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 31.1.2010מיום  21 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

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

  יהודה פינסקר  דוד דרורי  יעל דגני  מרדכי פורמן  יוסי גת  דני פז

  אמל עבד אל חלים'ג  ירון גרוסמן  עמי יעקובסון  אמנון שלו  גדעון סלעית  יוחנן מעוז

  סוועאד טאהא  דפנה מאור  זיו ורהפטיג  דן קנריק  עידו דורי  פידותגיא ל

  דוד חדד  גבי בורנשטיין  אלי בן סימון  אלכס גן  סלעית יעקובי  מיכאל ראטה

          ורד מרקיאר  יריב בן עזר
  

  :הודיעו, נעדרים

      אבנר כרמון  חנה פרידמן  דודו הלפר  איילת קלפון
  

  :לא הודיעו, נעדרים

        ירון אוחיון  ן זיידארנו  אריק יחיאלי

  

רחל , ד יעל נורקין"עו, דב ויינגרטן, אסף אלייה, אברהם ברקן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .לילך עמיצור, דורון שחם, עוזי עשת, עמירם הלוי, שחורי

  

  :על סדר היום

 אישור פרוטוקולים .1

 1.2.2009ום גיבוש עמדת מליאת מועצה אזורית עמק יזרעאל ביחס להחלטת ממשלה מי .2

 .לקידום זמינות ותכנון שדה תעופה בינלאומי משלים במגידו

 ועדת ביקורת בית לחם .3

 רים"תב .4

 שונות .5

  

 אישור פרוטוקולים .94

 'נספח א – ד"אישור חח  .א

  
  :החלטה

   
  : 2010ד לשנת "לאשר מסגרות חח

  ח"אלש 500       בנק הפועלים
  ח"אלש 600             בנק לאומי
    ח"אלש 1400         בנק דקסיה

  
  בעד – 38

  נמנע – 1

  לא החזירו תשובה – 3
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 20.12.2009מיום  10' ב פרוטוקול מליאה מס. 92תיקון לסעיף   .ב

אולם התקציבים , הוועדים שמשית וגבעת אלה הגישו את תקציביהם טרם מועד המליאה

בעניין ביטול  20.12.2009מיום  10' לא היו ערוכים ומותאמים להחלטת המליאה מס

 .לת סמכות לוועדים לגביית ארנונה של המועצההאצ

 

 24.1.2010מיום  11' אישור פרוטוקול מליאה מס  .ג

, מציין את דרך קבלת ההחלטות בועדת בודינגר :כ לשעבר אמרי רון"נשמטו דבריו של ח

מדגיש את המחוייבות של המועצה לשמור על השטחים הפתוחים גם . שהיתה לדעתו לקויה

 . 4מצדד בקידום השדה במגידו כדרגה . למען הדורות הבאים

  

  

  החלטה
  :לאשר את סעיפים

  ד"אישור חח -'א
   20.12.2009מיום  10' פרוטוקול מליאה מס' ב. 92תיקון לסעיף  –' ב
  24.1.2010מיום  11' אישור פרוטוקול מליאה מס –' ג
  
  

  0 -נמנע   0 - נגד   32 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

  דיווחים ראש המועצה

  הנחות בקרקע .1

 .טרם ידוע מה המשמעות לגבי הנחות בקרקע, ועצה נמצאת באיזור עדיפות לאומיתהמ

  

 השתתפות בתשתיות ציבוריות .2

עבור תשתיות  חדשיםה השתתפות המשתכנים נערכה פגישה במשרד השיכון לגבי אפשרויות

 .ותיקות בחלקם היחסי ציבוריות

  
  

 פלגי מים .3

מגידו . ממניות פלגי מים 26%מחזיקות ב מועצה אזורית עמק יזרעאל ומועצה אזורית מגידו 

ה אזורית עמק יזרעאל מועצ .ןלמכור את יתרת מניותיה ומועצה אזורית עמק יזרעאל התחייבו

אברהם ברקן במקביל  –דני עייק ומנהל האגף הכלכלי  –י גזבר המועצה "החלה בתהליך שמובל ע

  .לתהליך דומה במגידו
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 רים"תב .95

  :רים"בדני עייק סוקר את רשימת הת
  

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 הערות גורם מממן

 חדש הפנים .מ 8 עיר ללא אלימות  1545

 4,932 שריפה בבנין המועצה  1513

₪  3,632, ל לפיתוח "רזרבת מנכ -הפנים .מ - ₪  500 
משרד , 09משרד הפנים פיתוח  650, חברת הביטוח

 הגדלה ₪  150הבטחון 

 הגדלה השיכון.מ 450 עד חמירהפריצת כבישים סוו 1375

 חדש 2009היטלי הטמנה  -איכות הסביבה  162 אתרי מיחזור  1546

1547 
הסדרי בטיחות  -ס אזורי יפעת "ביה

 1,200 בכביש גישה 
 350(משרד הפנים  29%, ) ₪  840( משרד התחבורה  70%
 חדש )₪  10(תקציב שוטף  1%, ) ₪ 

