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 /831נושא : פרוטוקול מליאה 

 /19.91תאריך : 

 
 

 על סדר היום : 
 
 . הרמת כוסית לחג ראש השנה.1

 
 . אישור פרוטוקולים קודמים:2
 , 21.5.12מיום  /3131מליאה מס'  -     
 , 22-22.32 התאריכים שתקיימה בין /3631מליאה טלפונית מס'  -    
 . 12...3, 12...1, 21.2.12, 23.2.12שהתקיימה בין התאריכים  /3731טלפונית מס'  מליאה -    
 
 .ראש המועצה -. דיווח שוטף 2

 
 תוך שימת דגש על הנושאים הר"מ :   2313דיון בתקציב המועצה לשנת . 3

  2313הצגת התכנית להקמת אגף צעירים במועצה במסגרת תקציב . 

  מלגות לתואר שני ולהנדסאים.למתן  2313דיון ואישור הגדלת סעיף מלגות בתקציב 

 ."הגדלת תקציב תמיכה במרכז "דורות בגלבוע 

 
 תחנת העמקים. -. חידוש מסגרת אשראי5

 . . אישור תב"רים6

 . שונות.2

 

 

 ***חולק לחברים ומצ"ב לפרוטוקול :

 דף תב"רים לאישור המליאה9 -

 43129דף מסגרת תקציב המועצה לשנת  -

 : גבע, גדעונה, כפר יחזקאל, ניר יפה9 /431תקציבי וועדים מקומיים לשנת  -

 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה

 

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

  ראש מינהל חינוך מתנ"ס- דרור ללוש גדעונה -אהרון יהושוע  מוקיבלה –עיד סלים 

ברק –רמי אלהרר  גן נר -ששי יעקב    מבקר המועצה -אייל  פייגנבאום  

אביטל -שאול מיכאל  גן נר -אליהו ארבל    יועץ משפטי -עו"ד אילן מירון  

בית אלפא –שמחה צלניקר  חבר -עופר ברזילי    מנהלת הלשכה -שאול  -אלונה סדן 

השיטה בית  –שמוליק כהן  יזרעאל -קובי לוי     

גבע -דן פלג  מוקיבלה -עותמאן זיאדה     
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גדיש -יעקב פרץ  מוקיבלה -מופיד זיאדאת     

  מולדת -מנחם רון דבורה -עמוס ארמנד 

  עין חרוד איחוד -צביקי נור  חפציבה -יאיר אפשטיין 

  עין חרוד מאוחד  -רמון בן ארי  טמרה -תייסיר זועבי 

  פרזון -רחמים אליה  כפר יחזקאל -חן יצחק שדה 

מגן שאול –ח ליאור אברהם ונ רם און -ברוכי מגל     

מיטב -חיים יוסף    רמת צבי -שניר פרידמן  

   מלאה -מנשה אזרד

   ניר יפה -פליקס דה פז 

   נעורה -חאלד חלדי

   נעורה -מוחמד זועבי

   סנדלה -עיזאת עומרי

   תל יוסף -צבי שחר

 
    

 : תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
  -ברכת חג  -

 : ראש המועצה -הבהרה באשר לספרור המליאות 

  לא אושרה ע"י המחוז. בטיפול היועץ המשפטי. במידה  -בנושא אישור חוזה שכירות למרכז דורות בגלבוע  3112מליאה

 המליאות.ויוחלט סופית שלא לאשרה, ישתנה שוב ספרור 

  חתימה בחברה הכלכלית הינו  הכילה שני נושאים. האחד שעסק בנושא מורשי 12...23.2-3מליאה טלפונית מתאריכים

. השני שעסק באישור העברת קרקע באזור התעשייה עבור 2-12בסמכות האסיפה הכללית של החברה הכלכלית וספרורה 

 . 2-12הקמת חדר טרנספורמציה הינו בסמכות מליאת המועצה וספרורה 

  כפי שנכתב בהזמנה. 112.לפיכך ישיבת המליאה הנוכחית ספרורה 

 

