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  //61פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 

 //.//.11תאריך : 

 :  על סדר היום
 

 .1.10.11מיום  1111, 11.9.11מיום  1111 קודמיםאישור פרוטוקולים  .1

 .2012דיון בתקציב המועצה לשנת  .2

  .2012צו הארנונה של המועצה לשנת ב דיון .3

 .שונות .1

 

 נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה הועדהחסרים מקרב חברי  משתתפים מקרב חברי הועדה

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  כפר יחזקאל –יצחק שדה חן  ראש המועצה –דני עטר 

 יועץ משפטי –עו"ד אילן מירון  דבורה –ארמנד עמוס  בלהימוק -עיד סלים 

 מנהלת הלשכה –שאול  -אלונה סדן נעורה –חאלד חלדי  ברק -רמי אלהרר 

  אדירים –יהודה עמר  אביטל –שאול מיכאל 

  מלאה –מנשה אזרד  עין חרוד איחוד –צביקי נור 

  גן נר –אליהו ארבל  עין חרוד מאוחד – רמון בן ארי

   בית אלפא –שמחה צלניקר 

   רמת צבי –שניר פרידמן 

   אביטל -שאול מיכאל 

 

 :  סיכום

 החלטות תמצית הדברים הנושא לסדר היום

:  לסדר היום /סעיף 

פרוטוקולים אישור 

מיום  //11 קודמים

מיום  //11, //.1.9/

1./0.//. 

 

 9 -בעד 

 אין -נגד

 אין –נמנע 

: ועדת הנהלה וכספים  החלטה

מאשרת פרוטוקולים 

, //.1.9/מיום  //11מישיבותיה

   .//.0/.1מיום  //11

:  לסדר היום 1סעיף 
דיון בתקציב המועצה 

 10/1לשנת 

 

 : תמצית דברי ראש המועצה

אושר זה מכבר במסגרת אישור המליאה תקציב דו שנתי לשנים  2012תקציב המועצה לשנת 

. התקציב מהותו לא השתנה. מדגיש כי עד לישיבת המליאה הבאה בה יבוצע אישור 2011-2012

יחולו בו שינויים קלים, שטרם הספקנו להכניס וטרם  2012סופי של תקציב המועצה לשנת 
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  – 10/1יר ומפרט את דף השינויים בתקציב המועצה לשנת גזבר המועצה מסבבוצעו. 

 : 2012עיקר השינויים בתקציב המועצה לשנת 

 .בוצעו העברות בסעיפים פנימיים 

 .עדכוני שכר עפ"י הוראות משרד הפנים 

 .תקצוב מבקר המועצה 

  כל הסעיף עבר לתאגיד קולחי ₪. אלף  1,200 –ירד מההכנסות ומההוצאות  –מפעל ביוב

 ע.הגלבו

  לפי  1%הפחתה בשיעור   - ממה שאושר₪ מיליון  1.2 –הופחת בכ  –מענק משרד הפנים

 .דרישות משרד הפנים

  עדכון שכר עבודה, גידול בכיתות ועדכון שכר לימוד. כל זאת בהלימה בין סעיפי  –חינוך

 ההכנסה וההוצאה. 

 

  –זמן שאלות ותשובות  -

 

יש להתייחס לנושא תשלום לקיבוצים בגין תאורת רחובות. רק הקיבוצים לא  – צביקי נור

מקבלים השתתפות מועצה בגין הוצאה זו.  כבר שנתיים שטרם נמצא פתרון לסוגיה זו, וצריך 

למצוא גם פתרון לשנה זו. לגבי מוסדות תרבות במועצה, כמו המשכן לאומנות ובית שטורמן, 

, על ידי זה שנקצה סכום ונראה כיצד מחלקים 2012דל בתקציב אמרנו שנייצר מודל תמיכה שיג

 11 –מציין כי המשכן לאומנות לבדו מושך למעלה מ ₪. אלף  200אותו. התמיכה נשארה על 

 אלף מבקרים בשנה.

באשר למשיכת קהל למוסדות התרבות, ניתן לומר כי יש היזון הדדי בין פעילות  – ראש המועצה

לקהלים רבים באירועים ממתגים ובפרסום, תוך שמפרסמת  המועצה החושפת את האזור

בערוץ הטיולים ובערוץ האוכל את בתי העסק של המועצה ומוסדות התרבות, כולל המשכן 

 לאומנות.

