תמצית מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 7/09
תאריך 14.10.09 :
על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקולים קודמים  5/09מיום  26.5.09ו –  6/09מליאה טלפונית מיום . 6.8.09
 .2דיווח שוטף  -דני עטר ,ראש המועצה .
 .3חובות נבחרים לרשות .
 .4המשך שיבוץ בועדות המליאה .
 .5דיון בסוגיית החלטת ממשלת ישראל על הכרזת שדה התעופה מגידו כשדה בינל'  -הצגת
עמדה ע"י נדב רז ,מקיבוץ עין חרוד איחוד .
 .6אישור שימוש במבנים לעמותת "דורות בגלבוע" עפ"י דרישת משרד הרווחה .
 .7אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  – 2009ניר יפה ,מולדת ,גבע .
 .8אישור תב"רים (הרשימה תועבר בנפרד) .
 .9שונות .
משתתפים מקרב חברי
המליאה

חסרים מקרב חברי המליאה

מוזמנים שאינם חברי המליאה

דניאל עטר – ראש המועצה
עיד סלים – מוקיבלה

רמי אמויאל  -אומן
יוסי פן – יזרעאל

רמי אלהרר – ברק
דן פלג – גבע
עיזאת עומרי – סנדלה
שמחה צלניקר – בית אלפא
רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד

יוסף פרג – בית השיטה
רחמים אליה – פרזון
שלמה ניקסון – חבר
סמיח זיאדת  -מוקיבלה
אבנר חייט – ניר יפה

ג'ואד זועבי – גזבר
מוחמד אלבחירי – מנכ"ל תאגיד קולחי
הגלבוע
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
אלונה סדן -שאול – מנהלת הלשכה

אהרון יהושוע  -גדעונה
שניר פרידמן – רמת צבי
שחר צבי – תל יוסף
חיים יוסף  -מיטב
יוסי ביתן – רם און
יאיר אפשטיין  -חפציבה
פודי עבדל לטיף – טייבה
תייסיר זועבי – טמרה
יצחק שדה -חן – כפר יחזקאל
נח ליאור אברהם – מגן שאול
מנשה אזרד – מלאה
מנחם רון – מולדת
חאלד חלדי – נעורה

שאול מיכאל – אביטל
יהודה עמר – אדירים
יעקב פרץ  -גדיש
אליהו ארבל – גן נר
ארמנד עמוס – דבורה
עותמאן זיאדה – מוקיבלה

נוכחים אורחים לסעיף  5לסדר היום:

חברי עמותת עמקים ומרחבים לנושאי
איכות הסביבה:
נדב רז  ,מיקי ליפשיץ ,יהודה פינסקר,
לארי .
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מוחמד זועבי – נעורה
צביקי נור – עין חרוד איחוד
ששון יעקב – גן נר

סיכום :
הנושא לסדר היום
סעיף  1לסדר היום  :אישור
פרוטוקולים קודמים 5/09

מיום  26.5.09ו – 6/09
מליאה טלפונית מיום
6.8.09

תמצית הדברים

הצבעה והחלטת המליאה
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין .
החלטה  :מליאת המועצה
מאשרת פרוטוקולים קודמים-