 רף לפרוטוקול המליאה הנוכחי ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו.יצו ההסברדף 

  -ברכת חג  -
 :  לסדר היום 4 סעיף

 אישור פרוטוקולים קודמים: 

 4.9191/9 , מיום/3131מליאה 

-44 , מיום/3631מליאה טלפונית 

4/9791/  9 

-397/מיום  /3731מליאה טלפונית 

29891/9 

   -אין הערות לפרוטוקולים  -

 

 43 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

המועצה  : מליאת החלטה

 מאשרת פרוטוקולים קודמים: 

 4.9191/9 , מיום/3131מליאה 

-44 , מיום/3631מליאה טלפונית 
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4/9791/  9 

מיום  /3731מליאה טלפונית 

/397-29891/9 

 

 -דיווח שוטף  לסדר היום :  /סעיף 
 9ראש המועצה

 :  תמצית דברי ראש המועצה

  מברך את מושב אביטל, הראשון מבין מושבי תענך  -למושב אביטל שנה  63חגיגות

שנה לייסודו לפני כשבועיים, באירוע רב משתתפים מכובד,  63גג שעלה על הקרקע וח

 מציין את עבודת המארגנים מהיישוב. מרגש ומרשים אליו הוזמנו כל תושבי האזור.

 ליישוב. 63 -לחגיגות ה מודה למועצה על שסייעה :  שאול מיכאל

 המועצה נוהגת לסייע בחגיגות ייסוד של כל יישוב. מציין כי:   ראש המועצה

 

  זו השנה השלישית שנקיים את פסטיבל  -פסטיבל הכדורים הפורחים חוה"מ סוכות

בגלבוע ואח"כ  22-22.1.12 -פסטיבל מתגלגל שייערך ב  הכדורים הפורחים בגלבוע.

 בדרום.

  בשני הגושים מתוכננים שני מעגלי הרחבות. בכל גוש הרחבה קטנה  -אומן3 חבר

הפרויקט  מגרשים. 333 -מגרשים והרחבה גושית גדולה של כ  13 -במרכז של כ 

והיועץ המשפטי של המועצה שמכין את כל  מנוהל ביד רמה ע"י החברה הכלכלית

מול  . מינהל מקרקעי ישראל הם הבעלים של הקרקע. סוכם כי נעבודההסכמים

אה שנקבל מהם עבור קידום מימון לתכנון מפורט בגוש אומן בס"כ שהמינהל על הר

מינהל מקרקעי ישראל מקציב  מיד לאחר מכן יבוצע בגוש חבר.  ₪.אלף  233 -של כ 

. אח"כ מוחזרים ₪מיליון  223-אומן ובחבר כמגרשים ב 333 -עבור תשתיות ל

לות מול משרד השיכון לעומת הכספים למינהל מגביה מתושבים. ההבדל בהתנה

התנהלות מול המינהל  הוא, שמשרד השיכון גובה תחילה את הכספים מהתושבים 

ואח"כ מעביר את הכסף למועצה. המינהל מעביר קודם את הכסף למועצה ואח"כ 

 הכספים מושבים לו מגביה מתושבים. שתי משמעויות מרכזיות להסכם עם המינהל:

  מרגע  חתימת חצי שנה בעבודות בשטחאנו מחויבים להתחיל בתוך ,

 . החוזה

  בגין מגרשים שלא ישווקו, יקוזז הסכום היחסי למועצה ממה שכבר הושקע

 בשטח.

לאומן ולחבר. בידי המינהל נתונה סמכות לפיקוח  הכול יתנהל בחשבונות נאמנות במינהל

מלא על הניהול הכספי ועל העבודות והם רשאים לקבל כל נתון ומסמך בכל רגע נתון. ניתן 

לומר כי זהו למעשה פתמ"ר באמצעות המינהל. מציין כי מינהל מקרקעי ישראל מצוי 

 כיום במשרד השיכון, כך שיש תאום מלא בין משרד השיכון למינהל.

