תמצית מפרוטוקול מליאה  1/07מיום 8.3.07
נוכחים מקרב חברי המליאה :
דני עטר -
עיד סלים -
רמי אלהרר -
שמחה צלניקר -
רמי אמויאל -
דוד קדוש -
משה פלד -
רן שריג -
דן פלג -
יעקב פרץ -
אהרון יהושוע -
מוטי כהן -
יצחק אביעד -
אורי עזר -
יצחק שדה חן -
אריה ברוש -
נפתלי דהן -
סמיח זיאדת -
מוחמד זועבי -
חאלד חלדי -
אבנר חייט -
עיזאת עומרי -
צביקי נור -
רמון בן ארי -
רחמים אליה -
שחר צבי -

ראש המועצה
מוקיבלה
ברק
בית אלפא
אומן
אדירים
בית השיטה
בית השיטה
גבע
גדיש
גדעונה
גן נר
דבורה
יעל
כפר יחזקאל
מולדת
מלאה
מוקיבלה
נעורה
נעורה
ניר יפה
סנדלה
עין חרוד איחוד
עין חרוד מאוחד
פרזון
תל יוסף

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה :
יעקב לנקרי -
ירון אוחיון -
עו"ד יצחק מירון -
יעל אשל -
אלונה סדן -שאול -

גזבר המועצה
מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע
יועץ משפטי
מבקרת המועצה
מנהלת הלשכה

חסרים מקרב חברי המליאה :
אילן אהרוניאן -
דוד סוברנו -
יאיר אפשטיין -
פודי עבדל לטיף -
זועבי יונס -
ציון לוי -
עמרם אפרים -
חאלד עומרי -
יוסי פן -
שניר פרידמן -
יוסי ביתן -

אביטל
חבר
חפציבה
טייבה
טמרה
מגן שאול
מיטב
סנדלה
יזרעאל
רמת צבי
רם און

שאול דדון -

גן נר

על סדר היום :
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אישור פרוטוקול קודם -ישיבה  8/06מיום . 27.12.06
דיווח שוטף -ראש המועצה .
דיון בדו"ח ביקורת בנושא ":ניגודי עניינים של נבחרי ציבור לשנת  – "2005יצחק
אביעד -יו"ר ועדת הביקורת .
הקמת צוות לתיקון ליקויים .
אישור ערבות ע"ס  -₪ 450,000בקרה תקציבית איגוד הכדורסל .
אישור מסגרת אשראי חח"ד בנק הפועלים  1.5מיליון  ₪לשנת . 2007
הקמת ועדה להקצאת קרקעות עבור "תלתן בגלבוע" -גן פסלים בכניסה ליישוב נורית .
אישור תב"רים .
שונות .

נדון והוחלט :
 .1סעיף  1לסדר היום  :אישור פרוטוקול קודם .
בעד – 26
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מישיבתה  8/06מיום
 + 27.12.06התיקון לפרוטוקול שנשלח ביום . 30.1.07
 .2סעיף  2לסדר היום  :דיווח ראש המועצה  :תמצית הדברים :
 סדרת אירועים באזור :*הנחת אבן פינה להרחבת גדעונה .
*הנחת אבן פינה לבית כנסת בגן נר במעמד הרב הראשי .
*יום עיון תיירותי כלכלי-במעמד שר ומנכ"ל משרד החקלאות -מתן כלים
להקמת עסקים .הבסיס ,שינוי והתאמת תב"ע ביישובים .
* 5.4.07חוה"מ פסח – מרוץ בהיפודרום .
*צעדת הגלבוע בסופ"ש .
 הוחל חוק עידוד השקעות הון על אז"ת "מבואות הגלבוע ע"ש יצחק רבין"ומעמד אזור פיתוח א' .
 ביקורים ופגישות עם שרים /מנכ"לים :* פגישה עם יו"ר וצמרת קק"ל -סוכם על המשך שיתוף פעולה עם ירדן דרומי
בנושא דרכים חקלאים -פרויקט בהשתתפות משרדים שונים ,בכל האזור .
*מתוכננים ארבעה אירועי אופניים עם היחידה לספורט אתגרי .
*התקיים ביקור שר התחבורה .
*ביקור מנכ"ל המשרד לתרבות ,מדע וספורט .
*התקיימה פגישה העם מנכ"ל משרד התיירות לבניית תכנית אב לתיירות
בגלבוע  .ב 13.3.07 -יבקר שוב באזור .
 גזבר המועצה מסיים תפקידו  .לתפקיד זה התפרסם מכרז.בשבוע הבא תכונס ועדת בחינה,שמינה משרד הפנים ,בראשות
אייל בצר ,ראש מוא"ז עמק יזרעאל .
 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים -מסיימת תפקידה  .לתפקיד זההתפרסם מכרז ותכונס גם כן ועדת בחינה .