 5/09מיום  26.5.09ו – 6/09
מליאה טלפונית מיום
. 6.8.09

שינוי סדר היום :
 ראש המועצה מבקש לשנות את סדר היום ולאפשר לחברי עמותת "עמקים ומרחבים" להציג את עמדתם בנושא שדה התעופה
מגידו ,על מנת שלא לעכבם  – .מאחר ואין התנגדות מחברי המליאה יוקדם סעיף . 5
תמצית הסקירה מצ"ב לפרוטוקול .
סעיף  5לסדר היום  :דיון
בסוגיית החלטת ממשלת
 זמן שאלות ותשובות –ישראל על הכרזת שדה הערות ראש המועצה :
התעופה מגידו כשדה בינל'  -א .חסרו בהצגת הדברים נתונים מקצועיים המבוססים על עובדות מוצקות ,ולא רק על הערכות .
הצגת עמדה ע"י נדב רז,
מקיבוץ עין חרוד איחוד וחברי ב .עמדת המועצה תקבע אך ורק עפ"י מידת השפעתו החזויה של הפיכת שדה התעופה מגידו לשדה
בינל' ,על ישובי ותושבי מוא"ז הגלבוע.
עמותת "עמקים ומרחבים"
ג .בישיבה הבאה רמי אלהרר יציג את עבודת הוועדה בנושא .
ד .בישיבות המליאה הקרובות ,כפי שסוכם זה מכבר ,יוקדש פרק לנושא ,עד למיצויו .
ה .לשאלת חברים משיב כי הכנסות השדה צפויות להתחלק בין הרשויות הסמוכות עפ"י הנחיית
משרד הפנים המחייבת חלוקת הכנסות בין רשויות מפרויקטים ומיזמים גדולים  .אחוזי
השתתפות נקבעים במהלך המו"מ .
סעיף  2לסדר היום  :דיווח  .1חילופי גברי במליאה  :ראש המועצה מברך את נציג מיטב במליאה ,חיים יוסף ,שהחליף את
שוטף – ראש המועצה .
עמרם אפרים .
 .2פסטיבל הענקים בגלבוע  5-7.10.09חוה"מ סוכות :התקיים זו השנה השנייה במתכונת דומה
וזכה להצלחה רבה .כלל מספר אירועים:
 מסע הג'יפים האתגרי "מלכת הגלבוע" לנשים משלוש הדתות בו השתתפו משלחות מירדן,גרמניה ,רמאללה ונשים מכל רחבי הארץ .
 "טעם הכפר" – שוק אוכל ,אומנויות ומופעים בנעורה אליו הגיעו מבקרים מכל רחבי הארץ ,שגם התארחו ב"בתים פתוחים" .
 "אות הגלבוע לסובלנות ודו קיום" – שהוענק בטקס מרשים לנשיא המדינה שמעון פרס ולשרהחוץ הספרדי ,שנבצר ממנו להשתתף ועל כן מימן טיסתם של  2נערים מ"אחווה" ו"עמק
חרוד" עם מורה שהעניקו לו את האות וטקס ההענקה וברכתו שודרו מהלך הטקס שהתקיים
בבית ציזלינג .
 .3השתתפות חברי מליאה באירועי מועצה  :ראש המועצה מעיר על כי חברי מליאה רבים אינם
נענים להזמנות לאירועים ובכך אינם ממלאים את חובתם כלפי הציבור  .שוקל הימנעות
מהזמנתם באופן מיוחד .
התייחסויות חברי מליאה :
 צביקי נור -לא לכל האירועים הייתה הזמנה מסודרת וחסרה אינפורמציה נגישה  .מבקשלהמשיך להזמין את חברי המליאה ולהוסיף ליידעם על אירועים .
 -דני פלג -מציין את איכות האירועים ורמתם .מצטרף לדעתו של צביקי נור.
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 יאיר אפשטיין -אי נוכחות חברי המליאה צורמת .מצטרף לדעת החברים להוסיף ולשלוחהזמנות לחברי המליאה .
 שניר פרידמן – אירוע הענק אות הדו קיום היה מרשים .מציע לשלוח מסרונים לחבריהמליאה לפני אירועים .
 צבי שחר -המועצה מקיימת אירועים רבים מאוד ולא תמיד מסתדר להגיע  .מציע להמשיךלהזמין את חברי המליאה .
 .4בשבוע הבא  3אירועים נוספים :
  -19.10.09ביקור דיויד אביטל מארה"ב ,פעיל בארגוני האו"ם העוסקים באזורי סכסוך  ,עם 2נציגים מצוותה של הילארי קלינטון .מגיעים ללמוד על סוגיית הדו קיום .יבקרו בטמרה,
במעבר גלבוע ובג'נין .
  – 20.10.09חנוכת המעבר לכלי רכב במעבר גלבוע במעמד טוני בלייר נציג הקוורטט ,שרהביטחון ,שגרירי גרמניה ,ארה"ב וטורקיה בישראל ,מושל ג'נין ופמלייתו  .בתום הטקס נארח
הצוותים  .היעד המרכזי שיוצג בפניהם הוא הכרזת שטחי המעבר ואזורי התעסוקה
והלוגיסטיקה כאזורי סחר חופשי  .בימים הקרובים ימונה ע"י שר הביטחון פרויקטור חיצוני,
חבר קיבוץ עין חרוד איחוד .
  – 21.10.09טקס העברת  2,000שמיכות למשפחות נזקקות מג'נין ,שנתרמו לבקשתנו ע"יהקהילות התאומות בארה"ב בעת סיורנו שם עם מושל ג'נין .
 .5חיסון נגד סרטן צוואר הרחם  :קיימנו במליאה מספר דיונים בנושא וקיבלנו החלטות למתן
החיסון .בהמשך לכך ,הונח על שולחני בשבוע שעבר מחקר שנערך בארה"ב המערער על איכויות
החיסון ומודיע על תופעות לוואי חמורות אפשריות .כתבת המחקר תצורף לפרוטוקול ישיבה זו
ובישיבת המליאה הבאה נקיים דיון לנוכח מידע חדש זה .
סעיף  3לסדר היום  :חובות משרד הפנים מקיים פעילות אינטנסיבית למול ראשי הרשויות בסוגיה זו באמצעות היחידה לחיוב
אישי  ,הדורשת מיצוי כל הפעולות הקבועות בחוק למול החייבים  .מבקש את כל חברי המליאה
חברי מליאה .
החייבים להגיע להסדרת חובם ולמנוע אי נעימויות טרם נקיטת ההליכים המתבקשים כנגדם וביניהם
גם פרסום שמות החייבים בעיתונות .
בעד – 22
סעיף  4לסדר היום  :המשך דגשי ראש המועצה :
המליאה  .1מדגיש כי אלו הם תוספות ושינויים מתבקשים להרכב הוועדות נגד1 -
בוועדות
שיבוץ
נמנע -אין
(המשך מישיבה )2/09
שנקבע זה מכבר.
החלטה  :מליאת המועצה
 .2מודיע כי חבר המליאה דני פלג ,ביקש למסור למליאה כי
מאשרת את השיבוץ לוועדות
קיימת קרבה משפחתית מסוימת בינו לבין מבקרת המועצה,
יעל אשל  .ראש המועצה הביע בטחונו כי לקרבה זו לא תהיה כל המצ"ב לפרוטוקול ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו .
השפעה על תפקודו של דני פלג במליאה וועדותיה וכי יושרתו
אינה מוטלת בספק.
 .3הדגיש בפני חברי המליאה כי אם יש מי מהם המבקש להשתבץ
לוועדות ,שיגיש בקשתו בכתב וזו תובא בפני המליאה .
 .4ציין חובת הנוכחות בישיבות הוועדות למניעת שיבוש עבודתן.
הודיע כי לישיבה הבאה או זו שלאחריה יובאו שמות חברים
הנעדרים ברציפות ,לביטול מינויים .