נור וממסכים כי אכן תמיכת המועצה אינה מביאה לידי  עם זאת מקבל את דבריו של צביקי

 ביטוי ראוי את התרומה של מוסדות התרבות לאזור, בהיבט הערכי.

קרא בעיתון שמערימים קשיים על מפעל פרותרום בנושא מתן היתרים  – שאול מיכאל

 ורישיונות. האם זה נכון ?

גם פרסום הבעיה וגם התשובה היו הקשיים על פרותרום היו נכונים עד אתמול.  – ראש המועצה

למעשה אתמול, מבלי שהיו תלויים זה בזה. כבר דווח במליאה במספר הזדמנויות כי ישנם 

מפעלים שעברו את וועדת האיכלוס ומושהים במשרד התמ"ת בשל ויכוח בין  12 -למעלה מ

משרד התמ"ת ומשרד האוצר על גובה ההקצבה לפיתוח )משרד האוצר מקצה פחות ממה 

משרד התמ"ת דורש עבור פיתוח מפעלים בפריפריה(. לאחרונה הגיעו לסיכום, תוך שמשרד ש

התמ"ת אמור לתעדף היכן לאשר הקמת מפעלים והיכן לא. התעדוף שבוצע הותיר את המועצה 

מחוץ לטבלה. הפעלנו לחצים בכדי להיכנס לטבלת התעדוף וביום שהתפרסמה הכתבה גם נודע 
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"ת וכי המועצה הוכנסה לטבלה עם כל פארק תעסוקות מבואות לנו כי נמצא הפתרון בתמ

הגלבוע. לפיכך, למיטב הבנתנו נפתרה הבעיה של כל המפעלים העומדים לקום בגלבוע. הלו"ז 

 לביצוע אמור להיות מיידי, אך טרם קיבלנו זאת בכתובים.

רנונה, במליאה הקודמת דיברנו על תוספת מקורות הכנסה, בנוגע לצו הא – רמון בן ארי

 וסיכמנו כי תתקיים פגישה בנושא בהשתתפות עיד. הפגישה לא התקיימה.

 הפגישה תזומן. – דני עטר

 )פונה לרמון בן ארי( יש להסדיר את שביל עין יזרעאל בחלק ירידת כלי הרכב. – שניר פרידמן

:  לסדר היום 1סעיף 
 בצו הארנונה שלדיון 

 10/1המועצה לשנת 

 

  –גזבר המועצה מסביר ומפרט השינויים בצו  -

 : דגשים לדברי גזבר המועצה

  עפ"י הוראות משרד הפנים. 3.1%מציג עלייה של  2012צו הארנונה לשנת 

  תוקן צו הארנונה בנוגע לתעריפי תחנות טרנספורמציה.  1111בישיבת מליאה

 ההעלאה מחייבת תיקון בנוסח שאישרה המליאה באותה ישיבה, כר"מ :

 : להשמיט את המילה : "חשמל". /11סוג שירות  -

ישונה ל: "תחנות1חדרי טרנספורמציה ומבנים המשמשים  : 111סוג שירות  -

 למ"ר". 11.61/ד' תעריף  -למתקני חשמל באזורים א', ב' ו

 

  –זמן שאלות ותשובות  -

 

:  לסדר היום 1סעיף 
 שונות

 

 : תמצית דברי ראש המועצה

דו"ח מבקר משרד הפנים בחברה הכלכלית גלבוע בע"מ מיולי  

, שחולק לחברי המליאה ייסקר בישיבת המליאה בפירוט, 2011

כולל תגובת היועץ המשפטי והצגת תיקון הליקויים, שבוצעה 

מיידית עם קבלת טיוטת הדו"ח. עם זאת לדו"ח היבטים 

לתת ציבוריים שחובה עלינו כרשות ציבורית וכנציגי הציבור 

עליהם את הדעת ולהתייחס אליכם. מעלה סוגיה זו להחלטת 

 ועדת ההנהלה.

 9 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: ועדת ההנהלה  החלטה

שבה ותמליץ למליאה בי

כאסיפה הכללית של החברה 

מקרב הכלכלית גלבוע, למנות 

חינת לב ,ועדת אתיקהחבריה 

ההיבטים הציבוריים של 

דו"ח ביקורת מבקר משרד 

נים והעברת המלצותיה הפ

ומסקנותיה לאסיפה 

 הכללית.

  שאול,  מנהלת הלשכה. -אלונה סדן ערכה לפרסום : 

 