-

-

-

אחת המסקנות מביקורת משרד הפנים בוועדה המקומית ,הייתה שהיקפי
הפעילות מצריכים הפרדת תפקידים  .לפיכך ,תפקידו של בני סיגל הוגדר
כמהנדס מועצה בלבד .
נשלחו מכתבי התראה לחברי מליאה חייבים להסדיר את חובם טרם
העברת שמותיהם למשרד הפנים  .שמות חברי מליאה חייבים יועברו
בעוד שבוע  .מבקש חייבים להגיע להסדיר החוב .
ב 13-15.2.07 -יצא ראש המועצה וסגנו עיד סלים לפולין עם נציג
המשקיעים בהיפודרום לבחון פניית איש עסקים מפולין לשותפות
אסטרטגית בהיפודרום ובתחום הסוסים  .התוצאות חיוביות .המשקיע
יגיע לארץ בקרוב לבחינת אופי ההתקשרות .
בסוף אפריל תצא משלחת חינוך לארצות הברית בראשות ראש המועצה,
לקידום בית ספר "עמק חרוד" .למשלחת תצטרף מנהלת בית הספר .
נוכח ליקויים שהועלו מביקורות שונות המתקיימות במועצה ,ביזמת ראש
המועצה מתקיימת ביקורת בכל המועצה ובגופי הסמך ,הנערכת ע"י שני
משרדי עו"ד מאזור ת"א ,המתמחים בתחום הרשויות המקומיות  .מטרת
הביקורת -תיעול העשייה לכללי מינהל תקין והתווית נוהלי עבודה בין ובתוך
הגופים השונים במערכת והקניית כלים לעבודה נכונה  .הנתונים וסיכום
הדברים יועברו לשר הפנים ,למנכ"ל משרד הפנים ,לממונה על המחוז
ולמליאה .
חומר בנושא ניגוד עניינים של חברי מליאה שהינם חברי ועדים מקומיים או
וועדי אגודה -אינו רלוונטי כרגע  .הסוגיה העקרונית מצויה בטיפול מרכז
המועצות האזוריות למול היועץ המשפטי לממשלה .

 .3סעיף  3לסדר היום  :דו"ח ביקורת בנושא ":ניגודי עניינים של נבחרי ציבור לשנת : "2005
הצעת החלטה :
בעד24 -
נגד1 -
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת :
א .תוקם ועדה לתיקון ליקויים עפ"י הגדרת החוק  .הרכבה המוצע :
יעקב לנקרי – גזבר המועצה -יו"ר
ניר נחמני -חשב מינהל חינוך -חבר
חגית בנימין -מנהלת מח' גביה ואכיפה -חברה
עו"ד יצחק מירון או נציג ממשרדו -חבר
אריה ברוש -מולדת – חבר
הוועדה תדווח דיווח ביניים לראש המועצה על תיקון כל סעיף בנפרד ובסיום תדווח על
עבודתה למליאת המועצה .
ב .דו"ח הביקורת והמלצות ועדת הביקורת יועברו בתחילת השבוע לממונה על המחוז,
וראש המועצה יבקשו להתייחס בכל דרך שיבחר  .התייחסותו תובא בפני חברי
המליאה .
 .4סעיף  5לסדר היום  :אישור ערבות ע"ס  -₪ 450,000בקרה תקציבית איגוד הכדורסל.
בעד25 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מתן ערבות ע"ס  ₪ 450,000לרשות
לביקורת תקציבים באיגוד הכדורסל ,להבטחת העברת התמיכה המאושרת
לקבוצת הכדורסל "הפועל גלבוע -עפולה" .
 .5סעיף  6לסדר היום  :א .אישור מסגרת חח"ד בנק הפועלים  1.5מליון  ₪לשנת . 2007
ב .אישור מסגרת חח"ד בנק דיסקונט  50אלף  ₪לשנת . 2007
בעד25 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה :
א .המליאה מאשרת קבלת מסגרת חח"ד מבנק הפועלים בסכום של עד  1.5מליון
 ₪ולמשכן את כל ההכנסות מכל מן או סוג ובכלל זה מיסים אחרים המגיעים
למועצה עתה ושיגיעו לה בעתיד מאיזה צד שהוא ,למעט כספים שמקורם
בתקציב המדינה להבטחת פירעון הסכומים שיצטברו לחובתה עד לסכום של
 1.5מיליון . ₪
ב .המליאה מאשרת קבלת מסגרת חח"ד מבנק דיסקונט בסכום של עד  50אלף ₪
ולמשכן את כל ההכנסות מכל מן או סוג ובכלל זה מיסים אחרים המגיעים
למועצה עתה ושיגיעו לה בעתיד מאיזה צד שהוא ,למעט כספים שמקורם
בתקציב המדינה להבטחת פירעון הסכומים שיצטברו לחובתה עד לסכום של
 50אלף ש"ח .
 .6סעיף  7לסדר היום יידחה לישיבת המליאה הבאה מפאת קוצר זמן .
 .7סעיף  8לסדר היום  :אישור תב"רים – רשימה עדכנית שחולקה בתחילת הישיבה ומצ"ב
לפרוטוקול :
בעד24 -
נגד -אין
נמנע1 -

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים שהוצגה ומצ"ב
לפרוטוקול .
 .8סעיף שונות :
א .אישור מתן ערבות למשרד איכות הסביבה ע"ס . ₪ 40,500
בעד25 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מתן ערבות ע"ס  ₪ 40,500למשרד
איכות הסביבה להבטחת ביצוע תכניות פיתוח שתוקצבו ע"י המשרד
בהיקף של כ 400 -אלף . ₪
ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול  -מנהלת הלשכה .