 רשימת השיבוץ לוועדות שאושר בישיבת המליאה מצ"בלפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו -.
סעיף  6לסדר היום  :אישור היתר לעמותת "דורות בגלבוע" לעשות שימוש במבנים שבגוש
שימוש במבנים לעמותת  20855חלקות ( 4בחלק) ( 6בחלק) ( 7בחלק) ( 19בחלק) לפי תכנית
"דורות בגלבוע" עפ"י דרישת מפורטת מס' ג/במ. 204/
משרד הרווחה .

בעד – 22
נגד1 -
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה
מאשרת לעמותת "דורות
בגלבוע" לעשות שימוש
למטרותיה הקבועות בתקנונה
ושאושרו ע"י המועצה ,וכן
לפעילות במסגרת מרכז יום
לקשיש ,בכפוף להסכמים
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סעיף  7לסדר היום  :אישור גזבר המועצה מציג את התקציבים ומציין כי זכו לאישורה של ועדת
תקציבי ועדים מקומיים לשנת הבדיקה .
 – 2009ניר יפה ,מולדת ,גבע .
סעיף  8לסדר היום  :אישור
תב"רים

-

 .6סעיף שונות
א .מחיקת חובות ארנונה

והכללים הנקבעים ע"י משרד
הרווחה והשירותים
החברתיים ,וזאת לתקופה שלא
תעלה על שלוש שנים ,אלא אם
המועצה תאשר בכתב הארכת
תקופה זו .
בעד23 -
נגד -אין
נמנע -אין

הצבעה על רשימת התב"רים
פירוט והסבר ע"י גזבר המועצה
למעט המוזכרים :
זמן שאלות ותשובות
בעד21 -
לבקשת חבר המליאה עיזאת עומרי תתקיים הצבעה נפרדת נגד – 1 -עיזאת עומרי
על תב"רים  1530ו – . 1531
נמנע1 -
לבקשת חבר המליאה עיזאת עומרי צוינה התנגדותו
הצבעה על תב"ר : 1530
בסיכום ההצבעה .
בעד21 -
נגד -1 -עיזאת עומרי
נמנע1 -
הצבעה על תב"ר : 1531
בעד – 21
נגד -1 -עיזאת עומרי
נמנע1 -

 .1אילן ויניק – כפר יחזקאל -אדם חולה מאוד במחלה כרונית
קשה שבעקבותיה נקלעה משפחתו לחובות כבדים .
 .2יעקב ועקנין – מושב גדיש – אדם חולה מאוד שעבר השתלה
כליה ,כריתת רגל וניתוחי עיניים  .המשפחה בחובות כבדים
ביותר .
ראש המועצה מדגיש כי באישור המליאה יובאו תיקים אלה בפני
הוועדה העליונה שמינתה מליאת המועצה וזו תבחן את החלטת
המליאה ולאחר אישורה יועבר כל החומר לאישור משרד הפנים .

