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 31/2נושא : פרוטוקול מליאה 

 3323/2תאריך : 

 
 

 :  על סדר היום
 
 . 11.1.11, מיום 1211, מליאה טלפונית /1./1.1/ , מיום/1121. אישור פרוטוקולים קודמים: מליאה 1

 .ראש המועצה -. דיווח שוטף /

 . עיד סליםמציג   – 111/נגזרת  -. דיווח תכנית עבודה רב שנתית1

 .ג'ואד זועבימציג  –. חובות נבחרי ציבור 1

 מציג בני סגל.  – 115+ חיבור לכביש  11. הצגת כביש 5

 .מציג דן פלג – 111/. דיון ואישור דוחות ביקורת מפורטים תקציב 1

 . שינוי מורשי חתימה בחשבונות בתיה"ס.1

 .ג'ואד זועבימציג  – 111/.אישור תקציב ועד מקומי מגן שאול לשנת 8

 .. אישור תב"רים9

 . שונות.11

 

 ***חולק לחברים ומצ"ב לפרוטוקול :

 של משרד הפנים //31עיקרי דוחות ביקורת מפורטים לשנת  -

 על הדוחות לעיל3 31/2דו"ח ועדת הביקורת מפברואר  -

  31/2תקציב ועד מקומי מגן שאול לשנת  -

 דף תב"רים לאישור המליאה3 -

 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חברי המליאהחסרים מקרב  נוכחים מקרב חברי המליאה

 

 גזבר המועצה -ג'ואד זועבי  אומן -רמי אמויאל  ראש המועצה –דני עטר 

 רמ"ט המועצה  -ארז שטיין  בית השיטה -שמוליק כהן  מוקיבלה –עיד סלים 

 מבקר המועצה -אייל פינגנבוים  גדעונה -אהרון יהושוע  ברק –רמי אלהרר 

 מהנדס המועצה -בני סיגל  גן נר -אליהו ארבל  אביטל - שאול מיכאל

 דוברת המועצה -סיגל בן דוד  גדיש -יעקב פרץ  בית אלפא –שמחה צלניקר 

 יועץ משפטי -עו"ד אילן מירון  דבורה -עמרם עמוס  גן נר -ששי יעקב 

 מנהלת הלשכה -שאול  -אלונה סדן חבר -עופר ברזילי  גבע -דן פלג 
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  טמרה -תייסיר זועבי  חפציבה -יין יאיר אפשט

  יזרעאל -קובי לוי  מלאה -מנשה אזרד

  כפר יחזקאל -יצחק שדה חן  נעורה -מוחמד זועבי 

  מגן שאול -נוח ליאור אברהם  עין חרוד מאוחד -רמון בן ארי

  מוקיבלה -עותמאן זיאדה  פרזון -רחמים אליה 

  מוקיבלה -מופיד זיאדאת  רם און -ברוכי מגל

  מיטב -חיים יוסף  תל יוסף -צבי שחר

  מולדת -מנחם רון  

  ניר יפה -פליקס דה פז  

  נעורה -חאלד חלדי  

  סנדלה -עיזאת עומרי  

  עין חרוד איחוד -צביקי נור  

  רמת צבי -שניר פרידמן  

 
    

 : תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
3 בשל אי התאספות קווארום ובעצת היועץ המשפטי החליטו חברי המליאה הנוכחים להמתין 3:21/המועצה זומנה לשעה מליאת 

 , בה ניתן יהיה לקבל החלטות בפורום הנוכח3:213/עד התהוות קווארום או עד השעה 

  -כישיבה חוקית מן המניין  3:21/מליאת המועצה מתחילה את ישיבתה בשעה  -

 חברי המליאה אינם מגיעים גם לישיבות הוועדות בהן הם משובצים. - שמחה צלניקר

נתחיל הליך גריעה מהמליאה של חברי מליאה הנעדרים ברציפות ולמשך זמן ממושך מישיבות המליאה. מציין כי  - ראש המועצה

בעת בחירות חברים נלחמים להיבחר למלאה ולוועדות, אך עם בחירתם רבים אינם מגיעים. עד כה עם גריעת חברים נעדרים ירדנו 

 .11 -ל 11 -במספר חברי המליאה מ

 קורה עם ההגעה של חברים לישיבות מאוד מאכזב.  ישנם שטורחים ומגיעים בהתנדבות ובזמן.מה ש - דני פלג

 :  לסדר היום /סעיף 

אישור פרוטוקולים קודמים: מליאה 

, מליאה 333/33/3 , מיום11/3/

 3 13/3/2/, מיום 1/2/טלפונית 

 

 

: מוסיף עוד פרוטוקול לאישור  ראש המועצה

וכן בקשה לתיקון  /1./1.1/מיום  /921המליאה 

מאת חבר המליאה  /1./1./מיום  /821פרוטוקול 

 צבי שחר.

