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  9.5.2010מיום  41 'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  יאיר שלו  יריב בן עזר  דודו הלפר  חיים חמי  מרדכי פורמן  אייל בצר

  יעל לביא אפרת  אבנר לוי  אלי בן סימון  ירון גרוסמן  יוסי גת  חנה פרידמן

  רמי יחיא  גבי בורנשטיין  ירון אוחיון  אמנון שלו  דן קנריק  יוחנן מעוז

  סלעית יעקובי  אלכס גן  ורד מרקיאר  דוד חדד  עידו דורי  קלפוןאיילת 

          אבנר כרמון  סוועאד טאהא
  

  :הודיעו, נעדרים

  דפנה מאור  משה מרקוביץ  משה ציפורי  עמי יעקובסון  דוד דרורי  אמיר כהן

          יעל דגני  זאב גור
  

  :לא הודיעו, נעדרים

  אמל עבד אל חלים'ג  מיכאל ראטה  עופר אבירן  זיו ורהפטיג  ארנון זייד  גדעון סלעית

          דני פז  אריק יחיאלי

  

, ליאת מלכה, עוזי עשת, עמירם הלוי, ד יעל נורקין"עו, אברהם ברקן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  רחל שחורי, מירי שריג

  

  :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 דיווח בנושא חינוך .2

 ) דני עייק( 2010עדכון תקציב  .3

 ן פיתוח בבנק דקסיה"פתיחת ח .4

 מים, ן לקרן שיקום"פתיחת ח .5

 עדכון תקציבי יישובים .6

 ועדת תמיכות .7

 ועדת ביקורת בית לחם .8

 רים"תב .9

 שונות .10
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  דיווחים ראש המועצה

  פרס הניהול התקין ∗

 .הפרס ניתן לרשויות שעמדו בניהול תקציבי לפי קריטריונים נוקשים ומחמירים

וריות קיבלו השנה את הפרס משר הפנים אלי ישי מועצות אז 34רשויות מקומיות מתוכן 80 

  .ומשר האוצר יובל שטייניץ

ניהול מערך השירותים , ניהול ארגוני תקין ,ניהול כספי תקין: הפרמטרים לקבלת הפרס הם

   .לתושבים ותכנון ובנייה

  .אייל בצר מודה לעובדי המועצה ולגזבר

  .חברי המליאה מברכים את ראש המועצה והגזבר

 

  

 14.3.2010פרוטוקול מליאה מיום  אישור .109

ר זה הינו עבור "תב – מינחת מגידו ר"כולל הבהרה לתב 14.3.2010פרוטוקול מליאה מיום 

  .ע"תכנון התב

  
  החלטה

  .ינחת מגידומ ר"כולל הבהרה לתב 14.3.2010פרוטוקול מליאה מיום לאשר את 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �

  

 

 דיווח בנושא חינוך .110

 :אייל בצר, המועצהראש 

  בתי ספר יסודיים  .א

יש הצדקה לבית ספר בצד המזרחי של מספר התלמידים באחוזת ברק ודברת מצביע כי 

  .משרד החינוך אישר סמל מוסד, המועצה

המצאת קרקע בגין טרם קיבלנו תשובה האם ניתן לבנות בית ספר קבוע באחוזת ברק 

א "בשנה הקרובה תשע, לפיכךדש מתוך כוונה להקים באחוזת ברק בית ספר חזמינה 

  .בבית הספר בקיבוץ גניגר תילמדו ילדי אחוזת ברק ודבר

  בתי ספר על יסודיים  .ב

  .ס עמקים תבור"ב בבי"אחוזת ברק ודברת ילמדו בשנת תשע

  .ס העמק המערבי"ס נהלל יעברו ללמוד בבי"אחד מהיישובים הלומדים בבי

  

 

 2010עדכון תקציב  .111

  ).'ב נספח א"מצ( 2010עדכון התקציב לשנת 

 2010עד לחודש יולי ועדת תקציב אישרה את העדכון והטילה על ההנהלה הפעילה להביא 

  .2011 -  2010לשנים ח "מלש 1.5עד  1.0 –שנתי של כ הצעה לקיצוץ 

  .מליצה לאמץ את המלצות ועדת תקציבהההנהלה 
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  :החלטה

יב והנהלת כולל החלטות ועדת תקצ 2010לשנת הרגיל עדכון התקציב לאשר את 
  .המועצה

  
  0 -נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

 מאושר �

  

  

 ן פיתוח בבנק דקסיה"פתיחת ח .112

י תיקון זה המדינה לא תעביר "עפ. לחוק יסודות התקציב 38' פורסם תיקון מס 11.2.2010ביום 

  .לרשות מקומית הקצבות לפיתוח אלא במישרין לחשבון הפיתוח שנפתח לפי הוראות אלו

שות לוודא כי יש ברשותה חשבון פיתוח כאמור אליו יועברו כספי הקצבות לאור זאת על כל ר

  .29.3.2010הפיתוח החל מיום 

  

  החלטה

  בבנק דקסיה ,פיתוחלכספי ן "לאשר פתיחת ח

ודן עייק לחתום ביחד מטעם המועצה ולבצע פעולות , ולאשר לאייל בצר 

  .בחשבון זה

  
  0 -נמנע   0 - נגד   25 -בעד 

 מאושר �

  

 

 לקרן שיקום למערכות מים ן"פתיחת ח .113

כללי הספקים המקומיים קובעים כי ספק מים מקומי יעביר בעד מים שסיפק סכומים למטרת 

 .לחשבון בנק שבבעלותו, תחזוקה ופיתוח מערכות מים וביוב בתחומו, שיקום 

  .המועצה נדרשת לפתוח חשבון בנק, לשם ביצוע הוראה זו בכללי הספקים המקומיים

  

  

  החלטה

תחזוקה , המיועד למטרת שיקוםהפועלים נק בתיחת חשבון בלאשר פ

ולאשר כי מורשי החתימה מטעם המועצה , ופיתוח מערכות המים

  .בחשבון יהיו אייל בצר ודני עייק

  
  

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �
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 עדכון תקציבי יישובים .114

בים לתקן תקציבם עדכון תקציביי ישובים לאור שינויי תקציב המועצה נדרשים היישו

  .בתקציבם 7.56%, 9.17%ולהעמיד את ההשתתפות של המועצה במקום 

  ).'ב נספח ב"מצ( –מוצגים תקציבי היישובים בהתאם 

  .2009ח לשנת "אלש 1,394.5במקום תקציב של , ח"אלש 1,658 –נהלל 

  ₪ 22,000ר ישוב לנהלל לחנייה "תבמוצע לאשר 

  . ₪ 570,000ילדים ר יישובי לנהלל לגני "בתמוצע לאשר 

  

  החלטה

ן תקציבי היישובים   לאשר את עדכו

  
  0 -נמנע   0 - נגד   26 -בעד 

 מאושר �

  

  החלטה

  רים מושב נהלל"לאשר את תב

  
  0 -נמנע   0 - נגד   26 -בעד 

 מאושר �

  

  

 

 עמותות .115

  18.4.2010פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  – 'ב נספח ג"מצ

ובקשות התמיכה של עמותת , התנהל דיון בעניין הערעור של מוזיאון עין דור על מתן התמיכה

המוסיקה והאומנויות בעמק , עמותת סב יום והעמותה לקידום המחול, הספורט כחול לבן

 . יזרעאל

  

  החלטה

ן  תבלק לאשר המלצת ועדת תמיכות להעלות את התמיכה למוזיאון עי

ולהעמידה על סך של  לאשר וההנהלה לאשר המלצת ועד  .₪ 50,000דור 

מהסכומים המומלצים על ידי ועדת תמיכות  50%תמיכה בגובה 

עד , בסב יום ובעמותה לקידום האומנויות, לבן- לתמיכות בעמותת כחול

על רקע  ,ל בתחום המועצה"לקיום דיון בעניין פעילותן של העמותות הנ

     . 2010קיצוצי התקציב לשנת 

  

  0 -נמנע   0 -  נגד  24 -בעד 

 מאושר �

  

 ועדת ביקורת בית לחם .116

לחברי המליאה נשלחה מבעוד מועד רשימת המועמדים לכהונה בועדת הביקורת בבית לחם 

הגלילית וכן נשלחו קורות חיים של כל מועמד ותוצאות ההצבעה של תושבי בית לחם הגלילית 

 .שהתקיימה כקריטריון נוסף לבחינת המועמדים
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  .בעניין הבחירות והמועמדים לכהונההתקיים דיון נרחב 

חברי מליאה מחו על כך שמחוקק המשנה העביר לידי מליאת המועצה את חובת הבחירה של 

נוכח אי היכרותם עם המועמדים והקושי , מועמדים בישובים השונים לכהונה בועדות הביקורת

