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 1/10תמצית מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
 17.2.10: תאריך 

 
 

 :  על סדר היום
 

 .23.12.09מיום  9/09אישור פרוטוקול ישיבה קודמת  .1

 .ראש המועצה , דני עטר -דיווח שוטף  .2
 . 2010ופתיחת שנת תקציב  2009דיווח סיום שנת תקציב  .3

בית , רם און, ברק, דעונהג. 2009רמת צבי לשנת : אישור תקציבי וועדים מקומיים  .4
 . 2010בית אלפא לשנת , השיטה

 .רים"אישור תב .5
 .שונות  .6

 
 

 :  חולק לחברי המליאה

 . 2010בית אלפא לשנת , בית השיטה, רם און, ברק, תקציבי וועדים גדעונה -

 .רים מעודכנת "רשימת תב -
 

 
משתתפים מקרב חברי 

 המליאה
 המליאהמוזמנים שאינם חברי  חסרים מקרב חברי המליאה

 גזבר המועצה –ואד זועבי 'ג אביטל –שאול מיכאל  ראש המועצה –דניאל עטר 
 ט המועצה"רמ –ארז שטיין  אומן –רמי אמויאל  מוקיבלה –עיד סלים 

 יועץ משפטי –ד אילן מירון "עו בית השיטה –ניצן סלע  ברק –רמי אלהרר 
 מנהלת הלשכה –שאול  -אלונה סדן גדעונה –אהרון יהושוע  אדירים –יהודה עמר 

  גן נר –ששון יעקב  בית אלפא –שמחה צלניקר 
  גן נר –אליהו ארבל  גבע –דן פלג 

  חבר –שלמה ניקסון  גדיש –יעקב פרץ 
  טייבה –פודי עבדל לאטיף  דבורה –עמרם עמוס 

  יזרעאל –שלמה לוי  חפציבה –יאיר אפשטיין 
  מגן שאול –נח ליאור אברהם  טמרה –תייסיר זועבי 

  מוקיבלה –עותמאן זיאדה  כפר יחזקאל –יצחק שדה חן 
  מוקיבלה –סמיח זיאדאת  מלאה –מנשה אזרד 

  מיטב –חיים יוסף  מולדת –מנחם רון 
  נעורה –חאלד חלדי  ניר יפה –אבנר חייט 

  סנדלה –עיזאת עומרי  נעורה –מוחמד זועבי 
  עין חרוד מאוחד –ארי  רמון בן עין חרוד איחוד –צביקי נור 

   פרזון –רחמים אליה 
   רם און –יוסי ביתן 

   רמת צבי –שניר פרידמן 
   תל יוסף  –צבי שחר 
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 :  סיכום
. שאינו מהווה קוורום, חברי מ ליאה 13נכח פורום של  17:55עד השעה . 17:30שעת הישיבה נקבעה לשעה :  הערה***

במהלך הדיווח . ולהתחיל עם סדר היום בהתאסף קוורום , יבה בסעיף הדיווח השוטףלפיכך הוחלט להתחיל את היש
 .השוטף התאסף הקוורום הנדרש 

 

 הצבעה והחלטת המליאה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
דיווח :  לסדר היום 2סעיף 
 .ראש המועצה  –שוטף 

  :תמצית דברי ראש המועצה

. התרחבות ומינוף חסרי תקדים של מערך זה  חלה מגמת: מערך קשרי החוץ של המועצה  .1
נכללה רק הברית עם אזור הוכטאונוס , בהחלטת המליאה, כשהוקם מערך זה לפני מספר שנים

כ בתיווך הסוכנות "אח. שתצוין השנה במספר אירועים , שנה לשותפות 20מאז מלאו . בגרמניה 
וסטס ורוד 'מסצ, ילות קונטיקטחתמנו על הסכמי שותפות עם קה" 2000שותפות "היהודית ודרך 

 .שהתבססו בעיקר על קשרי תרבות וחילופי משלחות אחת לשנה , איילנד

לנוכח העובדה כי זה מספר שנים שהמדינה שינתה את כיווני פעולתה ואופן הקצאת התקציבים 
בכדי לחזק את , איתרנו שני ערוצי פעולה, לרשויות כשאלו מקוצצים קיצוצים משמעותיים

ולא להגיע לקריסה כמו , לשרוד כרשות ולהמשיך לתת את השירות המיטבי לתושבינו יכולתנו
שני מסלולים אלו משפיעים באורח קיצוני על יכולת תפקוד . רשויות רבות וחזקות מאיתנו בארץ 

 : ואלו הם , המועצה למרות הקיצוצים המשמעותיים

, קרנות, רמים מדינתיים שוניםפעילות אקטיבית מול משרדי ממשלה וגו -מסלול פנים מדינתי
עבודה מול גופים אלה הוגדרה כמשימה ראשונה במעלה . בתחומים רבים ומגוונים' עמותות וכיוב

י ארז "המונה כארבעים איש ועבודתו מרוכזת ע, לפורום המנהלים הזוטר והבכיר של המועצה
 .ט המועצה "רמ, שטיין

 : יס כספים רבים לשני סוגי פעילות זיהינו בשנים האחרונות שניתן לגי –מסלול חוץ 

  מקורות מצומצמים יחסית  –יחסי יהודים ערבים בישראל. 

  מקורות בלתי נדלים בעולם לתמיכה וסיוע  –שיתופי פעולה באזורי סכסוך בעולם. 

הצגת מערך חיי הדו קיום בתוך המועצה . שני ערוצים אלו מתאימים ככפפה ליד למועצה שלנו 
תהליכי . זוכים לאהדה והתעניינות עצומים בעולם , ולה עם הפלשתינאיםוהצגת שיתופי הפע

ליצור את רמת העניין שתביאנו אל דרגי מקבלי ההחלטות ודרגי מקצי  –העבודה היו מפרכים 
למרות שמצוים במדינה מפותחת , הכספים בכל גוף ומקום ולהביאם להחלטה להשקיע באזורנו

ור שעד עתה גופים בינלאומיים וגלובליים אלה נהגו להשקיע ראוי לזכ) ולא במדינת עולם שלישי 
אפשר לדווח עתה כי לאחר חודשים רבים ומאומצים אנו מצויים ( . ברשות הפלשתינית בלבד

 .בשלבים קרובים למימוש ההישגים 

שהגיעו אלינו לאחר , הארגון היהודי החזק והמשפיע בעולם – ק"אייפהיום ארחנו את הנהגת 
מוסא כדורא הזוכה לסיקור נרחב בתקשורת העולמית , נין'ילותי ופעילות מושל גששמעו על פע

נין 'אליה הגיעו לאחר שסיירו בג, הייתה פגישה מרתקת ורבת רושם. האלקטרונית והכתובה 
 .ונפגשו עם המושל שם 

המורכבת מנשיאי כל הפדרציות היהודיות ,  GA -ה, ועידת הנשיאיםמחר אנו מארחים את 
, זהו פורום חשוב ועוצמתי המחובר ומשפיע על ממשלים בעולם. צפון אמריקה וקנדה  במדינות

מ "רה, סלאם פאייד. ב"נציגים מהם נפגשנו במנהטן אני ומוסא כדורא במהלך מסע בארה 50שעם 
אני מעריך כי נוכל . לאחר שיבקרו בגלבוע , נין'הפלשתיני יגיע אף הוא לפגישה איתם שתתקיים בג

 .ם רבים באמצעותם לפעילותנו רחבת ההיקף לגייס כספי
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 : נין 'פרויקטים מרכזיים במגוון הפעילות הנרקמת ומתקיימת בין גלבוע לג 2אציין 

  בהם ילמדו שפות , נין'האחד בגלבוע והשני בג, מבנים תאומים 2יוקמו  –מרכזי שפות– 
 7 -לגלבוע  ו$ מליון  7-עלות הפרוייקט כ. ספרדית וצרפתית , אנגלית, ערבית, עברית
מרכז השפות יאפשר תגבור ורכישת שפות לכל ילדי הגלבוע בשעות . נין 'לג$ מליון 

ס בשעות הלימודים ובכך יחסכו כספים רבים "ובנוסף ילמדו שפות בבתיה, צ"אחה
 .המוקצים לכך היום 

 מהמשאבים  90%. נין 'פרויקט שגובש ביני לבין מושל ג – נין'ג -פרויקט תיור גלבוע
 :שלושה מרכיבים מרכזיים לפרויקט . רויקט זה הושגו לפ

בו , נין'ס לתיירות בגלבוע ובג"ממשלת צרפת בוחנת את האפשרות להקים בי -
 .יוכלו ללמוד ולהתפתח גם תיירנים מהאזור 

 .נין 'יוקם מרכז תיירות אזורי בגלבוע ובג -
כשהלינה תהיה  ,נין'יומיים בגלבוע ויומיים בג –ימים  4יוצעו חבילות תיור בנות  -

 .חבילת התיור בגלבוע תכלול סיור באזור ובאתרים בצפון . בגלבוע 

קמפיין באירופה ובצפון אמריקה למודל זה ויצירת : המשימות הקרובות בנושא זה 
לקמפיין שיווק $ אנו בשלבי גיוס של מליון . חיבור למוקדי תיירות פוטנציאליים 

 .ב "לקמפיין שיווק בארה$ באירופה ומליון 

חתמנו על הסכם ראשון במעמד שר החוץ , נין'בנסיעתנו האחרונה לספרד וצרפת עם מושל ג
מוסא , שבראשו אעמוד אני והמושל, של פורום ראשי ערים מישראל והרשות הפלשתינית, הספרדי

השר גם הודיענו כי מאמץ את פעילותנו וכי יתמכו . נשיא הפורום יהיה שר החוץ הספרדי. כדורא
ר השלטון המקומי בספרד "נפגשנו עם יו. ו במימון שני הפרויקטים המרכזיים שנסקרו קודםויסייע

נצטרף אליו  2010במהלך מרץ . נין 'המבקש לארגן משלחת של ראשי ערים לביקור בגלבוע ובג
שם יוצג פרויקט התיור כפרויקט דגל של , לפגישה עם הנהלת השוק האירופאי המשותף בבריסל

נוזמן לכנס של ראשי ערים בברצלונה במהלך , עוד. מעמד זה כספים למימושו ספרד ויגויסו ב
איש  50ר השלטון המקומי הוא שכל ראש עיר יגיע עם "י יו"כשהמסר שיועבר ע, 2010יולי /יוני

כנס נוסף . מהלך דומה יבוצע למול האיגודים המקצועיים . מעירו במסגרת חבילת התיור המוצעת 
נין להציג את 'אליו נוזמן אני ומושל ג, תיירות בינלאומי בברצלונה שיתקיים הוא כנס שרי

בכדורסל לבדיקת האפשרות " ריאל מדריד"בספרד נפגשנו גם עם הנהלת . הפרויקטים שלנו 
נקבל תשובה בעוד . שהכנסותיו יוקדשו לפרויקטים שלנו , שיארחו את גלבוע למשחק ראווה

 .כשבוע

וגם הוא נרתם לסיוע לשני , י הבכיר של הנשיא סרקוזיבצרפת התארחנו אצל היועץ המדינ
צרפת אישרה לנו פרויקטים בכמה  -קרן ידידות ישראל. נין 'הפרויקטים המרכזיים בשותפות עם ג

הביע אף הוא , הנהלת פורום אגן המזרח התיכון הפועל בצרפת בעידוד הנשיא. מאות אלפי יורו 
זכינו להתארח בביתו של  , נוסף על כך.  נין 'עם גרצונו לסייע ולתמוך בפרויקטים המשותפים 

 .שביקש להגיע לביקור באזור ולתרום לפרויקטים , רוטשילד

כנסיה ובית כנסת סמוכים , יצר עימנו קשר מיליונר סעודי המבקש להקים מכספו באזורנו מסגד
 .וישנן עוד יוזמות רבות נוספות , זה לזה

חנו לפתח מערכת בינלאומי יוצאת דופן עם מסלולי עבודה מסיכום קצר ולא ממצה זה עולה כי הצל
 .נין 'ערבים בארץ ולפרויקטים המתקיימים בין גלבוע לג -עתירי מימון בכל הנוגע ליחסי יהודים

, כולל הנסיעה האחרונה לספרד וצרפת, אלא במימון המזמינים, רוב ההזמנות אינן במימון מועצה
כמובן . והשאר מתקציבנו( ם בחלק שכלל את צרפתג)י הספרדים "שמומנה בחלקה הגדול ע

חלק מתוך הזמנות שאנו , ל"שפעילות זו מחייבת ריכוז מאמץ עצום ונסיעות בתדירות גבוהה לחו
בשנים הקרובות . מקבלים וחלק מהנסיעות ביוזמתנו על מנת לפתח ולהרחיב מודל ייחודי זה

יפתח בפנינו פוטנציאל עצום , בדרך זול אך אם נתמיד "פעילות זו תחייבנו בנסיעות רבות לחו
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 .למימון חלק גדול מפעילות המועצה

המסר שאנו מעבירים והמודל למרקם החיים באזורנו הוא ייחודי ועשוי להביא כספים רבים 
אנו פועלים להרחיב ולמסד את יחידת קשרי החוץ ולהופכה . שאין להם מקורות אחרים , לאזור

 .שחלק מזערי ממנו נפרש כעת בפני המליאה , ותלמחלקה בכדי לעמוד בנטל המשימ

 

  –זמן שאלות ותשובות  -

 .חזרה לסדר היום 
אישור :  לסדר היום 1סעיף 

מיום  9/09פרוטוקול ישיבה  
23.12.09. 

 

  19 –בעד  
 1 –נגד 

 .אין  –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה 

מאשרת פרוטוקול ישיבה 
 . 23.12.09מיום  9/09קודמת 

 דיווח:   סדר היוםל 3סעיף 
 2009סיום שנת תקציב 

   . 2010ופתיחת שנת תקציב 

 : דגשים מסקירת  גזבר המועצה 
המציג , 2008ח המבוקר לשנת "קיבלנו ממשרד הפנים את הדו .א

ח יובא בפני מליאת "הדו. ₪ אלף  300 –ס כ "עודף תקציב ע
 .לאחר שיוצג וידון בוועדת הביקורת , המועצה

למרות השנה , מסתמנת להיות מאוזנת תקציבית 2009שנת  .ב
י משרד "הקשה שעברנו והקיצוצים שהושתו על המועצה ע

, ח הרבעוני האחרון"עובדים על הדו. הפנים ומשרדי הממשלה
 .למשרד הפנים  2010שיוגש בסוף אפריל , הלא מבוקר

  -זמן שאלות ותשובות  -
 

 

אישור :  לסדר היום 4סעיף 
: דים מקומיים תקציבי ווע

. 2009רמת צבי לשנת 
בית , רם און, ברק, גדעונה

בית אלפא לשנת , השיטה
2010 . 

 

לבד מתקציב רמת צבי , התקציבים עברו אישור ועדת הבדיקה
שלא עבר את אישור ועדת הבדיקה ויורד על כן מסדר , 2009לשנת 
 .היום 

 -זמן שאלות ותשובות   -

 20 –בעד 
 1 –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת  המועצה :  לטההח

תקציבי וועדים מאשרת את 
רם , ברק, גדעונה: מקומיים 

בית אלפא , בית השיטה, און
 . 2010לשנת 

אישור :   לסדר היום 5סעיף 
 . רים"תב

רים כפי שחולקה "גזבר המועצה מסביר ומפרט את רשימת התב
 ב לפרוטוקול"לחברים ומצ

 
  -זמן שאלות ותשובות  -

 19–בעד 
 1–נגד 

 אין –נע נמ
מליאת המועצה :  החלטה

רים "מאשרת את רשימת התב
ב "כפי שחולקה לחברים ומצ

 .לפרוטוקול 
 .שונות :  לסדר היום 6סעיף 

אתר הסקי  –ניגוד עניינים  .1
 בגלבוע

 : תמצית הסבר ראש המועצה
מאחר וייתכן שבני יפתח , מאחר וקיים סיכוי שאמצא בניגוד עניינים

ר לאתר הסקי בגלבוע להעביר את זכות אבקש בכל הקשו, שם עסק
. קים וכל שיידרש לעיד סלים 'צ/חוזים/הסכמים/החתימה על ניירת

 .ד משפטית שקיבלתי "זאת בהסתמך על חוו

 19–בעד 
 1–נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת העברת זכות חתימה 
הנוגעים או ' על מסמכים וכיוב

, קשורים לאתר הסקי בגלבוע
, עיד סלים, ראש המועצה לסגן

 .וזאת עד להודעה חדשה 
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 : תמצית סקירת ראש המועצה .פרויקט הגינון  .2
המועצה מתכננת שינוי במאפייני סל , כידוע -סל שירותים 

ישנם נושאים .  2010 –לראייה תקציב הגינון המוגדל ל , השירותים
 . שסוכמו גם מבחינת התקציב ותכנית עבודה שנפרטה למשימות 

 : מגובה תקציבית  , נושאים ימוסדו כפעילות שוטפת 4
מערכת הגינון הציבורי בצמתים ובין צמתים  –פיתוח נופי  .1

כשלכל תא שטח , תאי שטח 4 -תחולק ל, וגושי יישובים
אחד התנאים שהתנינו הוא . מכרזים  4כ "ס –יצא מרכז 

וזאת כאמצעי , כי קבלן לא יוכל לזכות ביותר ממכרז אחד
המכרזים יכלול אלמנט של . רה למועצה פיקוח ובק

לפתח רצועות , הכוונה היא בשלב הנוסף. אחזקה ופיתוח 
 .גינון בין יישובים וצמתים סמוכים

ראש המועצה מודה לאגודת המים על תרומתה את המים 
 . 71לגינון הציבור בצמתי כביש 

שייענה על קריטריונים , לכל יישוב –גינון פנים יישובי  .2
. יוקצב סכום פייר תושב לגינון ,  בועיםמסוימים וק

יישובים המצויים בשלבים שונים של הרחבה יקבלו 
כאמצעי לעידוד ומינוף , תוספת של סכום אחיד נוסף

יישוב שירצה לבצע את הגינון ואחזקתו . ההרחבה 
ייכנס לקטגוריית המכרז בתא השטח , באמצעות המועצה

צה מדגיש כי ראש המוע. של הקבלן הזוכה מטעם המועצה 
, לא יינתן כל סיוע מעבר לשוטף ליישוב ללא וועד מתפקד

השתתפות המועצה מותנית . )תקציב מאושר ומבוקר 
 (.בניהול תקין של ועד מקומי

תועבר . יוחל פינוי קבוע בכל יישובי המועצה  –פינוי גזם  .3
הוועדים , הודעה מסודרת ותבוצע הסברה לכל המזכירויות

. ם הקבועים לפינוי הגזם בכל יישוב והתושבים באשר לימי
לאחר התחלת העבודה יתחיל לפעול הפיקוח כנגד תושבים 

בשלב הראשון תימסר . שיוציאו גזם שלא בימי הפינוי 
 .התראה ולאחר מכן יינתנו קנסות 

. יבוצע אחת לחודש בכל יישובי המועצה  -טיאוט כבישים  .4
ים משטחי על פינוי רכב, תועבר הודעה מקדימה לפני ביצוע

. בשלב ראשון נתחיל לבצע באמצעות קבלן . טיאוט 
 . במקביל תיבדק כדאיות תקציבית ברכישת מכונת טיאוט

 

מינוי  –וועדים מקומיים  .3
 .וועדת ביקורת 

ראש המועצה מציין כי נושא הוועדים המקומיים מצוי בצורה ערה 
 תועלה לאתר האינטרנט של המועצה עמדת. בשיח ציבורי והמדיני 

מרכז המועצות האזוריות לסוגיות הוועדים המקומיים וועדי 
וחברי המליאה יוכלו להעיר ולהגיב , שהתפרסמה באחרונה, האגודה

 .לכך 
יועבר מכתב לוועדים בדרישה למנות ולהודיע למועצה על מינוי 

ועדות ביקורת יישוביות תוך פירוט שמות חברי וועדת הביקורת בכל 
 .יישוב 

 

יון חברה הרכב דירקטור .4
כלכלית גלבוע וקולחי 

 .הגלבוע 

שריון )י הנחיות משרד הפנים באשר להרכב הדירקטוריונים  "עפ
תואר ראשון )ולתנאים למינוי חבר דירקטוריון ( מקומות לנשים

עובדי  1/3 -נציגי ציבור ו 1/3, חברי מלאה 1/3וחלוקה של ( 'וכיוב
שטרם כונסו , ניםאנו נדרשים לבצע שינוי בהרכב הדירקטוריו, רשות

 : להלן השינוי . מאחר ולא זכו עדיין לאישור משרד הפנים 
 :  חברה כלכלית גלבוע

 .יועבר למשבצת חברי מליאה  –עיד סלים 
 .לוי  -ורד ריבן –במשבצת עובדי מועצה תשובץ 

, עומר הרפז, אורי עזר, פרטי שרל: יבוטל מינויים של: נציגי ציבור 
עין  –אסא גיארי , בית השיטה –יצן סלע נ: ימונו . מוחמד כמאל 

 .טמרה  -נסרין זועבי , חרוד איחוד
ולפיכך יבוטל מינויים של מנחם רון , מספר יצומצם: חברי מליאה 

 20 –בעד 
 אין –ד נג

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת שינוי בהרכב 
דירקטוריון החברה הכלכלית 

 .כמפורט בפרוטוקול , גלבוע
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 .ושניר פרידמן 
נודיע על , מאחר ונדרשים עוד פרטים להבהרה:  קולחי גלבוע 

 .השינוי במליאה טלפונית או בישיבת המליאה הבאה 
כזכור מליאת המועצה  -מאיר וריקי כהןסל הטבות למשפחת  . גן נר –ריקי ומאיר כהן  .5

אישרה למשפחה זו פטור מכל התשלומים למועצה ומוסדותיה 
. ב הקשה אליו נקלעו בשל מחלת בנם לנוכח המצ 2005בשנת 

סיכמנו כי בתחילת כל שנה נשוב ונאשרר במליאה את סל ההטבות 
אבקש את המליאה לאשרר את סל ההטבות . במידה ולא יחול שינוי 

 :הכולל, 2010למשפחה לשנת 
 .פטור מלא מתשלומי הארנונה . 1
פטור מלא מתשלום מכלל הפעילות המתקיימת במסגרת . 2

 ינוך לאורך מינהל ח
 .כל השנה  
 .פטור מלא מתשלום עבור גן ילדים . 3
 .פטור מלא מתשלום עבור שכר לימוד בבתי הספר . 4

 

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת סל הטבות למשפחת 
, 2010לשנת  -מאיר וריקי כהן

 :הכולל
פטור מלא מתשלומי . 1

 .הארנונה 
שלום מכלל פטור מלא מת. 2

הפעילות המתקיימת במסגרת 
 .מינהל חינוך לאורך כל השנה 

פטור מלא מתשלום עבור גן . 3
 .ילדים 

פטור מלא מתשלום עבור . 4
 .שכר לימוד בבתי הספר 

כדורסל  –אליפות העולם  .6
 . 2011נכים  ספטמבר 

 : ראש המועצה -תמצית סקירה 
הוקמה ועדה . ישראל מארחת את אליפות העולם בכדורסל נכים 

בסיועו הרב של רועי , הצלחתי. באיגוד הספורט לטיפול בנושא
ר האיגוד לקיים האירוע "לשכנע את יו,  רוזנברג מכפר יחזקאל

אנשי  200 –מלווים וכ  150 -כ, שחקנים 400 -יגיעו לארץ כ. בגלבוע 
השחקנים ילונו במלון . מדינות בעולם  20 -תקשורת ועיתונאים מ

מים יקבלו את הצימרים בעין חרוד איחוד והיתר "כל האח, בנצרת
, הקבוצות ישחקו בעפולה. ילונו בצימרים וחדרי אירוח באזור

שישופץ כבר , באולם גן נר והנשים ישחקו באולם עין חרוד מאוחד
משחק הגמר יתקיים בגן נר וישודר בשידור חי . בקיץ הקרוב 

בית הקשור אנו גם נארח את מוקדמות ה. למדינות רבות בעולם 
ירון אוחיון צורף להנהלת איגוד הספורט המטפלת . לישראל 

 .באירוע
לאחר , מניח כי בשבוע הבא נשוב לעבודות הרחבת אולם הספורט

 .שהספורטוטו קיבלו החלטה עקרונית לתמוך בהרחבתו 
ראש המועצה מאמץ הצעתו של שניר פרידמן להנגיש אתרי האזור 

במסגרת פרויקט התיור המשותף  הצעה זו תיבדק. לתיירות נכים 
 .נין 'עם ג

 

נסיעת תלמידים לפולין  .7
סיוע  –ס "במסגרת בתיה

 .לנזקקים 

אולם ללא , ראש המועצה מודיע כי ישנם מסלולי תמיכה לנזקקים
ס ותוצע תמיכה "סוגיה זו תידון בנפרד עם מנהלי בתיה, קשר לכך

עה מעלות הנסי 60%/50% –ס בגובה של עד כ "וסבסוד לבתיה
לתלמידים שיעסקו בפרויקט קהילתי לאורך השנה בהכוונת 

 .ובאחריות המועצה

 

פארק תעסוקות מבואות  .8
 .ש יצחק רבין "הגלבוע ע

מפעלים עברו את ועדת האכלוס הבוחנת  10ראש המועצה מעדכן כי 
מפעלים קיבלו תשובה  3, מביניהם. ע ולתקנון "התאמתם לתב

בעצה אחת עם , רקעי ישראלמינהל מק. והשאר חיובית .שלילית 
 .יש זוכה . דונם  30כ "בס, מגרשים 4המועצה פרסמו מכרז על 

 

במימון , ראש המועצה מדווח כי נבחרה פרויקטורית במכרז .נורית  .9
אושרה תכנית . מתגבשת ועדת קבלה . החטיבה להתיישבות והיזם 

, בתוך מספר חודשים מועט. שיווק  ואושר סגנון הבתים שייבנה 
 .יש גרעין מתיישבים  . פעל תכנית השיווק תו

 

 : תמצית מדברי ראש המועצה .שקיפות בעבודת המועצה  .10
כך . אנו מקפידים הקפדה יתרה על ביצוע החלטות מליאת המועצה 

גם אלה עברו . ל ועבודה היחידה לקשרי חוץ "גם ביחס לנסיעות לחו
, הפרוטוקולים מישיבות המועצה וועדותי. במליאת המועצה 
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, מישיבות המינהלים ועבודת המועצה הפנימית ועם היישובים
, ע"תקנוני תב, כמו גם צו הארנונה. מתפרסמים באתר המועצה 

תכניות מתאר מאושרות ועוד ליצירת שקיפות מלאה לעבודת 
 .המועצה ומתן מרב המידע לתושבים 

לא אגיב למגמתיות פוליטית שתכליתה לפגוע ולשבש את עבודת 
רשויות רבות מגיעות למועצה ללמוד את אופן עבודתה  .המועצה 

ן "מחירי הנדל. ויכולתנו להגיע לתוצרים איכותיים למול התושבים 
ולכך , בכלל ישובי המועצה עלו במאות אחוזים בשנים האחרונות

 .קשר ישיר לפועלנו ופעילותנו 
 .מנהלת הלשכה , שאול -אלונה סדן:  ערכה לפרסום

 
 
 
 