 5סעיף  /1./1./מיום  /821בפרוטוקול  - צבי שחר

לסדר היום הוכנס בסיום ציטוט דבריו סימן שאלה. 

מבקש למחוק סימן השאלה מדבריו. מבהיר כי 

 לא היו שאלה אלא הצהרה. דבריו

 

  -בקשת התיקון מצ"ב לפרוטוקול זה  -

 1/ -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

:  מליאת המועצה  החלטה

מאשרת פרוטוקולים קודמים 

 מישיבותיה : 

  31/3תיקון לפרוטוקול 

לפי בקשת  33/33/3מיום 

 חבר המליאה צבי שחר3

  21/3פרוטוקול מליאה 
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 333/33/33מיום  

  11/3/מליאה פרוטוקול 

 333/33/33מיום 

  1/2/מליאה טלפונית 

 13/3/23/מיום 

 

 -: דיווח שוטף  לסדר היום 3סעיף 
 ראש המועצה3

 :  תמצית דברי ראש המועצה

 התקיימה בשבוע שעבר, באירוע   - אליפות המדינה לקבוצת הרוגבי יזרעאל גלבוע

 מכובד ורב משתתפים.

  במעמד שר החינוך קיבל ביה"ס פרס חינוך בטקס  -פרס חינוך ארצי לבי"ס חב"ד

 ארצי. הישג מרשים ומכובד ביותר.

  על פעילותו בתחום החינוך  -פרס חינוך מחוזי לביה"ס היסודי עמק חרוד

 והסובלנות.

  15-16.3.13שבת  -תתקיים בשישי -ע"ש רא"ל משה לוי  13צעדת הגלבוע  ה 

ך במועצה וכן בהשתתפות בהשתתפות גני הילדים ובתי הספר מכל מוסדות החינו

קבוצות מאורגנות, וועדי עובדי ומשלחות רבות מחו"ל. חברי המליאה ובני 

 משפחותיהם מוזמנים להצטרף לאירוע זה.

 תתקיים ב  -, סינגלים גלבוע חנוכת מסלולי רכיבת אופניים אתגריים בגלבוע- 

לכבד  בשער הזהב בגלבוע. חברי מליאת המועצה מוזמנים 11:11בשעה  1.11.//

 מעמד זה בנוכחותם.

  : קשרי חוץ 

התקיימה נסיעה לצרפת, לעיר הוברווילה במסגרתה התקיימו פגישות  - 11./.5/-1/ -

שונות לגיוס כספים וכן סגירת פרטים שונים לקראת חתימת ברית ערים עם 

בית ג'אלה. השתתפו במשלחת ראש המועצה וסגנו  -ג'נה גרמניה -גלבוע -הוברווילה

 מימון מועצה והעיר המארחת.עיד סלים. 

מתוכננת נסיעה לגרמניה לעיר ג'נה במטרה לעמוד על פרטים נדרשים  - 1-9.5.11 -

בית ג'אלה. הרכב   -הובווילה -ג'נה -לקראת חתימת ברית ידידות בין גלבוע

 המשלחת טרם סוכם. מימון מועצה והעיר המארחת.

  מיים במסגרתה שקדנו על בשבוע שעבר קיימנו ישיבת עבודה בת יו –סל שירותים

בניית סל שירותים משודרג של המועצה ליישובים. בין היתר תגבור ימי פינוי אשפה, 

איסוף גזם, טיאוט רחובות, תאורת רחובות ועוד. חוברת סל השירותים תופץ בתוך 

 זמן קצר לכל בתי האב במועצה.

דיווח תכנית :  לסדר היום 2סעיף 

 31/23נגזרת  -עבודה רב שנתית 

 

סגן ראש המועצה, עיד סלים, מקריא ומפרט את תכנית העבודה בינוי ותשתיות  -

  –נגזרת של התכנית הרב שנתית שאושרה זה מכבר במליאה  – 31/2לשנת 

  מיליון  5/ –היקף התכנית בבינוי.₪ 
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  מיליון  111 –היקף התכנית בתשתיות.₪ 

 

  –רשימת הפרויקטים שהוקראה תצורף לפרוטוקול  -

מדגיש כי רשימת הפרויקטים שהוקראה בבינוי ובתשתיות הינה רשימה  – המועצהראש 

של פרויקטים שתומחרו, אושרה ויש להם גיבוי תקציבי. כל פרויקט שיאושר במהלך 

 , יתווסף לרשימה זו ויהיה חלק ממנה.111/ –הזמן ויוקצה התקציב לביצועו ב 

 

 2/ –בעד 

 / –נגד 

 אין –נמנע 

, כפי 31/2ועצה מאשרת את תכנית העבודה בבינוי ותשתיות לשנת : מליאת המ החלטה

 שהוקראה ומצ"ב לפרוטוקול3

 

כל הכבוד על הרשימה שהוקראה. רשימה מכובדת ומרשימה שמראה הרבה  – דני פלג

 עשייה. יש מצ'ינג עם היישובים או המועצה ? 

גם אם יש מצ'ינג, בפרויקטים שהוצגו נושא זה כבר מסוכם עם  –ראש המועצה 

 היישובים. אין השתתפות מועצה בפרויקטים אלה. זוהי תכנית לביצוע.

קיבוץ תל יוסף לא מופיע ברשימה, והבטחת )ראש המועצה( שיהיה. מה לגבי  –צבי שחר 

 שדרוג בית העלמין בתל יוסף ?

 בית עלמין תל יוסף עדיין במסגרת הבקשות למשרד הדתות ומצוי בטיפול. –רמי אלהרר 

חובות נבחרי  : לסדר היום 1סעיף 
 3ציבור

 

המועצה צפויה לעלות בדו"ח מבקר המדינה העומד להתפרסם תחת  - ראש המועצה

כותרת זו, כרשות שלא ביצעה את הפעולה האחרונה המתחייבת בחוק כלפי נבחרים 

גריעה מהמליאה של כל  חבר מליאה שנוהלו כלפיו כל ההליכים לגביית  -חייבים, והיא 

וונתו לבצע וליישם הנחייה זו החוב ולא הסדיר2 פרע את חובו. ראש המועצה מודיע כי בכ

וכי כבר הבוקר הוציא גזבר המועצה מכתב לחברי מליאה חייבים, שלא הסדירו חובם, 

יום חברותם במליאה.  11המודיע כי במידה ולא יסדירו או יפרעו חובם, תפקע בתוך 

שמות החייבים לא יוקראו בישיבת מליאה זו. אלא יובאו לידיעת חברי המליאה לאחר 

מהמליאה, כולל גריעתם של חברי מליאה הנעדרים באופן רצוף וממושך  גריעתם

 מישיבותיה.

 מה לגבי חובות עובדי מועצה ?  - שאול מיכאל

עובדי מועצה אינם מופיעים בדו"ח. לכולם הסדר תשלומים לרשות דרך  - ראש המועצה

 השכר או בהוראת קבע.

 /3הצגת כביש  לסדר היום :  5סעיף 
 3 335 + חיבור לכביש

עלה באחרונה לכותרות לנוכח מספר תאונות קטלניות שאירעו  11כביש  - ראש המועצה

יחד עם ראש עיריית בית שאן וראש מועצה אזורית עמק המעיינות שלחו מכתב לשר בו. 

שנים, בעיקר  11 –התחבורה המתריע כי אי הסדרת הכביש שתכנונו נמשך מזה כ 

בנקודות המסכנות חיים, וזאת למרות שהגענו להסכמות בכל המחלוקות שהיו כרוכות 

בתכנון, הינה התרשלות ומריחת הנושא והדגשנו כי אין כל סיבה שמשרד התחבורה לא 
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 יחל מיידית בסלילת הכביש והסדרת כל הנקודות הבעייתיות בו.

נון. האם הדבר בא על פתרונו בהסכמת כל לתל יוסף היו השגות באשר לתכ – צבי שחר

 הצדדים ?

 כן, כולל הסוגיה האחרונה שעלתה בדיון עם תל יוסף. – ראש המועצה

 

, בהשתלב עם תוואי מסילת /3בני סיגל, מהנדס המועצה, מציג את תוואי כביש  -

  -הרכבת 

 :  דגשים לסקירת מהנדס המועצה

  ,התכנית המוצגת לחברי המליאה עברה תהליך ארוך של דיונים ושינוייים

 בשיתוף עם נציגי היישובים שעל ציר הכביש. 

  מעבר לכלים חקלאיים ליד כלא שאטה   -המחלקות האחרונה שהייתה– 

 נפתרה לשביעות רצון הצדדים.

  התקיימה ישיבה עם פורום הקיבוצים והיישובים הוותיקים בה נדון נושא

המעברים העיליים. החברה הלאומית לדרכים )מע"צ(, הסכימה להרחיבם 

ולהתאימם למעבר כלים חקלאיים. אנו ממתינים לתשובת הקיבוצים באשר 

 לרוחב המעבר המרבי הנדרש בנקודות אלה.

מנחה את מהנדס המועצה להוציא מכתב לקיבוצים בדרישה להעביר   - ראש המועצה

 ים. תשובתם זו תועבר מיידית לחברה הלאומית לדרכים.ימ 1תשובתם לסוגיה זו בתוך 

 מ'. 8הרוחב המרבי הנדרש למעבר כלים חקלאיים הינו  – רמון בן ארי

לאור ההסכמות נדרוש מהחברה הלאומית לדרכים כניסה מיידית   – ראש המועצה

 לביצוע. 

ע"צ באזור המחצבה, מ 11מציין כי לאחר התאונות הקטלניות שהיו באחרונה בכביש 

סימנו באורח חד צדדי פס לבן, באזור חפציבה2 בית אלפא. סימון זה יצר בעיה לחקלאים 

לעבור לאדמותיהם וכן למשאיות של המחצבה ובאזור תחנת הדלק של בית השיטה. 

הפתרון שבתכנון יכול לצאת לביצוע מיידי. עם זאת במע"צ טוענים כי בידם התחייבות של 

ך המשתלבת. הודענו למע"צ כי גם אם בידם הסכמה כזו בית אלפא לבצע בעצמם את הדר

 מהקיבוץ, לא נאפשר מימושה ויצירת תקדים בו יישוב יממן כביש ארצי.

 היה ויכוח עם כפר יחזקאל על התכנון באזור צומת נבות. – דני פלג

בתכנית ניתן לצאת מכפר יחזקאל דרך המחלף שבין כפר יחזקאל לגבע. היו  – בני סיגל

 בקשות :  1קאל לכפר יחז

 סוכם. –סלילת דרך עד למקום כניסת המשאיות למרכז מזון  .1

שעובר מדו מסלולי לדו נתיבי,  115לכביש  11וידוא כי בהתחברות שבין כביש  ./

ויורד לחד מסלולי, ניתן יהיה לרדת לשדות משני הכיוונים. אנו עובדים על זה 

 עם מע"צ ולא צפויה בעיה.

 מופיע בתכניות בצורה מסודרת. –שר מעבר כלים חקלאיים מתחת לג .1

אנו מקימים מטה מאבק של תושבים ממועצה אזורית הגלבוע, מועצה   - ראש המועצה

אזורית עמק המעיינות ובית שאן במטרה להאיץ במע"צ להיכנס לביצוע העבודות בכביש 
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 ובכך לאיין את הנקודות מסכנות החיים בכביש.

 חודשיים במפגעים בטיחותיים בכביש.צריך לטפל בטווח של  – יאיר אפשטיין

יש סיכום כבר לגבי הצבת רמזור בצומת בית השיטה. כמו כן אנו עובדים  – ראש המועצה

מול מע"צ על הסדרת צומת מחצבת בית אלפא. יש למע"צ היום כלים שעובדים בתוואי 

הרכבת, עובדה המקלה מאוד על יציאה לביצוע מיידית של נקודות אלה. אנו מפעילים 

 לחץ מאסיבי על מע"צ.

 

  -זמן שאלות ותשובות  -

: דיון ואישור  לסדר היום 3עיף ס
דוחות הביקורת המפורטים לשנת 

31//3 

  דני פלג, יו"ר ועדת הביקורת, מסביר ומפרט את דוחות הביקורת ועבודת וועדת

  -הביקורת  

 : , שאלות ותשובותדגשים לסקירתו של דני פלג, כולל התייחסויות חברי המליאה

  המליאה. כל חפץ יכול לקבל את הדוחות מציין כי תמצית הדו"חות חולקה לחברי

 המלאים מיו"ר וועדת הביקורת או מגזבר המועצה או מלשכת ראש המועצה.

  בכדי לדון בדוחות הביקורת המפורטים של  /11/ועדת הביקורת התכנסה בדצמבר

 111/. היו אמורים לאשר הדוחות במליאה עד פברואר 111/משרד הפנים ע לשנת 

 כנסות המליאה היום לדיון בדוחות.ועל כן מברכים על הת

  מציין את מבקר המועצה, שעזר לוועדה לדון בדוחות המפורטים, במקביל לעבודתו

 במועצה על עריכת דוחות ביקורת פנימיים.

  ,שיטת העבודה של הוועדה כללה מפגשים עם בעלי תפקידים רלוונטיים במועצה

 בכדי לשמוע מהם הסברים ואחר כך לתת המלצות.

 בדו"ח מבקר משרד הפנים פורשים את נתוני הרקע של המועצה. אלו  1-1ם עמודי

יישוביה, המגוון הדמוגרפי, הדרוג  11אלף דונם,  51/שטחה המוניציפלי  -לבדם 

הסוציו אקונומי ועוד. נתונים אלה עומדים בבסיס העניין ויוצרים את הבעיות עימם 

 המועצה מתמודדת.

וני הרקע שפורט, מועצה אזורית הגלבוע הינה הרשות מעיר כי למרות נת - ראש המועצה

 השנים האחרונות. 18 -בתים בדירוג הסוציואקונומי ב 1המקומית היחידה שעלתה 

 מעיד על מצבה הסוציו אקונומי של המועצה. מציין כי בישיבת ההנהלה,  – 2סעיף א

 שקדמה לישיבה זו, אמר ראש המועצה כי המועצה, היא הרשות היחידה שעלתה

 השנים האחרונות. 18 –בדרוג הסוציו אקונומי במספר בתים ב 

  'אין הערות . הוועדה מקבלת את  הצעת  – /סעיף ב –בדו"ח וועדת הביקורת  2עמ

 הגזבר.

 משרד שכר מנהל מחלקת החינוך - דן במערך השכר והעסקת עובדים – 3סעיף ב .

הוועדה לא מצאה לנכון להמליץ הפנים רואה את המועצה והמתנ"ס כגוף אחד.  

מאחר ומדובר בשאלה מבנית של המועצה ומהיעדר כלים לדון בסוגיה. שמעו את 

 מבקש מראש המועצה להסביר את הנושא המבני העקרוני.הגזבר. 

מליאת המועצה קיבלה בעבר החלטה להקים תאגיד חינוך עצמאי,  – ראש המועצה
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ה וגופים.  המהלך זכה לקשיים מצד משרד שיוכל לקבל ישירות תקציבים ממשרדי ממשל

הפנים. בדיון אחרון אצל מנכ"ל משרד הפנים מלפני מספר חודשים ולנוכח כל הבעיות 

שצצו בהעברת מהלך זה, החלטנו והודענו למשרד הפנים כי ויתרנו על רעיון הקמת 

 -תאגיד עצמאי וכי המתנ"ס ישמש הגוף בו תתקיים פעילות החינוך הפורמאלי והא

אם ורמאלי. מהלך זה זכה להסכמת משרד הפנים, הרואה במועצה ובמתנ"ס גוף אחד. פ

היינו מעבירים את ראש מנהל החינוך לעבוד במועצה, היינו מוצאים אותו מנותק מגוף 

בנוסף אין אפשרות להעביר את עובדי המתנ"ס ₪. מיליון  11 -שעובד בהיקפים של כ 

ו זמניים ועל כן נשארנו במתכנות העסקה זו. זו למועצה, מאחר ורובם עובדים שעתיים א

 הייתה גם תשובת הגזבר. ממליץ לוועדת הביקורת לקבל את הסבר הגזבר.

 הסבר חשבת השכר מספק. – 5, ב1סעיפים ב 

מבקש לצרף כל מסמך לתיק האישי של עובדים, כתנאי בל יעבור ומבקש  – צבי שחר

 שוועדת הביקורת תצטרף להצעה זו. ראינו שחסרים מסמכים.

 ההערה ראויה. זהו עניין של סדר ולא של מהות. – דני פלג

 תקציב הג"א. יו"ר הוועדה מצטט מהדו"ח המלא. לדברי הגזבר מאחר  – 3סעיף ב

חלקות אנו לא רואים אותו. אנו בתחושה שהתקציב לא והתקציב מפוזר בין המ

 נוצל.

זה עניין של אופן הצגת הדברים. לדוגמה, ביטוח. אנו עושים ביטוח של  – גזבר המועצה

המועצה וגופי הסמך במכרז אחד גדול, תחת סעיף מינהל כללי, או שכר המחולק לפי 

 המחלקות. ההוצאה קיימת אך מפוזרת בין המחלקות.

אין אפשרות לשחק עם זה. יש הנחיות ברורות וחד משמעיות. התקציב  – עצהראש המו

נוצל כולו באורח מלא. מעיר לגזבר כי היה צריך לעשות עבודה יותר מרוכזת למול וועדת 

 הביקורת, בכדי להבהיר את הדברים.

אם הגזבר היה מציג דף אקסל נפרד בכדי להציג ניצול תקציב זה, התמונה  - דני פלג 

 הייתה ברורה והיינו רואים שהתחום מקבל טיפול.

