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אישור ועדת בחירות לקראת הבחירות ביום .24.12.13
דיון בנושא ספורט.
אישור דו"ח כספי לשנת  2012עמותה עירונית לקידום הספורט באזור מגידו.
אישור תב"רים.
מינוי דירקטור בתאגידים.
הצגת אירועי השומריה ה 10 -לרגל  100לתנועת השומר הצעיר

 .1אישור ועדת בחירות לקראת הבחירות ביום 24.12.13
לקראת הבחירות למועצה שהתקיימו ביום  24.12.13יש לבחור בועדת בחירות.
החלטה
הוחלט לבחור את החברים הבאים כחברי ועדת בחירות -:
דני סולומון-יו"ר הועדה
דגנית דוידזון-חברה
שמחה נאור-חבר.
 .2דיון בנושא ספורט
נתן סקירה על נושא הספורט לפי המסמך המצ"ב.
י .גולן
חסר לי הקשר של מחלקת הספורט עם בתי הספר.
ש .שרון
הנושא עלה מספר פעמים ע"י בתי הספר ,מבקש ממחלקת הספורט
ח .ארז
לדון בנושא ולקיים דיון משותף עם בתי הספר ומחלקת החינוך
לצורך קיום פעילויות משותפות עם בתי הספר.
מבקש התייחסות לעלויות קבוצת הכדורסל שזהו מוקד הדיון.
ר .ברניר
דני אנגל ביקש דיון אסטרטגי בנושא הכדורסל וזה לא מוצג כאן,
ח .ארז
והסוגיות הם היקף פעילות הכדורסל במועצה ,ומה שמוצג כאן
פעילויות שהם  40%לא מתקציב המועצה והסכום הוא גבוה מאוד.
במליאה הקודמת הצגתם את עמדתכם לקבוצה בליגה א' ושיניתם
את דעתכם לקיום קבוצה בליגה הארצית.
אכן בפגישה הקודמת הצגנו קבוצה בליגה א' והחלטנו לא לעלות לליגה
נ .להב

ארצית .בזמן האחרון השתכנענו על הגישה שתומכת בספורט קהילתי
והשתכנענו בקיום קבוצה בליגה הארצית.
קבוצה שהשחקנים מתאמצים ועולים לליגה ארצית ,והחלטה לא
י .גולן
לעלות ליגה ,פוגעת במוטיבציה של השחקנים.
א .חולבסקי הציג דו"ח כספי של עמותת הספורט לשנת ) 2012מצ"ב הדו"ח(
אנו בעד ספורט אך שינוהל באופן תקין .מבקש כי תציגו תוכנית לסגירת
ד .אנגל
הגרעון.
האם הגבייה מילדי יוקנעם זהה לגבייה מילדי המועצה .אם כן ,יוצא
ש .שרון
שאנו מסבסדים את ילדי יוקנעם עלית.
הדיון פוספס .ציפיתי לדיון אסטרטגי לסמן מה חשוב למועצה וחייבים
ר .ברניר
לעשות את הדיון הזה וכאן זה לא הוצג כך.
לפי מה שאני רואה ומבין אין כאן קשר ומשיכה בין הילדים לקבוצת
א .הכהן
הבוגרים ,ואם רוצים להתמקד צריך להתמקד בגילאים הצעירים.
א .ארגובי מכל הדפים אני מבולבל יותר ,צריך להקציב סכום מסוים לכל מפעל
הכדורסל ולא להיגרר שוב ושוב לסכומים נוספים.
ז .שחורי ההבדל בין הכדורסל לענפי ספורט אחרים הוא שכדורסל מושך קהל.
א .חולבסקי הנכס של קבוצת הכדורסל בליגה לאומית הוא הקהל שמגיע למשחקים,
כיום אנו מגודרים ובטוחים באופן התנהלות הקבוצה ואין כאן חשיפה
של המועצה לגירעונות .עד השנה שעברה המועצה השתתפה בתקציב הנוער
ב ₪ 160,000-והשנה זה הוכפל.
ז .שחורי מבקש רענון בנושא אפשרויות שיפוץ האולם.
המועצה מקבלת מהטוטו  60%מעלות השיפוץ בגלל שיש לנו קבוצה
י .גולן
בליגה הלאומית.
מבקש לקבל את בקשתו של דני אנגל .על הגזברות להכין תוכנית
ח .ארז
להסדרת החוב של העמותה כלפי המועצה .לא ניתן לקיים קבוצה
בליגה ארצית ולאומית ,ויש לקדם את הצעירים בכדורסל.
סיכום של חנן
דגש על הגילאים הצעירים והשארת המסגרת התקציבית הקיימת.
לגבי היוגב ,יש לקיים דיון אתם לגבי מיקומם במועצה.
החלטה
א .מאשרים את התוכנית להתמקדות בצעירים במסגרת התקציבית הקיימת לשלוש
שנים.
ב .התקציב ידון ויאושר כל שנת תקציב.
ע .גלזר

זה לא כולל את התקציב התמיכה לקבוצת הבוגרים בסך  ₪ 200,000בתנאי
לקיום הקבוצה.

 .3אישור דו"ח כספי לשנת  2012עמותה עירונית לקידום הספורט באזור מגידו
איציק חולבסקי-הציג את הדו"ח הכספי לשנת .2012
החלטה
הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי לשנת  2012של העמותה העירונית לקידום הספורט
באזור מגידו
 .4אישור תב"רים
איציק חולבסקי הציג את רשימת התב"רים לאישור המליאה.
החלטה
הוחלט לאשר את התב"רים לפי הרשימה המצ"ב
 .5מינוי דירקטור בתאגידים
אופק לתעסוקה מעברים בעמק
הוחלט למנות את הגב' ברק שלומית במקום ברעם שני שסיימה את תפקידה.
 .6הצגת אירוע שומריה )בהשתתפות נציגי שומריה(
מברך על הזכות לקיים את "השומריה" בשטחי המועצה.
ח .ארז
שמחים להתארח כאן ,זו השומריה השלישית כאן במרחב הביוספרי
איתי
הוצבו בפנינו הרבה אתגרים ,וטבעי שנקיים כאן את המפעל.
הקשר הטוב עם המועצה והישובים בהחלט מסייע לקיום האירוע.
הוצגה התוכנית לימי השומריה וכולם מוזמנים להצטרף )מצ"ב
חוברת תוכנית( .התקבלנו כאן בשמחה ותמיכה של המועצה.
המועצה בכלל ומשמר העמק בפרט ,עשו הכול לסייע בקיום השומריה.
מודה למועצה על כל הסיוע והלווי ,ומקווה שהאירוע בט"ו באב יהפוך
חמי סל
למסורת באזור.
מפיק
בשומריה ישתתפו כ 300 -חניכי השומר הצעיר מתושבי המועצה.
טל
מודה על החוברת שהוצאה לרגל האירוע ומזמין את כולם לביקור.
ח .ארז
מאחל לכולם הצלחה באירועי השומריה.
מודה ליעל ברניר על הוצאת המפה ומצרף שי לכל חברי השומריה.
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