 ? ₪מיליון  233 -מה זה ה  - צבי שחר

זוהי הקצבת מינהל מקרקעי ישראל לתשתיות באומן ובחבר. תכניות  - ראש המועצה

  זה לא קשור להרחבות הקטנות יותרהיישובים בגושים קיבלו תוקף בוועדה המחוזית. 
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 מגרשים באומן ובחבר. 13 -של ה 

כלכלית על ניהול עבודות התשתיות. מולדת, רמת צבי ויזרעאל חתמו חוזים עם החברה ה

 יצאו למכרז.

  שהוצגה במליאה במסגרת תכנית העבודה הרב שנתית,  - 4312תכניות העבודה לשנת

 בשלבי ביצוע.מצויה 

  ש דבוצעו בחלק מן היישובים ובאחרים מתוכננים לחו -ישיבות מטה מול מטה

 הקרוב.

 נוער בר מצווה מרם אוןכת מתחם משחקי ילדים בפסיפס פרי עמלם של וטקס חנ,  

 מיזם זה התקיים ביום שישי ברם און -מוקיבלה בני נוער מו עמק יפהתלמידי 

נהל החינוך של המועצה, הוא בהובלתה של רונית בר שלו, רכזת מגמה בעמק יפה ומ

 .לאור הצלחתו מתוכנן מיזם דומה במוקיבלה9 תוצר של תהליך חברתי ארוך

  סדר היום כולל נושאים 13.1.12 -יבקר במועצה ב  -ביקור השר להגנת הסביבה .

 :  מרכזייםהנושאים הרבים שבכוונתנו להעלות. בתוך כך 

o  בכוונתנו להראות לשר את הנזק הסביבתי  -מחצבת גדעונה הבור החדש

והבריאותי החמור שמחוללת החציבה ואת התוצאות ההרסניות של 

חציבה באתר החדש הצבעת אנשי משרדו בעד קיצור השלביות ואישור ה

ולקרוא לו לשנות את מדיניות המשרד ולסייע בידנו במאבק כנגד המשך 

 החציבה.

o  דרישה מהשר  -הזרמת שפכי ג'נין לשטח המועצה בתוואי נחל הקישון

י למניעת התפשטות חיידק לפעול למיגור הפגע ולסייע במימון טיפול כימ

 גולמי בתוואי.הפוליו ומימון שיקום הנחל ומניעת היקוות ביוב 

o  דרישת המשרד לשדרג דחיית  -מט"ש )מתקן טיהור שפכים( בית שאן

את המט"ש לרמת טיפול שלישוני המשיתה עלויות כבדות על הרשויות 

 ועל החקלאים המשתמשים במים מושבים.

o  עודד כהן מעין חרוד מאוחד יציג הנושא בפני  -נזקי בעלי חיים לחקלאים

ה למימון סייר שדות עם סמכויות של השר בשם חקלאי האזור בדריש

 פקח רשות הטבע והגנים שיפעל לדילול חיות בר וגידור שטחים מסוימים.

  הוקרה במסגרתו נקיים טקס  12.1.12 -יתקיים ב  -ביקור השר לביטחון פנים

, כיתות הכוננות והצח"י ביישובים. השר יכריז בטקס על הקמת למתנדבי המתמי"ד

 ליהודים וערבים תושבי הגלבוע.יחידת מתמי"ד משותפת 

 התקיימה לפני כשבועיים. המנכ"ל,  - , יגאל צרפתיפגישה עם מנכ"ל משרד הפנים

 בתפקידו הקודם כסמנכ"ל בינוי ופיתוח במשרד החינוך סייע רבות למועצה

ובתקופתו אושרה לנו הפרוגרמה של בינוי ביה"ס הרב תחומי עמק חרוד, גני ילדים 

ביניהם גם בבית אלפא ובית השיטה שאושרו סופית בימים אלה  -ברחבי המועצה 

כדי להתמודד  ₪מיליון  .2לאישור בבקשה ועוד. בפגישה עמו הגשנו תכנית עבודה 

ל רגיל. במסגרת תכנית העבודה בנוה 25%עם גירעונות עבר. משרד הפנים אישר 
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שהגשנו הצגנו את נתוני הצמיחה של המועצה לשלוש השנים הקרובות ולאורם אישר 

 מנכ"ל משרד הפנים את מלוא הסכום המבוקש.