המועצה ליועץ  נמסר כי פנייה בעניין הוגשה על ידי. הגדול שעניין זה מציב בעת הבחירה

  .המשפטי של משרד הפנים

  

  חלטהה

, יצחק גרומן, מאיר קריגר: לאחר קיום הדיון בדבר המועמדים נבחרו המועמדים

  .לכהונה בועדת ביקורת בית לחם הגלילית יהודה חורב

  
  9 -נמנע   4 - נגד   12 -בעד 

 מאושר �

  

  רים"תב .117

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב  .א
  

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 גורם מממן

  הערות

 

 * הגדלה קרנות פיתוח  50 בית עלמין שמשית  1554

   קרנות פיתוח  180 איטום גג  -אולפנה  1555

   קרנות פיתוח  250 תיקון ליקויים במגרשי משחקים  1556

1557 
 2' שלב א(  -בניה חדשה  -יפעת 

   5%קרנות פיתוח ,   95%החינוך .מ 5,700 )כיתות 

1558 
גידור מגרש ספורט  בבית ספר 

   קרנות פיתוח  40 הושעיה 

1559 

כולל ( 2010בטיחות בתי ספר 
פתיחת שנת )/ תיקוני שבר 
   קרנות פיתוח  950 הלימודים 

1560 
ס במזרח "כבסיס לבי(ס גניגר "בי

   קרנות פיתוח  550 )המועצה

   קרנות פיתוח  400 אחזקת כבישי גישה  לישובים  1561

1562 
תוספת קומה  - חומש גבעת אלה 
 1,250 למבנה מזכירות 

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

 625- 2009הלוואה לתוכנית חומש  1504
חומש גבעת אלה  תוספת קומה  1562ר "העברה לתב

   לבמבנה מזכירות 

1441 
יש שדרוג כב - חומש בית לחם 

   ₪  1,150בית לחם , ₪  875מועצה הלוואת חומש  2,025- דרומי

1441 
שדרוג כביש  - חומש בית לחם 

 2,516 דרומי
, ₪  886ישוב ,  603הלוואה חומש , הפנים .מ₪  227

   ₪  800חברה ממשלתית לתיירות 

    חומש בית לחם ראה פירוט 1441ר "העברה מתב 272 2009הלוואה לתוכנית חומש  1504

     6,720 כ"סה  
  

  .ל"רים הנ"ח בתב"מלש 2.5 –כ , ח בקרן"מלש 5.0 –כ : כדלקמן מצב קרן הפיתוח - דני עייק 

 300 –כ הושקע בבית העלמין , יש סיכום על הקמת בית עלמין משותף לשמשית וחנתון :1554ר "תב ∗

 .ח שתאפשר את סיום פתיחת בית העלמין"אלש 50ח ונותרה יתרה של "אלש

  .נושא ההשקעה ייבחן שנית, במידה ותתקבל החלטה שונה, שית מבקשים לשקול בשנית את הנושאשמ

  חלטהה

  .רים"את התבלאשר 
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  0 -נמנע   0 - נגד   26 -בעד 

 מאושר �

 

 שונות .118

  ועדות ביקורת ביישובים  .א

  .ניר מורן, פייגין איל, אורטל יפתח :ועדת ביקורת מושב תל עדשים .1

  חלטהה

  שב תל עדשיםלאשר את ועדת ביקורת מו
  

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

 – צירלין דגנית, וילדר מעוז, זטלר דוד, קליגר דניאל:  ועדת ביקורת מושב ציפורי .2

  .ממלאת מקום

  

  חלטהה

  לאשר את ועדת ביקורת מושב ציפורי
  

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

  

 שטר העברת מניה  .ב

נוסדה במועד בו פקודת החברות ") החברה("מ "בע החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל

, חברה תיוסד על ידי שני בעלי מניות לפחות, ומאחר ועל פי פקודת החברות, הייתה בתוקף

א "כ. נ.ע₪  1.0נרשם בעת ייסוד החברה כבעל מניה אחת בת , גזבר המועצה, מר דני עייק

הקובע מינימום של שני בעלי בוטל התנאי , עם ביטול פקודת החברות"). מניה("של החברה 

  .מניות בחברה

  .דני עייק מוותר על המניה לטובת המועצה ופטור מכל חובה לעניין זה

  

  חלטהה

לאשר קבלת המניה ממר דני עייק ובכך המועצה תהיה בעלת המניות היחידה 

  . וזאת בהתאם לערך הנקוב של המניה, בחברה

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

 

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


