הפגישה  :תמצית מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 3/09
תאריך 5.4.09 :
על סדר היום :
על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8
.9

ברכת ראש המועצה לחג הפסח ולחג הפסחא .
אישור פרוטוקולים קודמים  1/09ו –  2/09מיום . 16.2.09
דיווח שוטף  -דני עטר ,ראש המועצה .
המשך שיבוץ בועדות .
דיון בעמדת המועצה בסוגיית החלטת ממשלת ישראל על הכרזת שדה התעופה מגידו
כשדה בינל' .
אישור סיכום הועדה הממליצה למליאה למחיקת חובות ארנונה מיום . 28.12.08
אישור נציג ציבור לוועדת הבוחנים למכרזים בדבר משרות פנויות ברשויות המקומיות .
אישור תב"רים .
שונות .

משתתפים מקרב חברי
המליאה

חסרים מקרב חברי המליאה

מוזמנים שאינם חברי המליאה

דניאל עטר – ראש המועצה
עיד סלים – מוקיבלה
רמי אלהרר – ברק
שאול מיכאל – אביטל
יהודה עמר – אדירים
שמחה צלניקר – בית אלפא
יוסף פרג – בית השיטה
ששון יעקב – גן נר
אליהו ארבל – גן נר
ארמנד עמוס – דבורה
שלמה ניקסון – חבר
פודי עבדל לטיף – טייבה
תייסיר זועבי – טמרה
יוסי פן – יזרעאל
יצחק שדה -חן – כפר יחזקאל
נח ליאור אברהם – מגן שאול
עותמאן זיאדה – מוקיבלה
מנשה אזרד – מלאה
אבנר חייט – ניר יפה
חאלד חלדי – נעורה
מוחמד זועבי – נעורה
עיזאת עומרי – סנדלה
צביקי נור – עין חרוד איחוד
רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד
רחמים אליה – פרזון
יוסי ביתן – רם און
שחר צבי – תל יוסף

רמי אמויאל  -אומן
אהרון יהושוע – גדעונה
דן פלג – גבע
יעקב פרץ – גדיש
יאיר אפשטיין – חפציבה
סמיח זיאדת – מוקיבלה
עמרם אפרים – מיטב
מנחם רון – מולדת
שניר פרידמן – רמת צבי

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

סיכום :
הנושא לסדר היום

תמצית הדברים

הצבעה והחלטת המליאה

 .1ברכת ראש המועצה לחג הפסח
ולחג הפסחא .
 .2אישור פרוטוקולים קודמים
 1/09ו –  2/09מיום . 16.2.09
 .3דיווח שוטף  -דני עטר ,ראש
המועצה .

 .4המשך שיבוץ בועדות .
 .5דיון בעמדת המועצה בסוגיית
החלטת ממשלת ישראל על
הכרזת שדה התעופה מגידו
כשדה בינל' .

 .6אישור סיכום הועדה הממליצה
למליאה למחיקת חובות ארנונה
מיום 28.12.08

רחמים אליה – טוען כי ביקש לבטל מינויו
כחבר ועדת ביטחון ,ובניגוד לכך נכתב מינויו
בפרוטוקול .2/09
 .1במסגרת תקופת הבחירות לראשות
המועצה ,עלו נושאים שונים ומגוונים
במפגשים עם תושבים שיצרו את הצורך
בביצוע מהלך של תיאום ציפיות והגדרת
צרכי התושבים .לאור זאת בחודשים
הקרובים ייערך סקר נרחב בתשאול
אישי  .יודגש כי מטרות הליבה של
המועצה ,כפי שהוגדרו זה מכבר ,לא
ישונו בעקבות הסקר.
*ראש המועצה מקבל הערת חבר המליאה
צביקי נור כי אם עלות הסקר תגדל מ – 50
אלף  ,₪יימסר על כך למליאה.
ראש המועצה מציין כי טרם הסתיימה עבודת
השיבוץ בנושא זה .אי לכך לא יועלה בישיבה
זו ויידחה לישיבת המליאה הבאה .
המליאה תקיים תהליך למידת הנושא ,ויובאו
בפניה אנשי מקצוע מצדדים ומתנגדים  .בכל
ישיבה יישמע איש מקצוע עד מיצוי הנושא .
רמי אלהרר מרכז הפעילות בתחום .
חברי המליאה המעוניינים ,הם או מישהו
מיישוביהם להצטרף לדיוני הצוות המקצועי,
מוזמנים לעשות כן תוך פניה לרמי אלהרר .
בתשובה לחבר המליאה מוחמד זועבי משיב
ראש המועצה כי המועצה החלה בתהליך
למול תנובה למיצוי ההסכמים שימזערו את
המפגע הסביבתי ממתקן טיהור שפכים
הסמוך לטמרה .
 יועץ המשפטי מסביר ומפרט אתעבודת הוועדה –
דגשים:
א .דיון בתיקי חייבים נזקקים ,שגם מיצוי
זכויותיהם בועדת ההנחות  ,אין בו בכדי
לאפשר להם לשלם חובם .
ב .הוועדה ממליצה למליאה .לאחר אישור
המליאה מועבר לממונה על המחוז
במשרד הפנים לאישור מחיקת
חובותיהם .
ג .מבחני הכנסה מחמירים – מקרי קצה
המוכרים ברווחה .
ד .הועדה דנה בכל תיק בנפרד .החלטה פה
אחד בכל תיק .שני תיקים נדחו .
ה .רשימת השמות חסויה ממגבלות צנעת