ונדרש לה  בפגישה העלה ראש המועצה בעיה הקיימת גם במועצות אזוריות אחרות

  כים אחרות העלו חרס.פתרון חקיקתי, לאחר שכל הניסיונות לפתור הסוגיה בדר

מרובות ילדים במושבים, הרחיבו את בתי הסוכנות  , משפחות63123 -בשנות ה 

ובתים רבים נבנו בגודל של בין ילדיהן לשכן בצורה סבירה את שהתגוררו בהם, כדי 

ותרו בתים אלה מאוכלסים נ מ"ר. כיום, כארבעים שנה אחרי  1.3 -מ"ר ל  123

קשישים המתפרנסים בדוחק מקצבאות דלות של  באלמנים1 אלמנות או זוגות

לאוכל,  -הביטוח הלאומי, כשתכופות אינם יודעים למה לייעד קצבאות זעומות אלה

הרשות מחויבת עפ"י חוק לחייב  לתרופות או שמה לחובות לרשויות השונות.

קשישים אלה בארנונה במלוא גודל הנכס, עפ"י תעריף צו הארנונה )מחיר למ"ר(, על 

רובו של הנכס אינו מצוי בשימוש והם משתמשים בחלק זעום ממנו לצרכיהם אף ש

הבסיסיים ולנקוט כנגד החייבים )הנחת אזרח ותיק והנחות מבחן הכנסה ומצב 

מ"ר  23לזכאים, יכולות לחול רק על  3%.בריאותי שאינן יכולות לעלות במצטבר על 

ובה צו הארנונה(( אמצעי מג 133%הראשונים של הבית ועל יתרת הנכס חל חיוב של 

גביה שונים כמו עיקולים על חשבונות בנק והוצאת מטלטלין.  קשישים אלה, שמרכז 

אינם יכולים חייהם נעוץ בשורשים עמוקים בקהילה הקטנה בה הם מתגוררים, 

למכור את ביתם ולעבור לדירה קטנה בעיר, שעשויה להיות במסגרת אפשרויותיהם. 

ם בפניה אולם הודיעו כי אינם יכולים לעשות תהביעו תמיכ המנכ"ל וציוותו המקצועי

דבר. עם זאת יתמכו בפניית ראש המועצה לוועדת הפנים של הכנסת בבקשה לשינוי 

 חקיקה, וכי יצטרפו לדיון שתקיים הוועדה בנושא.

. בהצגת מסמכים עפ"י 25%הנחה אוטומטית של לאזרחים וותיקים ניתנת  - שמוליק כהן

 נוספים. בקיבוצים לא מספרים שיש בכלל דבר כזה. 5% דרישה מגיעים

 זו הנחה אוטומטית לאזרח וותיק.  - עו"ד אילן מירון

מופתע מן הדברים ששמוליק כהן העלה, מאחר ומדיניות המועצה לאורך  - ראש המועצה

מכתיבה מתן זכויות מלא באופן אוטומטי בנתוני הפתיחה וזה אינו נתון  כל השנים

לשיקולם של אנשי המקצוע. הסוגיה תיבדק ובמידת הצורך יונחה שינוי בהתאם 

 למדיניות.

חודשים לקבל אישור זה ולא הצלחתי למרות שהבאתי את  3ניסיתי במשך  - שמוליק כהן

 כל המסמכים.

