תמצית מפרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 4/0/
תאריך 25.11.0/ :
על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקולים קודמים  2/0/מיום  14.10.0/ו 3/0/ -מיום 3.11.0/
דיווח שוטף – ראש המועצה .
דיון -פרוייקטים מעבר הגלבוע.
הכנה לישיבת המליאה בנושאים שפורסמו לסדר היום.
שונות .

משתתפים מקרב חברי הועדה

חסרים מקרב חברי הועדה

נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה

דניאל עטר – ראש המועצה
עיד סלים – מוקיבלה
רמי אלהרר – ברק
יצחק שדה חן – כפר יחזקאל
שניר פרידמן – רמת צבי
רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד
שמחה צלניקר – בית אלפא
חאלד חלדי – נעורה
פודי עבדל לטיף – טייבה
מנשה אזרד – מלאה
אבנר חייט – ניר יפה
צביקי נור – עין חרוד איחוד
יהודה עמר – אדירים

שאול מיכאל – אביטל
אליהו ארבל – גן נר
ארמנד עמוס – דבורה

ג'ואד זועבי – גזבר
ארז שטיין – רמ"ט המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
אלונה סדן -שאול – מנהלת הלשכה

סיכום :
הנושא לסדר היום

תמצית הדברים

החלטת הוועדה
בעד – 13
נגד – אין
נמנע – אין

 .1פרוטוקולים קודמים 2/0/
מיום  14.10.0/ו3/0/ -
מיום 3.11.0/

החלטה  :ועדת הנהלה וכספים מאשרת
פרוטוקולים קודמים  2/0/מיום 14.10.0/
ו 3/0/ -מיום 3.11.0/
 .2דיווח שוטף ראש המועצה .

 .1מזה שנתיים פועלת מחלקת התרבות למיצוב
פעילות מגוונת ואיכותית והעשרתה ,מתוך
התפיסה כי זהו אחד הגורמים החשובים
המשפיעים על איכות החיים  .בתום סידרת
דיונים ארוכה סוכם על פעולה בשלושה
מישורים :
א .הקמת תיאטרון הגלבוע – יבוסס על
כוחות מקומיים וגורמים מקצועיים  .צפי
הפעלה – ינואר . 2010

ב .פתיחת מגמת תיאטרון בביה"ס הרב
תחומי עמק חרוד ברמת  5יחידות לימוד
– ישיבה היום בנושא  +שיחה עם מנכ"ל
עמל לרתום אותם לפרויקט  .צפי הפעלה
– שנה"ל הבאה.1./.2010 ,
ג .הקמת אקדמיה לאומנויות ללימודי
תואר ראשון – יעד הפעלה . 2012
יגויסו משאבים לפרויקטים אלה מתקציב
המועצה ,מתורמים וגופים בחו"ל ,וממשדרי
ממשלה וארגונים שונים בארץ .
 .2השנה תסתיים באיזון תקציבי  .המועצה
מפעילה תכנית קיצוצים פנימית ברמת מנהלים
בלבד ,שתופעל גם ב –  ,2010להתאמת הארגון
לקיצוצים המושתים מהמדינה .
 .3במענה לחבר הוועדה פודי עבדל לאטיף על
סגירת גן טייבה ,עונה ראש המועצה כי אין
לכך כל קשר עם הקיצוצים או פתיחת פעולות
אחרות .במועצה נסגרו מספר גני ילדים
השנה ,בשל מיעוט ילדים נרשמים ביחס
למכסה הנדרשת .
 . 3דיון פרויקטים מעבר גלבוע
 .4תקציב המועצה לשנת . 2010

רמ"ט המועצה מציג מצגת פיתוח כלכלי
מועצה
 זמן שאלות ותשובות -גזבר המועצה מסביר ומפרט את מסגרת תקציב
ההכנסות לשנת  2010שחולקה לחברים ותובא
בפני מליאת המועצה .
 -זמן שאלות ותשובות -

ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה.

