תמצית פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 3/10
תאריך 21.7.10 :
על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול קודם  2/10מיום . 30.6.10
 .2דיון בנושא יעדי מערכת החינוך בגלבוע.
 .3שונות.
משתתפים מקרב חברי הועדה

חסרים מקרב חברי הועדה

נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה

דני עטר – ראש המועצה
רמי אלהרר  -ברק
צביקי נור – עין חרוד איחוד
רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד
ארמנד עמוס – דבורה
שמחה צלניקר – בית אלפא
יצחק שדה חן – כפר יחזקאל
שניר פרידמן – רמת צבי

עיד סלים – מוקיבלה
חאלד חלדי – נעורה
אליהו ארבל – גן נר
מנשה אזרד – מלאה
יהודה עמר – אדירים
שאול מיכאל – אביטל
פודי עבדל לאטיף – טייבה

ג'ואד זועבי – גזבר
אלונה סדן -שאול – מנהלת הלשכה

סיכום :
הנושא לסדר היום
 .1אישור פרוטוקול
קודם  2/10מיום
30.6.10

תמצית הדברים

 .2דיווח שוטף

דגשי ראש המועצה :
 .1ביקור שר החוץ הספרדי – מיגל מורטינוס – ראש המועצה
מדווח כי שר החוץ הספרדי יגיע לביקור במועצה בשבוע הבא,
לאחר שיסייר ברמאללה ובג'נין .בפגישה עימו מתכוון לאושש את
תמיכת ארצו במודל הכלכלי -תרבותי גלבוע ג'נין ,הכולל שלושה
פרויקטים מרכזיים :
 אזור תעשייה משותף  -שיוכר כאזור סחר חופשי ,האמורלייצר תוספת של  10,111מקומות עבודה חדשים למרחב ג'נין
ו  1,011מקומות תעסוקה נוספים לגלבוע.

החלטת הוועדה
בעד – 8
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :ועדת הנהלה וכספים
מאשרת פרוטוקול קודם
מישיבתה  2/10מיום .30.6.10

 פרויקט תיירות משותף  -מתוך התפיסה כי תיירות באתרימורשת היסטוריים הקרובים לשלושת הדתות הגדולות
וערכי נוף בגלבוע וג'נין יקדמו את כלכלת האזור בנוסף על
יצירת אינטרס לשמירת השקט והשלום באזור.
 הקמת מרכז ללימודי שפות בגלבוע ובג'נין  -באמצעותמורים מתחלפים וגיבוש פעילויות תרבות משותפות
במרכזים.

ראש המועצה מתכוון לבקש את אישור מליאת המועצה להעניק
לו אות אזרח כבוד של מועצה אזורית הגלבוע ,לנוכח תמיכתו
הרבה וסיועו לגלבוע ומחויבותו הבלתי מסוגיית לתהליכים
שמניעה המועצה.

 .3תקציב המועצה
דו -שנתי 2011-
2012

דגשי ראש המועצה :
 מאחר והמדינה העבירה תקציב דו שנתי ,נכון למועצה,לנוכח ריכוז מרב פעילות התקציבית השוטפת למול משרדי
הממשלה ,להעביר אף היא תקציב דו שנתי ,שיתנהל
בהתאמה לתקציב המדינה.
 תקציב המועצה לשנת  0111ישמש פלטפורמה לבניית תקציבהמועצה הדו שנתי.
 גזבר המועצה – סקירת תקציב המועצה לשנת – 2010 -זמן שאלות ותשובות -

ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה.