 אכן כך היה צריך לעשות. – ראש המועצה

 מקריא את הדיון של הוועדה ואת המלצתה. – 3סעיף ב 

 3סעיף ב –  

ניתן לראות דוגמה להתנהלות זו בסוגיית מחצבת גדעונה. כשהתעוררה  – ראש המועצה

סוגיית המחצבה, אף עורך דין סביר לא הסכים לעבוד עם המועצה, בשל העימות הצפוי 

עם גופים רבי עוצמה כמו מינהל מקרקעי ישראל ומחצבת אבן וסיד. לבסוף איתרנו עו"ד 

מירון. עבודתם המשותפת הניבה שהסכים ועבד בשיתוף פעולה מלא עם עו"ד אילן 

תוצאות מרשימות. שלשום היה דיון בוועדה המחוזית, שבהחלטתה לא האריכה את 

שלביות התכנית באופן שסיכל את האפשרות להקים במקום מחצבה. החלטת הוועדה 

המחוזית מתאימה גם למאבק שעדיין מתקיים בבית המשפט העליון. חשוב להבין כי 

חומים שונים. אנו פונים לעורכי דין חיצוניים עפ"י הנושא ותחום עורכי דין מתמחים בת

ההתמחות המשפטית הנדרש, כשבדרך כלל ניתנת עדיפות ראשונה לעו"ד אילן מירון, 

 שבמשך שנים עושה עבודה מצוינת עבור המועצה.
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 הבג"צ שהוגש על המחצבה עדיין בדיון ? – צבי שחר

דה המחוזית טובה לנו מאוד גם לדיון בבג"צ. עדיין בדיון. החלטת הווע – ראש המועצה

קק"ל התנגדה שנים למחצבת אבן וסיד שביקשה לבצע חישוף קרקע ולעקור עצים. לאחר 

מאבק משפטי אישית שניהלה אבן וסיד כנגד בכירים בקק"ל, קיבלו אישור לעבודות 

 11/ – שביקשו לבצע. אבן וסיד הספיקה בתוך ימים ספורים לבצע חישוף בהר ולעקרו כ

עצים. עו"ד מירון הוציא צו מניעה לעבודות שהתבצעו ובהתדיינות המשפטית הגענו 

לוועדה המחוזית. אנו פועלים כיום במקביל להפוך את השטח שנחשף לכפר נופש, ע"י 

 שינוי התב"ע.

 אכן זוהי הזדמנות להגיד לעו"ד אילן מירון תודה על שירותיו הטובים למועצה. – דני פלג

  ,מדובר בתב"רים שמתגלגלים. – 1, סעיף ג2פרק ג 

 מדובר במאזנים, שלא תמיד מגיעים בזמן לאישור. תוקן. –3, ג5ג 

 הנושא נסקר בתחילת הישיבה. באשר לעובדי מועצה –חובות חברי מליאה  – 3, ג3ג 

 יש הסדר בתלושי השכר או בהוראות קבע. יש הנחיה לצווי עיקול לחייבים. –

הקשור לחובות חברי המליאה. מדוע שוועדת הביקורת לא  1ה לסעיף גהער – צבי שחר

 תמליץ ותדרוש מראש המועצה להוציא חברי מליאה חייבים מהמליאה ? 

 ראש המועצה הודיע בתחילת הישיבה שכך פועל. – דני פלג

בתחילת הישיבה הודעתי שכך אני עושה. אחרי שנסיים את הליך  – ראש המועצה

החייבים מהמליאה, נודיע על השמות במליאה. פרוטוקול המליאה הוצאתם של 

יתפרסם, ככל האחרים, באתר המועצה ובנוסף, ננסה עפ"י חוק למנוע מהם להתמודד 

 פעם נוספת למליאה.

מאזן החברה הכלכלית לא אושר במליאת המועצה. המבקר  1לגבי סעיף ג  - צבי שחר

 צטבר.בגירעון המ ₪אלף  111טוען שיש עלייה של 

המאזן אושר בדירקטוריון החברה הכלכלית. בהתאם לדו"ח הכספי  -  גזבר המועצה

 . ₪אלף  111 -בלבד ולא ב  ₪אלף  119 -המבוקר, הגירעון בשנה זו עלה ב 

 אשמח שזה יעלה בדירקטוריון. – צבי שחר

 הנושא עלה ואושר. לא נכחת בישיבה.)לצבי שחר(  – גזבר המועצה

הוצגה תכנית העבודה של  –י שחר( בתור מי שמעורב בתהליכים )לצב – ראש המועצה

, בישיבת דירקטוריון שנכחת. אתה יודע שהחברה הכלכלית 111/החברה הכלכלית לשנת 

צפויה לרווחים. עבדנו מספיק שנים והשקענו כספים רבים כדי להגיע לעת בה אנו יכולים 

 אה ולדון בדברים.לקטוף את הפירות. יכולת לשבת עם דני פלג לפני המלי

אם כן שהמאזן המבוקר של החברה הכלכלית לא אושר במליאה. נפלה טעות  – דני פלג

 . יירשם בפרוטוקול הישיבה.  1בסעיף ג

 מה עושים לחברי מליאה חייבים חוץ מלהוציא אותם מהמליאה ? – רחמים אליה

יבים בחוק אמרתי שמופיעים בדו"ח מבקר המדינה כל ההליכים המתחי – ראש המועצה

 שביצענו, למעט ההליך האחרון של הוצאת חברי מליאה חייבים מהמליאה.

