תמצית מפרוטוקול מליאה  2/07מיום 25.4.07
נוכחים מקרב חברי המליאה :
דני עטר -
עיד סלים -
רמי אלהרר -
שמחה צלניקר -
משה פלד -
דן פלג -
יעקב פרץ -
אהרון יהושוע -
יאיר אפשטיין -
אורי עזר -
יצחק שדה חן -
אריה ברוש -
ציון לוי -
מוחמד זועבי -
חאלד חלדי -
עיזאת עומרי -
צביקי נור -
רמון בן ארי -
רחמים אליה -
יוסי פן -
שניר פרידמן -
יוסי ביתן -
שחר צבי -

ראש המועצה
מוקיבלה
ברק
בית אלפא
בית השיטה
גבע
גדיש
גדעונה
חפציבה
יעל
כפר יחזקאל
מולדת
מגן שאול
נעורה
נעורה
סנדלה
עין חרוד איחוד
עין חרוד מאוחד
פרזון
יזרעאל
רמת צבי
רם און
תל יוסף

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה :
גזבר המועצה יוצא
יעקב לנקרי -
גזבר מועצה נכנס
ג'אווד זועבי -
יועץ משפטי
עו"ד יצחק מירון -
מנהלת הלשכה
אלונה סדן -שאול -
נציגי יישובים לצורך סעיף  6לסדר היום  :אייל יפה ,עזרא שמש -נציגי גו נר .
עובד יבין -נציג רם און .
יתר תקציבי היישובים שאושרו הוצגו ע"י חברי המליאה מאותם יישובים .

חסרים מקרב חברי המליאה :

אילן אהרוניאן -
רמי אמויאל -
דוד קדוש -
רן שריג -
מוטי כהן -
יצחק אביעד -
דוד סוברנו -
פודי עבדל לטיף -
זועבי יונס -
עמרם אפרים -

אביטל
אומן
אדירים
בית השיטה
גן נר
דבורה
חבר
טייבה
טמרה
מיטב

נפתלי דהן -
סמיח זיאדת -
אבנר חייט -
חאלד עומרי -
שאול דדון -

מלאה
מוקיבלה
ניר יפה
סנדלה
גן נר

על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

אישור פרוטוקול קודם -ישיבה  1/07מיום .8.3.07
דיווח שוטף -ראש המועצה .
דיווח מעבודת צוות לבדיקת ארנונה -עיד סלים .
הצעת החלטה להפיכת מרכזים קהילתיים גלבוע לעמותה עירונית לחינוך .
הקמת ועדה להקצאת קרקעות עבור "תלתן בגלבוע" -גן פסלים בכניסה ליישוב נורית .
אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  : 2007בית השיטה ,רם און ,גן נר ,גדעונה ,רמת
צבי ,תל יוסף ,כפר יחזקאל  .אישור תקציב ועד מקומי בית אלפא לשנים . 200672007
עדכון תקציב מינהל שירות לתושב לשנת . 2006
השקעה בחברה הכלכלית גלבוע בסכום של  300אלף  ,₪כנגד הקצאת  300מניות
למועצה .
הקטנת תב"ר  ,1356שאושר במליאה  4/06מיום  11.7.06מ 1.5 -מליון  ₪ל 300 -אלף . ₪
אישור החלטת ועדת בחינה למינוי גזבר למועצה ואישור זכות חתימה .
תב"רים .
שונות .

*** סעיף  3יורד מסדר היום באישור המליאה  .טרם ניתן לדווח על עבודת הוועדה .
מליאת המועצה מאשרת שינויים בסדר הדיון בנושאים לסדר היום .

