תמצית מפרוטוקול מליאה  3/07מיום . 25.6.07
נוכחים מקרב חברי המליאה :

דני עטר -
עיד סלים -
רמי אלהרר -
שמחה צלניקר -
רמי אמויאל -
משה פלד -
רן שריג -
דן פלג -
פודי עבדל לטיף -
יצחק שדה חן -
אריה ברוש -
ציון לוי -
סמיח זיאדת -
מוחמד זועבי -
חאלד חלדי -
עיזאת עומרי -
צביקי נור -
יוסי ביתן -
שחר צבי -

ראש המועצה
ס .ר' המועצה  -מוקיבלה
ס .ר' המועצה  -ברק
בית אלפא
אומן
בית השיטה
בית השיטה
גבע
טייבה
כפר יחזקאל
מולדת
מגן שאול
מוקיבלה
נעורה
נעורה
סנדלה
עין חרוד איחוד
רם און
תל יוסף

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה :
ג'אווד זועבי -
רונית מימון -
עו"ד יצחק מירון -
אלונה סדן -שאול -

גזבר המועצה
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
יועץ משפטי
מנהלת הלשכה

חסרים מקרב חברי המליאה :
אילן אהרוניאן -
דוד קדוש -
יעקב פרץ -
אהרון יהושוע -
מוטי כהן -
יצחק אביעד -
דוד סוברנו -
יאיר אפשטיין -
זועבי יונס -
אורי עזר -
עמרם אפרים -
נפתלי דהן -
אבנר חייט -
חאלד עומרי -
רמון בן ארי -
רחמים אליה -
יוסי פן -
שניר פרידמן -

אביטל
אדירים
גדיש
גדעונה
גן נר
דבורה
חבר
חפציבה
טמרה
יעל
מיטב
מלאה
ניר יפה
סנדלה
עין חרוד מאוחד
פרזון
יזרעאל
רמת צבי

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

אישור פרוטוקול קודם מישיבה  2/07מיום . 25.4.07
דיווח שוטף -ראש המועצה .
הצגת תכנית סיוע לקשישים וניצולי שואה נזקקים .
דיון ראשוני -תקציב המועצה לשנת . 2008
עדכון ועדת ההקצאות עפ"י הנחיית מנכ"ל משרד הפנים .
אישור תוצאות ועדות בחינה .
אישור פרישה -מלכה פרג' -סייעת .
תב"רים .
שונות .

נדון והוחלט :
 .1סעיף  1לסדר היום  :אישור פרוטוקול קודם .
בעד – 11
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מישיבתה  2/07מיום
. 25.4.07
 .2סעיף  2לסדר היום  :דיווח ראש המועצה  :תמצית הדברים :
חינוך :
 .1על אף החלטת שרת החינוך על ביטול תכנית דברת ,בשל הצלחתה הרבה של
התכנית במועצה ,המועצה מתכוונת להמשיך בקיום יום חינוך ארוך,
ממקורותיה התקציביים .בימים אלה מתקיימת סדרת דיונים במועצה במטרה
לבחון את דרכי הביצוע .בשל ביטול התכנית ע"י משרד החינוך ואי העברת
התקציבים ,מתכונת היום הארוך כנראה שתוקצר בשעה ,תחול בלא הזנה וללא
פעילות בימי שישי .
 .2שרת החינוך הקימה ועדה במשרדה לבחינת מתן טיפול נקודתי לרשויות בתחום
החינוך .פעלנו להכללת רשות מעורבת כקריטריון לוועדה .במידה ויוחלט שאכן,
הרשות תזכה להטבות משמעותיות בחינוך .
 .3אנו פועלים להיכלל בפרויקט "עתידים" -איתור בני נוער מוכשרים מרמה
סוציואקונומית נמוכה והכשרתם בתיכון לקראת לימודי עתודה לתואר ,במימון
מלא עפ"י צרכי הצבא .
 .4עובדים על מימוש התחייבות שרת החינוך להגדלת מספר הגנים שיכללו
בפרויקט מיל"ת (יום חינוך ארוך) ,בינוי גני ילדים נוספים ,הפעלת פנימיות יום
בבתי הספר ועוד .
 .5הערכות אינטנסיבית לקייטנות הקיץ .
קליטה :
 .1בקרוב ייפתח בבית אלפא מרכז קליטה לעולי אתיופיה ,שיקלוט כמה עשרות
משפחות  .המועצה ,על אף שאין לה אחריות ישירה ,מעורבת מאוד בפרויקט
ותסייע בתחומי חינוך ורווחה .
תיירות :
 .1שר התיירות ביקר במעין חרוד במסגרת סיור שערך עם המועצה לשימור אתרים .