1548 
ביצוע  -ס קישון רמת דוד "ביה 

 1,100 מרכז הסעים 
קרנות פיתוח  23%, ) ₪  840( משרד התחבורה  % 76
 חדש ) ₪  260(

 חדש בנק פועלים  8,000 2010חומש  -הלוואת  פיתוח  *1549

 חדש קרנות פיתוח  210- 2009רכישת אוטובוס צהוב  1520

 חדש טף תקציב שו 210 2010רכישת אוטובוס צהוב  1520

     15,852 כ"סה  

  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב

  
  0 -נמנע   0 - נגד   32 -בעד 

 מאושר �

 

 .'הלוואה זו לצרכי פיתוח מבנק הפועלים לרבות כל דרישת הבנק לשעבודים וכו ∗

  .היתרה לאחר אישור ועדת תקציב ומליאה, ח"מלש 4.0מיידי אושר לביצוע 

  

  

 לקידום 1.2.2009ק יזרעאל ביחס להחלטת ממשלה מיום גיבוש עמדת מליאת מועצה אזורית עמ .96

 .זמינות ותכנון שדה תעופה בינלאומי משלים במגידו

החליטה להעביר את ההחלטה בנדון לישיבת המליאה  24.1.2010מליאת המועצה בישיבה מיום 

  .17:30 31.1.2010, שתתקיים היום
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  :הנהלהמוצעות שתי הצעות 

 : 'הצעה א

 . ג במגידו"אין מקום לשדה תעופה בינלאומי משלים לנתב המועצה סבורה כי .1

החסרונות  ,שיבצע בדיקה לתועלות ,בדיקה בראשותו של סגן ראש המועצה צוות יוקם .2

  . וההשלכות הצפויים למועצה ויישוביה כתוצאה מקידום זמינות ותכנון השדה

  . צי שנהעבודת הצוות תדווח אחת לחודש לחברי המליאה וצפויה להסתיים בתוך כח .3

כל עוד לא הושלמה עבודת הצוות לא יקודם שום הליך סטאטוטורי כלשהוא בנוגע לשדה  .4

  . התעופה

  

  :'הצעה ב

מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל מתנגדת להחלטת הממשלה להקמת שדה תעופה  .1

 .ג במגידו ומנחה את ראש המועצה להתנגד להצעה"כמשלים לנתב 2בינלאומי ברמה 

, אריק עזוזיוחנן מעוז ו, ישראל קרן, י ובה חברים אלכס גןאשות עידו דורבר, תוקם ועדה .2

 .4תוך פיתוחו כשדה תעופה דרג , שתמליץ למליאת המועצה על החלופות הגלומות במנחת

 .יום 90הועדה תגיש את המלצותיה בתוך  .3

  

יות מופקעים קיבוץ גיניגר שעומדים להדונם של  450מבקש להכניס את נושא  :פורמן) מומו(מרדכי 

  .לטובת הקמת שדה התעופה

  

  .יש התחייבות של ראש המינהל הקודם לפיצוי על השטח :אייל בצר

  

  .'מתקיים דיון ובו רוב החברים תומכים בהצעה ב

  

  

  החלטה

  :בהצעהלאשר את נוסח ההחלטה כפי שהוצגה 

מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל מתנגדת להחלטת הממשלה להקמת שדה תעופה  .1
 .ג במגידו ומנחה את ראש המועצה להתנגד להצעה"כמשלים לנתב 2נלאומי ברמה בי

, יוחנן מעוז ואריק עזוז, ישראל קרן, בראשות עידו דורי ובה חברים אלכס גן, תוקם ועדה .2
 .4תוך פיתוחו כשדה תעופה דרג , שתמליץ למליאת המועצה על החלופות הגלומות במנחת

 .יום 90הועדה תגיש את המלצותיה בתוך  .3
 

  
  1 -נמנע   0 - נגד   29 -בעד 

 מאושר �
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 ועדת ביקורת בית לחם הגלילית .97

כן הוצגו תוצאות הבחירות . הוצגה רשימת המועמדים לחברות בועדת הביקורת בבית לחם הגלילית

חברי המליאה . ואחוזי ההצבעה באותן בחירות) כהמלצה בלבד(שנערכו בישוב לועדת הביקורת 

כרות מוקדמת וידע לגבי המועמדים וביקשו מצוות המועצה להביא בפניהם ציינו כי אין להם הי

 .בטרם הבאת המועמדים לבחירה במליאה, יותר מידע על המועמדים השונים

  

  החלטה 

הצבעה  תיערך, ל המועצה יביא בפני חברי המליאה מידע נוסף על המועמדים"לאחר שמנכ

  . לבחירת חברי ועדת הביקורת

  

  

  0 -נמנע   12 - נגד   13 -בעד 

 מאושר �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