נדון והוחלט :
 .1סעיף  1לסדר היום  :אישור פרוטוקול קודם .
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מישיבתה  1/07מיום 8.3.07
 +התיקונים לפרוטוקול שנשלחו ביום  22.3.07וביום . 26.3.07
 .2סעיף  2לסדר היום  :דיווח ראש המועצה  :תמצית הדברים :
אירועים :
 .1פרס ישראל ל"גבעטרון" .
 .2צעדת הגלבוע .
 .3מסע אופניים בירוק – חוה"מ פסח .
 .4מרוץ ההיפודרום – חוה"מ פסח .
 .5חג קציר העומר -חוה"מ פסח .
 .6חגיגת יום העצמאות לגני הילדים בגלבוע .

 .7ערב שירי לוחמים .
 .8יום העצמאות האזורי בגן נר .
ביקורי אח"מים :
 .1ביקור מנכ"ל משרד התיירות .
 .2ביקור שרת החינוך .
 .3ביקור יו"ר הסוכנות – הרשאות להרחבת גדעונה ונורית .
.1
.2
.3
.4
.5

דיווח:
חילופי גברי גזבר -יעקב לנקרי -גזבר יוצא .ג'אווד זועבי -גזבר נכנס .
מועד כניסה רשמית לתפקיד  . 6.5.07ברכות ראש המועצה וחברי
המליאה לגזבר היוצא ושבחים על עבודתו והישגיו .
מנהלת מחלקת הנוער תכנס לתפקידה ב. 1.5.07 -
משרד הפנים הקציב מענק למועצה ע"ס כ 4.5 -מלש"ח עקב הצטיינותה
ועמידה בתקציב .
בהנחיית ראש המועצה נערך מיפוי צרכים ומתגבשת במחלקה לשירותים
חברתיים תכנית סיוע כספי לניצולי שואה נזקקים וקשישים נזקקים .
התכנית תובא לאישור המליאה .
פרויקט חזות פני המועצה החל ומתבצעים כרגע שלבים א' ,וב' בפרויקט
(צמתי המועצה וכבישי גישה ליישובים) .שלב ג' -פנים היישובים מעוכב
עד סיום שלבים א' ,ב' .

 .3סעיף  10לסדר היום :
אישור ועדת הבחינה לקבלת גזבר מועצה .
בעד – 23
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את החלטת ועדת הבחינה ומאשרת את
מינויו של ג'אווד זועבי לתפקיד גזבר מועצה אזורית הגלבוע .
ביטול זכות חתימה לגזבר המועצה היוצא יעקב לנקרי .
בעד23 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ביטול זכות חתימה של הגזבר היוצא,
יעקב לנקרי .
אישור זכות חתימה לגזבר המועצה הנכנס ,ג'אווד זועבי .
בעד23 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת זכות חתימה לגזבר המועצה ,ג'אווד

זועבי  .חתימתו בצירוף חתימת ראש המועצה ,דני עטר בלבד ,תקפה .
ג'אווד זועבי יחליף את יעקב לנקרי כיו"ר הועדה לתיקון ליקויים .
בעד23 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת כי ג'אווד זועבי יחליף את יעקב לנקרי
כיו"ר הוועדה לתיקון ליקויים .
 .4מליאת המועצה מאשרת הקדמת הדיון בסעיף  6לסדר היום  :אישור תקציבי ועדים
מקומיים :
בעד – 23
נגד -אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציבי הוועדים כר"מ :
בית אלפא ל. 2006/2007 -
ברק ל. 2007 -
גן נר ל. 2007 -
כפר יחזקאל ל. 2007 -
רם און ל. 2007 -

בית השיטה ל. 2007 -
גדעונה ל. 2007 -
יזרעאל ל. 2007 -
רמת צבי ל. 2007 -
תל יוסף ל. 2007 -