.1
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת
מחיקת חוב ארנונה וחובות עבר
למשפחת אילן ויניק מכפר
יחזקאל .
בעד23 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת
מחיקת חוב ארנונה וחובות עבר
למשפחת יעקב פרץ ממושב
גדיש .

פרטים מזהים הושמטו בשל מגבלות צנעת הפרט
ב .ניגוד עניינים – כפל כהונה תמונה ועדה שתבחן משמעויות הנחיות אלה ותביא ממצאיה
 .הנושא הועלה ע"י צביקי והמלצותיה בפני מליאת המועצה :
נור.
 צביקי נור עיד סלים יאיר אפשטיין מנשה אזרד -עו"ד אילן מירון
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ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה .

שיבוץ לוועדות המועצה
מועמדים לשיבוץ
 .1יו"ר הוועדה – רמי אלהרר .
 .2נציגי ציבור :
 סונדוס בטאח –מוקיבלה . -ענת בן ארי – עין חרוד מאוחד

ועדת איכות הסביבה

ההרכב הקיים
רמי אמויאל  -אומן
מנחם רון – מולדת
שלמה ניקסון – חבר
יאיר אפשטיין -
חפציבה

הוועדה לענייני
ביקורת

ההרכב הקיים
– יו"ר
.......................
יעקב פרץ  -גדיש
תייסיר זועבי – טמרה
יוסי ביתן – רם און
מוחמד זועבי  -נעורה

ועדת מל"ח

ההרכב הקיים
דניאל עטר – יו"ר
רמי אמויאל – אומן
יוסף פרג – בית השיטה
אהרון יהושוע – גדעונה
אליהו ארבל – גן נר
שלמה ניקסון – חבר
פודי עבדל לטיף –
טייבה
עותמאן זיאדה –
מוקיבלה
שחר צבי – תל יוסף

מועמדים לשיבוץ
 .1מ"מ יו"ר – רמי אלהרר

ועדת ערר על קביעת
ארנונה כללית

ההרכב הקיים

מועמדים לשיבוץ
 .1ביטול מינוי יעקב פרץ – גדיש .
 .2מינוי חברים :
 אבי רואימי – דבורה -הילל לבנון – עין חרוד מאוחד .

מועמדים לשיבוץ
 .1יו"ר הוועדה – דני פלג – גבע .
 .2חבר – מוחמד זועבי ( -אבו
חסן) -נעורה.
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 מחמוד זועבי – טייבה .ועדת מכרזים

ועדה חקלאית

דירקטוריון החברה
הכלכלית גלבוע בע"מ

דירקטוריון תאגיד
קולחי גלבוע בע"מ

ההרכב הקיים
עיד סלים – יו"ר
הוועדה
יהודה עמר  -אדירים
אהרון יהושוע  -גדעונה
סמיח זיאדת –
מוקיבלה
ההרכב הקיים
רמי אלהרר – יו"ר
יעקב פרץ -גדיש -מ"מ
יו"ר הועדה.

מועמדים לשיבוץ
 .1מינוי חבר :
 -שמחה צלניקר – בית אלפא .

מועמדים לשיבוץ
 .1רן שרייבמן – בית אלפא
 .2אורי עזר – יעל
 .3טאהר זועבי – טייבה
 .4עלי עומרי – סנדלה
 .5שגיא זלצמן – מלאה
 .6עמרם אפרים – מיטב
 .7חיים שלוש – מולדת
 .8יעקב גוזובסקי – רמת צבי

מועמדים לשיבוץ
ההרכב הקיים
עובדי מועצה :
דני עטר – יו"ר
הדירקטוריון
 בני סיגל עיד סליםיוסף
תל
צבי שחר –
 חגית בנימין ארז שטייןמנחם רון  -מולדת
 ג'ואד זועבינציגי ציבור :
ארמנד עמוס – דבורה
יצחק שדה חן – כפר
 פרטי שרל – ניר יפהיחזקאל
 ניצן סלע – בית השיטהשניר פרידמן – רמת צבי
 אורי עזר – יעל שלמה יוסף – מגן שאול עומר הרפז – יזרעאל -ממלאמקום
 מוחמד כמאל – טייבה -ממלאמקום

ההרכב הקיים
דניאל עטר – יו"ר
הדירקטוריון
צביקי נור – עין חרוד
איחוד
יוסף פרג – בית השיטה
מנשה אזרד  -מלאה

הערת ראש המועצה
 .1ביטול מינוי – יוסף פרג – בית
השיטה .
עובדי מועצה :
 רמי אלהרר עיד סלים בני סיגל6

נציגי ציבור :
 עאהד עומרי – סנדלה אורי עזר – יעל יוחאי קמחי – עין חרוד איחוד.
.
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