 במידה וקיבוץ חייב ארנונה. מה דינו של חבר המליאה נציג אותו קיבוץ ? – ששי יעקב

זוהי שאלה ראויה ברמה העקרונית. אולם קיבוצים במועצה לא חייבים  – ראש המועצה
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אינו מייצג את יישובו בשיבתו במליאה, אלא את  ארנונה. מציין גם כי כל חבר מליאה

 כלל הציבור.

 לא רלוונטי. – 3/סעיף ג 

 בעיות מבניות. תוקן. – 3/סעיף ג 

 11/ –תוקן ב  – 31סעיף ג/. 

מודה לחברי ועדת הביקורת וליו"ר הוועדה, דני פלג, על עבודה  – ראש המועצה

מקצועית, מעמיקה ועניינית. התורמת לשיפור ותקינות עבודת המועצה. ממליץ לחברי 

 המליאה לאמץ את מלוא ההמלצות של וועדת הביקורת.

 

 2/  –בעד 

 / –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה מאשרת את דו"ח הביקורת המפורט והדו"ח הכספי לשנת  החלטה

 3 מליאת המועצה מאמצת במלואן את המלצות וועדת הביקורת3//31

: שינוי מורשי  לסדר היום 3סעיף 
 חתימה בחשבונות בתי"ס3

 :  תמצית דברי ראש המועצה

עפולה, אנו  1/1עפ"י דרישת בנק הפועלים, סניף 

מורשי חתימה , שהינם נציגי וועד  נדרשים להוסיף

הורים, לחשבונות בנק של כספי הורים בבתי הספר, 

 כר"מ : 

  חוסני זועבי.  –ביה"ס היסודי טייבה העמק

 158111911ת.ז. 

  עומרי אנואר. ת.ז.  –ביה"ס היסודי סנדלה

58919511 

  תהילה קוריש.  –בי"הס היסודי חב"ד תענך

 1111/5111ת.ז. 

  ביטול זכות חתימה  –בי"ס יסודי עמק חרוד

לנציגת ועד הורים יוצאת : קרן גנון. ת.ז. 

. במקומה אישור זכות חתימה 1/9/91911

 .111511//1לסמדר אורג. ת.ז. 

חתימותיהם של אלו בהצטרף לחתימות שני מורשי 

 החתימה האחרים בכל חשבון בהתאמה, מחייבת.

 1/ –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה מאשרת  לטההח

זכות חתימה בחשבונות בנק לבתי 

 הספר, כר"מ : 

  ביה"ס היסודי טייבה העמק

חוסני זועבי3 ת3ז3  –

153/31221 

  ביה"ס היסודי סנדלה– 

 532/2513עומרי אנואר3 ת3ז3 

  בי"הס היסודי חב"ד תענך– 

תהילה קוריש3 ת3ז3 

111335113 

  בי"ס יסודי עמק חרוד– 

ביטול זכות חתימה לנציגת 

ועד הורים יוצאת : קרן גנון3 

3 במקומה 13232/231ת3ז3 

אישור זכות חתימה לסמדר 

 1332/35223אורג3 ת3ז3 

חתימותיהם של אלו בהצטרף 

לחתימות שני מורשי החתימה 
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האחרים בכל חשבון בהתאמה, 

 מחייבת3

: אישור תקציב  לסדר היום 3סעיף 
 31/23ועד מקומי מגן שאול לשנת 

 :  תמצית דברי גזבר המועצה

תקציב הוועד המוגש לאישור המליאה עבר את 

 וועדת הבדיקה המקדימה ואושר.