 .5סעיף  4לסדר היום  :הצעת החלטה להפיכת מרכזים קהילתיים גלבוע לעמותה
עירונית לחינוך  .דגשים :
 ההחלטה פותחת תהליך פרוצדוראלי ארוך שיש לנהוג על פיו עדלאישור המוסמך .
 מליאת המועצה הינה מליאת העמותה העירונית . חברי מוסדות העמותה העירונית לחינוך יבחרו ויאושרו ע"ימליאת המועצה  .לחברי המליאה תינתן האפשרות להציע עצמם
למוסדותיה .
 נכסי המועצה נשארים בבעלותה . העמותה העירונית מקבלת סמכות כזרוע ביצוע של המועצה ,תוךשתינתן לה עצמאות משפטית ,אפשרות להתנהלות חיצונית וכמו
כן תקציבי החינוך הייעודיים יועברו ישירות אליה .
 ההצעה לפעול להכרה במינהל החינוך כעמותה עירונית עלתהכהמלצה של ביקורת הפנים הנערכת במועצה .
בעד20 -
נגד -אין
נמנע3 -

החלטה  :מליאת המועצה מחליטה על הפיכת עמותת "המרכזים
הקהילתיים גלבוע" לעמותה עירונית (תאגיד ללא מטרות רווח) .
 .6סעיף  5לסדר היום  :הקמת ועדה להקצאת קרקע עבור "תלתן בגלבוע" -גן פסלים

בכניסה ליישוב נורית (פסל מעין הכרמל שעבר לגור ביישוב גדעונה ומעוניין
בהעברת גן פסלי ענק למבואות היישוב נורית  .ההעברה אינה כרוכה בהשתתפות
המועצה .הקצאת הקרקע אינה מקנה לפסל זכות כלשהי עליה) .
בעד. 23 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מחליטה להקים ועדת הקצאות שתגבש הצעת
תבחינים (קריטריונים) להקצאת קרקע כשצ"פ (שטח ציבורי פתוח)
במקום המתוכנן כגן פסלים ,ליד היישוב נורית  .התבחינים יהיו עניינים
ושוויוניים ויכללו הוראות בדבר השימושים להם תקצה הקרקע .
הצעת הקריטריונים תובא לאישור מליאת המועצה .
חברי ועדת ההקצאות הינם :
 יאיר אפשטיין – חפציבה .
 שניר פרידמן -רמת צבי .
 רחמים אליה -פרזון .
 חאלד חלדי -נעורה .
 דני פלג -גבע .
לכל ישיבות הועדה יצטרפו גזבר המועצה והיועץ המשפטי .
 .7סעיף  8לסדר היום  :השקעה בחברה הכלכלית גלבוע בע"מ בסכום של  300אלף ₪
כנגד הקצאת  300מניות למועצה .
בעד23 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מחליטה להשקיע בחברה הכלכלית גלבוע
בע"מ :
 .1החברה תקצה למועצה אזורית הגלבוע סך של  300,000מניות
רגילות  ₪ 1ע.נ .וזאת מתוך ההון הרשום בחברה .
 .2כנגד ההקצאה תשקיע המועצה האזורית בהון החברה סך של
. ₪ 300,000
 .8סעיף  9לסדר היום  :הקטנת תב"ר  ,1356שאושר במליאה  4/06מיום  11.7.06מ-
 1.5מליון  ₪ל 300 -אלף . ₪
בעד23 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הקטנת תב"ר  ,1356שאושר

במליאה  4/06מיום  11.7.06מ 1.5 -מליון  ₪ל 300 -אלף . ₪
 .9סעיף  11לסדר היום  :אישור רשימת התב"רים .
בעד23 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים שעודכנה
במהלך ישיבת המליאה ומצ"ב לפרוטוקול .
 .10סעיף שונות  :לאור העבודה הרבה הנדרשת בועדת ערר לארנונה ,מבקש ראש
המועצה לצרף  2חברים נוספים לשורותיה :
יצטרפו
החברים כיום
עובד יבין -כפר יחזקאל
הישאם זועבי -טייבה
רוח' יוסף סחורי -מוקיבלה
נבות ציזלינג -עין חרוד מאוחד
מישל חזן -דבורה
בעד23 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת לצרף לוועדת ערר הארנונה את
החברים הר"מ :
עובד יבין -כפר יחזקאל
רוח' יוסף סחורי -מוקיבלה

ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול
מנהלת הלשכה .