בעד –  . 26נגד –  .1נמנע – אין .
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקולים  1/09ו-
 2/09מישיבותיה ביום . 16.2.09

 .1מליאת המועצה מחליטה לפתוח בהליך
למידת הנושא על היבטיו השונים .
 .2לישיבת המליאה הבאה יוזמן נדב רז,
ממתנגדי ההחלטה ,שיוכל לצרף נוספים
מטעמו ,שיש בעמדתם בכדי להרחיב את
היריעה .

בעד –  . 27נגד – אין .נמנע – אין .
 .1מליאת המועצה מאשרת את החלטות
הוועדה הממליצה למחיקת חובות ארנונה,
מיום . 28.12.08
 .2מליאת המועצה מאשרת העברת החלטה
לאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים .
 .3בבוא הנושא שוב להחלטת מליאה יוגש
תקציר ללא ציון שמות ופרטים מזהים,
באשר לכל תיק בו דנה הוועדה .

הפרט .חברי מליאה שיחפצו יוכלו לעיין
בה ובחומר שעמד בפני הועדה .
 זמן שאלות ותשובות - .7אישור נציג ציבור לוועדת נוהל המתקיים בהתאם להנחיות משרד
הבוחנים למכרזים בדבר משרות הפנים  .ראש המועצה מציג מועמדותו של מר
טאהא זועבי ,מכפר טייבה ,הממלא פונקציה
פנויות ברשויות המקומיות .
זו מזה  4שנים .
 .8אישור תב"רים .
 .9סעיף שונות
א .ראש המועצה מעלה את היוזמה
לסבסד חיסון כנגד סרטן צוואר
הרחם ,לילדות ונשים בין
הגילאים  ,9-26כהתייחסות
ערכית וחברתית של המועצה
לנושא כאוב זה ומעצם היותו
אמצעי מניעה יעיל במאת
האחוזים.
נספח דגשים לנושא מצ"ב .
ב .משרד הפנים הורה לבטל
ההליכים הקודמים באשר
לזכויות חתימה בחשבון בנק של
"יד לחמישה" ,שעלו בישיבות
מליאה קודמות והינחה את
ביה"ס לפתוח חשבון בנק חדש.
הפרטים עפ"י שהוכתב ,בנוסח
להחלטת
יצורפו
שנקבע,
המליאה .

ג .שינוי פנימי ,רישומי ,בתקציב
שוטף של המועצה לשנת . 2009
מטרה  :איגום סעיפי תקציב
להקמת ופעילות מינהל תרבות
וצעירים .
ד .שאילתות של חבר המליאה
עותמאן זיאדה – השאילתות
הועברו בכתב ומצ"ב לפרוטוקול

 ג'ואד זועבי ועיד סלים מסביריםומפרטים רשימת התב"רים
שחולקה לחברי המליאה -
ראש המועצה מדגיש כי תוקם ועדה בראשות
רופא מומחה בתחום ,גזבר המועצה ויועץ
משפטי שתבחן את כלל הסוגיות והמשמעויות
של החלטה זו ותביאם בפני מליאת המועצה .
מדגיש כי למועצה מנגנוני בקרה וסיוע לפיהם
יבחנו אופני הסיוע וההשתתפות (במידת
הצורך).
 נושא זה יסוכם בישיבת המליאה הבאה.