 2/ –בעד 

 / –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה מאשרת  החלטה

את תקציב ועד מגן שאול לשנת 

31/23 

: תב"רים לאישור  לסדר היום 2סעיף 
 המליאה3

גזבר המועצה מפרט ומסביר את רשימת  -

  -התב"רים 

 2/ –בעד 

 / –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה מאשרת  החלטה

את רשימת התב"רים, כפי 

 שפורטה ומצ"ב לפרוטוקול3

 לסדר היום : 1/סעיף 

 שונות3

הגדלת מכרז עבודות אולם ספורט  3א

 גן נר3

 : , עיד סליםראש המועצה סגן תמצית דברי

 אישור להגדלת מכרז של עבודות קבלנות ב- 

הגדלה ₪.  15,111,111 –ע"ס עבודות ב   11%

 ₪. 111,111של 

 1/ -בעד

 אין -נגד

 אין –נמנע 

 

: מליאת המועצה  החלטה

הגדלת מכרז של עבודות מאשרת 

, קרי הגדלה של  11% –קבלנות ב 

1/3,1/3 3₪ 

 : , עיד סליםראש המועצה סגן תמצית דברי ברק3הגדלת מכרז בית כנסת  3ב

 18% -אישור להגדלת מכרז של עבודות גמר ב  

הגדלה של ₪.  151,,119 –ע"ס עבודות ב 

/11,115 .₪ 

 1/ -בעד

 אין -נגד

 אין –נמנע 

 

: מליאת המועצה  החלטה

מכרז של עבודות מאשרת הגדלת 

, קרי הגדלה של  13% –גמר ב 

312,135 3₪ 

לטובת תחנת העברת שטח  3ג

טרנספורמציה באז"ת מבואות 

 הגלבוע3

 : , עיד סליםראש המועצה סגן תמצית דברי

  להעברת שטח לטובת תחנת אישור

טרנספורמציה באז"ת מבואות הגלבוע בגוש : 

 .91מגרש :  1818/

 2/ –בעד 

 / –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת העברת שטח לטטובת 
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תחנת טרנספורמציה באז"ת 

 31313מבואות הגלבוע גוש : 

 233מגרש : 

הפקעת שטחים בהמשך להחלטת  3ד

הוועדה המקומית לתכנון ובניה 

 גלבוע33

 : , עיד סליםראש המועצה סגן תמצית דברי

בהמשך להחלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה 

מליאה להפקעת השטחים  גלבוע נדרש אישור

 הבאים : 

מפעלים אזוריים שטח ציבורי בייעוד שטח  .1

ציבורי לטובת משרדי המועצה האזורית בגוש : 

, חלקה : 1111/ובגוש :  1/, 15, חלקה : //11/

 .//51, עפ"י תכנית ג112

הפקעה של גני ילדים בטייבה העמק בגוש :   ./

עפ"י  /1, 11, 11, /5, 51, 51, 19, 18ח"ח  1/11/

 .1111תכנית מתאר ג2

הקצאת קרקע למבנה קהילתי בגדעונה בגוש :  .1

 .11111עפ"י תכנית ג2 11ח"ח :  1111/

 1/ –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: בהמשך להחלטת  החלטה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה 

גלבוע, מליאת המועצה מאשרת 

 הפקעת השטחים הבאים : 

מפעלים אזוריים שטח  3/

ד שטח ציבורי בייעו

ציבורי לטובת משרדי 

המועצה האזורית בגוש : 

 31, 5/, חלקה : 32/33

, חלקה : 32/31ובגוש : 

 53333, עפ"י תכנית ג131

הפקעה של גני ילדים  33

בטייבה העמק בגוש :  

, 51, 12, 13ח"ח  32311

עפ"י  33, /3, /1, 53, /5

 33313תכנית מתאר ג1

הקצאת קרקע למבנה  23

קהילתי בגדעונה בגוש : 

עפ"י  23ח"ח :  /32/3

 3333//תכנית ג1

ריקי אישור סל הטבות למשפחת  3ה

 ומאיר כהן מהיישוב גן נר

 :  תמצית דברי ראש המועצה

מצבה של המשפחה ידוע והוצג בפני המליאה בעבר. 

נדרש לשוב ולאשרר המשך מתן סל הטבות שניתן 

למשפחה במהלך כל השנים, זמן קצר אחרי הולדת 

. במסגרת סל 111/הבן הנכה ולהמשכו לשנת 

 ההטבות : 

  פטור מלא מתשלומי ארנונה ואגרות לשנת

/111. 

  פטור מלא מתשלומים נדרשים בעבור פעילות

פורמאלי, כולל שכר לימוד,  -חינוך פורמאלי וא

 קייטנות וחוגים.

 1/ –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

כהן מאשרת סל הטבות למשפחת 

 מאיר וריקי מהיישוב גן נר

 ובמסגרתו : 

  פטור מלא מתשלומי ארנונה

 31/23ואגרות לשנת 

  פטור מלא מתשלומים

וך נדרשים בעבור פעילות חינ
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פורמאלי, כולל  -פורמאלי וא

 שכר לימוד, קייטנות וחוגים3

 

 

 : אלונה סדן שאול, מנהלת הלשכה3 ערכה לפרסום

 

 