 .2שר התיירות אימץ את החלטות קודמו בתפקיד באשר לתכנית האב לתיירות
שתיערך בהשתתפות משרד החקלאות ,היפודרום וכו' .
מינהל מקרקעי ישראל :
 .1ממ"י הוציאו למכרז את פרויקט "שער הגלבוע" 76 -דונם .היזם הזוכה ,יעקב ששון.
בתוך זמן קצר יחל תהליך היתרי הבניה לכל האלמנטים שאושרו בפרוגרמה .
פנים :
 .1מנכ"ל משרד הפנים ביקר במועצה .
סוכנות :
 .1קיימת בעיה בהעברת הרשאות נורית וגדעונה לסוכנות  .חבר הנאמנים של הסוכנות
החליט לפני כשנה וחצי לא להמשיך בפעילות בהתיישבות  .בעקבות החלטה זו,
התנהל מו"מ ארוך מול הסוכנות  .הסכמות שהיו עם יו"ר הסוכנות בנושא ,עוכבו
ע"י אנשי המקצוע  .הוקם גוף כלכלי הפועל לצד הסוכנות הוסמך לעסוק בנושאים
אלה ואמור לגבות  5%מכל פעילות בפרויקט בו הוא מעורב  .לאחר ישיבה
שהתקיימה עימם ועם אנשי הסוכנות ,סוכם כי ייגבה  1.5%בלבד .
רווחה :
 .1בשבוע הבא תתקיים פגישת עבודה עם שר הרווחה .חברי המליאה המעוניינים
להעלות נושאים עקרוניים לישיבה זו ,יעבירו פנייתם ללשכת ראש המועצה .
 .2בין הנושאים שיוצגו לשר ,יוצג פרויקט הסיוע לקשישים נזקקים ולקשישים ניצולי
שואה .
פרויקט פיתוח נופי :
 .1ניכרת תנופת הפרויקט ברחבי המועצה  .ברכות לרמי אלהרר ושלומי גרנוב על
עבודתם המקצועית .חלק מהישובים חזרו בהם מכוונת השתתפותם בפרויקט .
בשלב זה נבחן תקציב הפרויקט טרם התקדמות לשלב ב' .
בית ספר "עמל עמק חרוד" :
 .1שנת הלימודים הראשונה בפרויקט החומש של בי"הס הוכתרה בהצלחה רבה.
הישגים מרשימים .
 .2גידול ניכר במספר הנרשמים לשנת הלימודים הבאה  .שיטת ה "טעימות אקדמיות"
הוכיחה עצמה כגורם אטרקטיבי ונכון למשיכת תלמידים לבית הספר .
 .3מחר תתקיים ועדת קבלה למנהל/ת בית הספר .נמליץ בחום לקבלתה של אילנה
לוסטיג כמנהלת לבית הספר .
 .4השינוי הדרמטי בבית הספר דורש משאבים רבים מהמתוכנן .מתקיימת במועצה
סדרת ישיבות לאיתור מקורות תקציביים ומציאת דרכים לאיזון התקציב .
מינהל החינוך מתמודד עם גירעון של למעלה מ 4 -מליון  ,₪הוצאות תפעוליות
מעבר לתקציב .
המועצה תישאר נאמנה לדרך הנכונה שהכתיבה המליאה ופתרונות ימצאו
באמצעות הלוואה .
 .5בסדרת דיונים שהתקיימה בבי"הס נמצא כי השתתפות משרד החינוך במקצועות
טכנולוגיים ובחינוך מיוחד ,גבוה מאשר בחינוך ההומאני והרגיל  .אי לכך רוכז
מאמץ להגברת המקצועות הטכנולוגיים הנלמדים בבית הספר ופתיחת שתי כיתות
חנ"מ בשנה הקרובה .
 .3סעיף  3לסדר היום :
 רונית מימון ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים הציגה תכניות הסיוע לקשישיםנזקקים וניצולי שואה נזקקים –
בעד – 11
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מחליטה לאשר את תכנית סיוע לקשישים וניצולי
שואה נזקקים .
 .4סעיף  4לסדר היום  :תקציב המועצה לשנת . 2008
מתחילה סידרת דיונים במועצה על תקציב המועצה לשנת  .2008יעדי המליאה שהוצבו
בתחילת הקדנציה ישמרו ויגזרו מהם פרמטרים נוספים .
 .5סעיף  5לסדר היום  :עדכון ועדת ההקצאות עפ"י הנחיית מנכ"ל משרד הפנים .
בישיבת המליאה  2/07נקבעו חברי הועדה  :יאיר אפשטיין ,שניר פרידמן ,רחמים אליה,
חאלד חלדי ,דני פלג  .לנוכח הנחיית מנכ"ל משרד הפנים ,יש לבטל מינויים אלה ולמנות
ועדת הקצאות חדשה שתמנה את בעלי התפקידים הבאים :
א .מנכ"ל או מזכיר הרשות או נציגם .
ב .גזבר הרשות או נציגו .
ג .היועץ המשפטי של הרשות .
ד .מהנדס הרשות או נציגו .
ה .מנהל מחלקת הנכסים או האחראי על תחום הנכסים ברשות .
בעד11 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ביטול מינוי ועדת הקצאות שמונתה
בישיבתה . 2/07
מליאת המועצה מאשרת מינוי ועדת הקצאות בהרכב לעיל ,כהנחיית מנכ"ל
משרד הפנים .
 .6סעיף  6לסדר היום  :אישור תוצאות ועדות בחינה :
א .ועדת בחינה למינוי מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים – מונתה הגב' רונית מימון:
בעד11 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תוצאות ועדת בחינה למינוי הגב' רונית
מימון לתפקיד מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים .
ב .ועדת בחינה למינוי מנהלת מחלקת גביה ואכיפה -מונתה הגב' חגית בנימין :
בעד11 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תוצאות ועדת בחינה למינוי הגב' חגית
בנימין לתפקיד מנהלת מחלקת גביה ואכיפה .
ג .ועדת בחינה למינוי מנכ"ל לתאגיד "קולחי גלבוע בע"מ" -מונה מר מוחמד
אלבחירי:

בעד – 11
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תוצאות ועדת הבחינה למינוי מר
מוחמד אלבחירי לתפקיד מנכ"ל תאגיד "קולחי גלבוע בע"מ" .
ה .מינוי מנהל מינהל חינוך -לא ע"י ועדת בחינה ,אלא ע"י ועדה פנימית בה השתתפו
גם נציג מליאה ונציג הנהלת המתנ"ס  .מונה מר אלי כהן .
בעד11 -
נמנע -אין
נגד -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מינוי מר אלי כהן לתפקיד מנהל מינהל
חינוך .
 .7סעיף  7לסדר היום  :אישור פרישה לגמלאות -מלכה פרג' -סייעת .
בעד11 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פרישתה של הגב' מלכה פרג' לגמלאות.
 .8רשימת תב"רים לאישור מליאת המועצה .
בעד11 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים .
 .9סעיף שונות :
א .בישיבה  2/07סעיף  5הוחלט על ..." :הפיכת המרכזים הקהילתיים גלבוע לעמותה
עירונית (תאגיד ללא מטרות רווח) .הנוסח המשפטי הנכון אמור להיות " :המליאה
מחליטה על הקמת תאגיד חינוך עירוני (תאגיד ללא כוונת רווח) .אין שוני בתוכן
ההחלטה .
בעד11 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את שינוי נוסח ההחלטה.
מליאת המועצה מחליטה על הקמת תאגיד חינוך עירוני (תאגיד ללא כוונת
רווח .
ב .אישור הצטרפות לשירות "פועלים באינטרנט לעסקים" .

בעד11 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הצטרפות לשירות "פועלים באינטרנט
לעסקים" ומחליטה לאשר :
 .1להצטרף לשירות "פועלים באינטרנט לעסקים
(להלן":השירות") על פי התנאים "במסמכי ההצטרפות
לשירות" .
 .2לחתום על כל הסכם ו/או מסמך כפי שיידרש ע"י הבנק מעת
לעת ובכל עת בקשר עם ההחלטה הזו ובכלל זה על מסמכי
ההצטרפות לשירות .
ג .מינהל מקרקעי ישראל הגיש ערעור על קביעות וחיובים בתביעות חלף היטל השבחה
של רשויות מקומיות נגד המינהל  .המינהל פנה בדרישה כי תאושר התחייבות
במליאת הרשות לפיה -ככל שיקבע בהחלטה סופית וחלוטה כי המינהל פטור
מתשלום חלף היטל השבחה בגין רכיבים שתשלומים בגינם יועברו לרשות עפ"י
ההחלטה ,יקוזזו סכומים אלה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה ,מכל סכום שעל מדינת
ישראל ו/או רשות הפיתוח ו/או קק"ל להעביר בעתיד לקופת הרשות ו/או הועדה
המקומית .
בעד11 -
נגד -אין
נמנע -אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת כי ככל שיקבע בהחלטה סופית וחלוטה
כי המינהל פטור מתשלום חלף היטל השבחה בגין רכיבים שתשלומים
בגינם יועברו לרשות עפ"י ההחלטה ,יקוזזו סכומים אלה בתוספת הפרשי
ריבית והצמדה ,מכל סכום שעל מדינת ישראל ו/או רשות הפיתוח ו/או
קק"ל להעביר בעתיד לקופת הרשות ו/או הועדה המקומית .

ערכה לפרסום :אלונה סדן -שאול
מנהלת הלשכה .