סה"כ איגום התקציבים –  2080אלף . ₪
הפירוט :
העברה מהמתנ"ס  980 :אלף .₪
סעיף פעולות תרבות במועצה  600 :אלף . ₪
סעיף חגיגות ודו קיום במועצה  500 :אלף . ₪
א .הקמת מסגד נוסף .
ב .כביש  – 60סכנה למשתמשים בדרך .ר'
המועצה -הנושא הועלה פעמים אינספור
ומועלה תדיר ע"י המועצה ותושבים בפני
גורמי מע"צ השונים ומשרד התחבורה .
עד כה ללא תוצאות .
ג .כביש  – 675סכנה מהפניה לעין חרוד
איחוד .ר' המועצה – הועברה פניה

בעד –  .27נגד – אין .נמנע – אין .
מליאת המועצה מאשרת מינוי של טאהא זועבי
מכפר טייבה ,כנציג ציבור בוועדת הבוחנים
למכרזים בדבר משרות פניות ברשויות
המקומיות .
בעד –  .27נגד – אין  .נמנע – אין .
מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים
כפי שחולקה ומצ"ב לפרוטוקול .
מליאת המועצה תומכת ברעיון ומאשרת
בחינתו ברמה המקצועית והתקציבית .

בעד –  .27נגד – אין .נמנע – אין .
 .1מליאת המועצה מאשרת לביה"ס "יד
לחמישה" לפתוח חשבון בבנק הפועלים
בע"מ ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת
חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון
המקובלים בבנק ,שנוסחה מצ"ב
לפרוטוקול .
 .2מליאת המועצה מאשרת להסמיך בזה את
האנשים הבאים לחתום בשם ביה"ס "יד
לחמישה" על טופס פתיחת חשבון ,לחתום
על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק ,לייצג
את ביה"ס "יד לחמישה" ולפעול בכל
העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות
בעלי זכות החתימה בחשבון :
ענת רביב – מנהלת – ת.ז051372357 .
רחל סיוון – מזכירה – ת.ז079813150 .
 .3אופן החתימה  :שתיהן יחד בצירוף חותמת
ביה"ס "יד לחמישה" .
בעד –  .27נגד – אין  .נמנע – אין .
מליאת המועצה מאשרת שינוי רישומי בתקציב
המועצה השוטף לשנת  2009לצורף הקמת
ופעילות מינהל תרבות וצעירים ,עפ"י איגום
המשאבים כפי שצוין בסעיף זה .

ה .שאילתה – חבר המליאה צבי
שחר
ו.

שאילתה – חבר המליאה רחמים
אליה

ז.

עיד סלים – מבקש להביא
לאישור המליאה  4פרויקטים
שיש בגינם השראות תקציביות
אולם לא ברור אם כבר הוצאו
תב"רים עליהם או לא  ,וזאת
בכדי לא לעכבם .

למע"צ להסדרת צומת הכניסה לקיבוץ .
כמו כן הועברה פניה למע"צ לרמזור
צומת בית השיטה .
תלוליות והשלמת פרויקט הכבישים
הפנימיים בתל יוסף .ר' המועצה – משיב כי
הפרויקט יושלם  .העיכוב בשל עצירת
תקציבים ע"י משרדי הממשלה השונים .
א .מינוי מנכ"ל מקצועי א -פוליטי למועצה,
למתן תשובות ענייניות לתושבים  .ר'
המועצה – מטרה זו אינה ממן הגדרת
תפקידו של מנכ"ל  .בכל מקרה הסוגיה
אינה רלוונטית לגבי מועצה אזורית .
ב .טוען כי רמי אלהרר אינו עונה לטלפונים
ומערב שיקולים פוליטיים בעניינים
מקצועיים ומבקש לפעול להדחתו .חברי
מליאה הביעו התנגדותם לטענות אלה .
ר' המועצה – שורש העניין ככל הנראה
בסכסוך אישי שיש ליישבו .רמי אלהרר
מבצע תפקידו במסירות אין קץ
ובמקצועיות וענייניות ,תחת מגוון
לחצים ואילוצים תקציביים .
הפרויקטים הם :
 כיכר אביטל –  300אלף  - ₪משרד
התחבורה .
 כיכר חפציבה –  650אלף  - ₪משרד
השיכון .
 מועדון מוקיבלה –  450אלף  ₪משרד
השיכון 360 ,אלף  ₪משרד השיכון90 ,
אלף  ₪משרד הרווחה .

בעד –  .27נגד – אין .נמנע – אין .
מליאת המועצה מאשרת הפרויקטים כפי
שפורטו בסעיף זה .

ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה .

