים להנהלה המועצה הדתית

  יישוב  'שם משפ+ שם 

  כפר ברוך  אלכס לייטמן

  כפר יהושע  אילנה עזר

  עדי  מאיר יפרח

  הסוללים  מייקל מנסקי

  הושעיה  מני הרטוב

  הושעיה  גדי מועלם

  שדה יעקב  הרב קארו

  שדה יעקב  יואל ברוך

  כפר גדעון  נה שטגליץשרו

  

  החלטה

  .ל להנהלת המועצה הדתית"לאשר את הרשימה הנ
  

  1 -נמנע   0 - נגד   23-בעד 

      

 מאושר �

  

  

  

  

  

  

 

 

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