 שנה להטריח פנסיונרים עם מסמכים ולשגע אותם.אי אפשר כל  - יאיר אפשטיין

 נוספים. 5% -עפ"י הוראות החוק נדרשים מסמכים מסוימים בכדי לזכות ב  - רמי אלהרר

הנחת אזרח וותיק ללא  23% -לפיכך נבדוק אם בסמכותנו לתת את כל ה - ראש המועצה

של מיצוי זכויות  ככלל מדיניות המועצה היא מדיניות דרישת מסמכים ונודיעכם אם ניתן.

תזומן פגישה  אוטומטי ככל הניתן, ללא צורך בהצגת מסמכים, למעט אם נדרש בחוק.

בלשכה בהשתתפות ראש המועצה חברי ועדת הנחות בארנונה, מנהלת מחלקת הגביה, 

ושמוליק כהן לדיון בנושא  יאיר אפשטיין –הגזבר והיועץ המשפטי ושני חברי מליאה 

רמי אלהרר יוציא מכתב לכל  לאזרחים וותיקים. לאחריה מיצוי זכויות בארנונה 
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 הקיבוצים עם פרטי המדיניות בנושא. 

השוטף בעיקר בדיווח על הפגישה עם מבקש כי המליאה תצביע ותאשר כל שבדיווח 

מאחר ומדובר באשרור מנכ"ל משרד הפנים  ובדיווח בסוגיית הנחות אזרחים וותיקים 

 מדיניות המועצה.

 

 .1 -בעד 

 1 -נגד 

 אין -נמנע 

הדיווח  תוך דגש : מליאת המועצה מאשרת את דיווח ראש המועצה על תוכנו  החלטה

בארנונה לפגישה עם מנכ"ל משרד הפנים ומדיניות המועצה ביחס למתן הנחות ביחס 

 עפ"י זכאות9

 

 :    תמצית סקירת ראש מינהל חינוך מתנ"ס על פתיחת שנת הלימודים

  התחילו את שנת הלימודים בגלבוע.ילדים  1,333 -כ 

  12נפתחו . נפתחה ללא תקלות.  12...22 -פתיחת שנת הלימודים הוקדמה ל 

 גני ילדים חדשים ביישובים. בנייה מואצת של גני ילדים חדשים. .פעוטונים. נבנו 

  בבי"ס "יד לחמישה".התחלת בינוי של פרוגרמה חדשה 

 רוד אוכלס. זהו סיום שלב ג' של בינוי בניין מינהלה חדש בבי"ס רב תחומי עמק ח

 ביה"ס.

  בבתיה"ס היסודיים החלת תכנית "שפת המצוינות" הועמקה ובמסגרתה עברו

בתכנית דגש  המורים השתלמות כיצד ללמד למידה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית.

על מעורבות הורים ושיתוף פעולה בין סגלי בתיה"ס להורים. בתוך כך יערכו המורים 

הסתיים תהליך דו שנתי שנתי של גיבוש אמנות  רי בית בבתי התלמידים. ביקו

חברתיות כיתתיות ובית ספריות. השנה יעבדו על גיבוש אמנות אלה לידי אמנה 

 מועצתית.

האם שפת המצוינות דומה במטרותיה למבחני המיצב ? האם יש מועצה  - צבי שחר

 פדגוגית היושבת על המדוכה ?

ימודיים. מבחני המיצב הם המצוינות אינה תחרות על הישגים לשפת  - ראש המועצה

בבחינת תחרות כזו. שפת המצוינות היא שפה חברתית, בה באמצעות סולידריות חברתית 

ניתן להגביר את הישגי התלמידים במקצועות השונים ולחזק את המחויבות ההדדית בין 

חון והרצון של הילדים המעצים את תחושת הביט תחברתי דינמיקההתלמידים ולייצר 

אלה להגיע להישגים. הרעיון הוא כי לכל ילד יש חוזקות בתחומים מסוימים. חוזקות 

ההורים, המורים,  נרתמות לסיוע לילדים אחרים החלשים באותם תחומים וההיפך.

 המנהלים שותפים כולם לתהליך.

מקודמו. שמח כי  מזכיר כי התחלף שר חינוך במדינה, בעל גישה שונה לחלוטין - דן פלג

השר החדש שותף בתפיסתו החינוכית והערכית לתפיסה השוררת במועצה, שהניפה דגלים 

כאלה כבר לפני שנים בנושא החינוך. יש כאן הישג בלתי רגיל של מערכת החינוך של 
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 המועצה שאימצה ערכים נכונים ואנו חלוצים בתחום במדינת ישראל.

הראה לו תושב ערבי פוסט שפורסם באתר משרד מציין כי לפני כשבוע  - ראש המועצה

 החוץ שציין את חיי הדו קיום בגלבוע. משרד החינוך מבקש לאמץ את המודל של גלבוע.

 הצהרה שנכתבה על דעת הנהלת מרכז דורות בגלבוע. -מבקש להקריא דברים  צבי שחר

  -ההצהרה שהוקראה מצ"ב לפרוטוקול  -

דיון בתקציב :  לסדר היום 2סעיף 
 43129המועצה לשנת 

 :  המועצה ראש תמצית דברי

  מסגרת ₪מיליון  156 -, ל ₪מיליון  131 -הוגדל מ  2312תקציב המועצה לשנת .

הסכומים הוכנסו . ₪מיליון  163 - עומדת על  2313תקציב ההכנסות המוצעת לשנת 

תוך מחשבה יתרה למשנה זהירות, כך שלא יוכנסו נתונים שיהיה עיכוב כלשהו 

בעמידה בהם, אולם חשוב להדגיש כי הצפי הנראה לעיין הוא שבחודשים הקרובים 

 המספרים שיוצגו כהכנסות אף יגדלו. 

  ,אנו צופים בכל התבחינים המקצועיים התפתחות דרמטית בשלוש השנים הקרובות

בהכנסות העצמיות. זו מסגרת הנתונים  ₪מיליון  13 -שחוזה גידול של למעלה מ 

 שהוצגה בפני מנכ"ל משרד הפנים והצוות המקצועי, בעטיה אישרו את בקשותינו.

  2313לתשומת ליבכם שימת הדגש בתקציב : 

o  2313הצגת התכנית להקמת אגף צעירים במועצה במסגרת תקציב . 
o למתן מלגות לתואר שני  2313מלגות בתקציב  דיון ואישור הגדלת סעיף

 ולהנדסאים.
o ."תמיכה במרכז "דורות בגלבוע 
o 23% -יגדל ל 2315ובשנת  23%חזר ועדים ה . 

 
 .2313אלה ישפיעו על תקציב ההוצאות לשנת         

 

 גזבר המועצה מסביר ומפרט את הנתונים 

   4332בדף מסגרת תקציב המועצה לשנת -  

 

  זמן שאלות ותשובות-  

 
מבין שהמספרים שנכתבו בדף מסגרת התקציב נכתבו כך מטעמי זהירות,  - צבי שחר

 אולם בסעיף היסעים, יודע שהסכום אמור לעלות ובכל זאת נשאר אותו הדבר.

אלו הנתונים נכון לעכשיו. מעדיף לרשום פחות ולקבל יותר מאשר  - גזבר המועצה

 שיתרחש תסריט אחר.

מיליון  2 -מחלקת הגביה צוינה באחת המליאות כשגבתה יותר מהצפוי, בכ  - רצבי שח

 נוסף על כך. ₪מיליון  1.2. בדף מסגרת התקציב נרשמו עוד ₪

מרבית הגביה היתרה הושגה מתוך תביעות שביצע היועץ המשפטי, עו"ד  - עיד סלים

 מירון.

היעד נרשם כך מתוך גם בסעיף זה אנו צופים הכנסה גבוהה יותר ו - ראש המועצה

 זהירות רבה.

מוקדם מאוד להגיש תקציב ב ראשון לספטמבר. מהם המועדים שמבחינת  - דן פלג



8 

 

? הייתי מעדיף לדעת מה שיותר נתונים קרוב ככל  2313 -המדינה צריך להציג תקציב ל 

 .2313הניתן לדצמבר 

אנו מתחילים מזכיר לחברי המליאה כי לפחות בעשר השנים האחרונות  - ראש המועצה

בין החודשים יוני לספטמבר ומציגים  במליאה ובוועדת הנהלה וכספים בדיוני התקציב

. זאת בכדי שנוכל להתחיל לעבוד ולצקת לתקציב את את מסגרת ההכנסותומאשרים 

המרכיבים השונים. מה שיחייב, כפי שעשינו תמיד, זו מסגרת התקציב שתאושר לבסוף 

 רת לנו לבנות את תקציב השנה הבאה בצורה הדרגתיתבסוף דצמבר . שיטה זו מאפש

יתרון נוסף הוא שטווח זמן זה מאפשר קיום דיון ולספוג את השינויים תוך כדי תנועה. 

הכנסנו למסגרת התקציב את הנתונים הידועים בכל התכנים שמבקשים לצקת לתקציב. 

  לנו בבטחה.

ושים בתקציב. אין לייחס יותר לב הדיון הוא למעשה בתקציב ההוצאות, בשימ - דן פלג

 מידי חשיבות לתקציב ההכנסות, מאחר ורק מתווה מסגרת.

 אכן. - ראש המועצה

 

 43 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

לשנת  : מליאת המועצה מאשר את מסגרת תקציב הכנסות השוטף של המועצה החלטה

 , כפי שהוצג למליאה ומצ"ב לפרוטוקול9 4312

חידוש : אישור  לסדר היום 1סעיף 
 9מסגרת אשראי לתחנת העמקים

 :  תמצית דברי ראש המועצה

  בנק בבנק הפועליםלתחנת העמקים חשבון 

 .בית שאן 212סניף 

  בחשבון העמותה קיימת מסגרת אשראי ע"ס

מה  -שיש לחדשה לשנתיים הבאות  ₪אלף  253

 .21.2.2315ועד  2312...1: 

  תנאי חידוש מסגרת האשראי כפי שמציב

 233הבנק: ערבות למסגרת האשראי בגובה 

מארגון קניות בית שאן. בטחונות  ₪אלף 

 .₪אלף  53נוספים מרכוש העמותה בגובה של 

  מטרת מסגרת האשראי להמשך פעילות

 שוטפת.

 43 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה מאשרת  החלטה

לתחנת חידוש מסגרת האשראי 

 717בבנק הפועלים סניף העמקים 

 ₪אלף  413בגובה  בית שאן

ועד  /19891לשנתיים מתאריך 

בתנאים שפורטו בדברי  19794311/

 ראש המועצה9

גזבר המועצה מסביר ומפרט את רשימת  - : אישור תב"רים9 לסדר היום 6סעיף 

  -התב"רים 

תב"רים9  8מציין כי לרשימה נוספו עוד  -

  -יעודכנו ברשימה שתצורף לפרוטוקול 

  -זמן שאלות ותשובות  - -

 43 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע

: מליאת המועצה מאשרת  החלטה

את רשימת התב"רים כפי 

שחולקה, הוצגה ומצ"ב 



9 

 

 

 - ₪מיליון  1הלוואה בס"כ  - 1226תב"ר  - צבי שחר

 התחייבות לכמה שנים ?

ברמה העקרונית, כל נושא הביוב  - ראש המועצה

עובד עם הלוואות בכל הפרויקטים, כשההחזרים 

מתבססים על גביית ההיטלים מהרחבות היישובים 

וכיוב'. ההלוואה פרוסה לעשרים שנה. כל ההיטלים 

נכנסים לקרן ומטופלים משם. מצין כי חלק 

מהכספים לפרויקטים השונים הצלחנו לגייס 

יבי מענקים לכפרים ולא ממפגעי ביוב ג'נין ומתקצ

 מהלוואות.

איפה עומדת תכנית ההרחבה של  - שאול מיכאל

 אביטל ?

תכנית ההרחבה של אביטל עומדת  - ראש המועצה

 בוועדה המחוזית לפני אישור.

 לפרוטוקול9

 לסדר היום : 6סעיף 

 שונות9

 :  תמצית דברי ראש המועצה מינוי דן פלג כיו"ר ועדת הבחירות 9א

  דן פלג מונה לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות של

המועצה בהתנדבות. התחיל עבודתו לפני 

 כשבועיים.

  למרות שאין צורך בחוק, חושב שראוי כי

כיו"ר ועדת  מליאת המועצה תצביע על מינויו

 הבחירות של המועצה.

 .מדגיש כי דן פלג לא ישתתף בהצבעה 

 .1 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

מליאת המועצה :  החלטה

ר מינויו של דן פלג כיו"מאשרת 

 ועדת הבחירות של המועצה9

 

 

החלפת זכות חתימה בי"ס יסודי  9ב

 "נר הגלבוע"9

 :  תמצית דברי ראש המועצה

  "מונתה מנהלת חדשה, ד"ר לבי"ס "נר הגלבוע

 אביבית כהן.

  לאור זאת מבקש את המליאה לאשר ביטול

זכות חתימה של המנהלת היוצאת, מירי עייני 

ומתן זכות חתימה לד"ר  352325622ת.ז. 

 .321252311אביבית כהן ת.ז. 

  חשבונות ביה"ס ופירוט בעלי זכות החתימה

 בכל חשבון : 

סניף  הפועליםבבנק  253121חשבון הורים מס'  -

 : עפולה 222

 43 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

שינוי מורשי חתימה מאשרת 

בחשבונות בנק בי"ס "נר הגלבוע" 

 כר"מ : 

  ביטול זכות חתימה של

המנהלת היוצאת, מירי עייני 

ומתן זכות  /31/2/167ת9ז9 

חתימה לד"ר אביבית כהן 

 34.4142.19ת9ז9 
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 .321252311ד"ר אביבית כהן ת.ז. 

 .321212613אברהם בן אור ת.ז. 

 הפועליםבבנק  322261חשבון ניהול עצמי מס'  -

 עפולה : 222סניף 

 .321252311ת.ז. ד"ר אביבית כהן 

 ..32262322נאווה יוסובש ת.ז. 

  חשבונות ביה"ס ופירוט בעלי

 זכות החתימה בכל חשבון : 

 3171/1חשבון הורים מס'  -

 747סניף  הפועליםבבנק 

 עפולה :

ד"ר אביבית כהן ת9ז9 

34.4142.19 

אברהם בן אור ת9ז9 

34.4.76129 

חשבון ניהול עצמי מס'  -

סניף  הפועליםבבנק  27/761

 עפולה : 747

ד"ר אביבית כהן ת9ז9 

34.4142.19 

נאווה יוסובש ת9ז9 

3//6737/89 

אישור תקציבי וועדים מקומיים  9ג

 ליישובים :  /431לשנת 

גבע, גדעונה, כפר יחזקאל, ניר 

 יפה9

 :  תמצית דברי ראש המועצה

  תקציבי כל הוועדים המובאים בפני מליאת

המועצה לאישור עברו את בדיקת וועדת 

 הבדיקה שמונתה ע"י מליאת המועצה.

 43 -בעד 

 אין -נגד 

 אין -נמנע 

מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת תקציבי וועדים מקומיים 

 ליישובים :  /431לשנת 

גבע, גדעונה, כפר יחזקאל, ניר 

 יפה9

 

 רשמה : אלונה סדן שאול, מנהלת הלשכה9

 על החתום

 

       ___________________              ________________________ 

  המועצהראש  -דני עטר     מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 

 

יועץ  -גזבר המועצה. עו"ד אילן מירון –מזכיר המועצה. מר ג'ואד זועבי  –לנוכחים. לחסרים. הגב' אילנה חייט :  עתקיםה

 .112.משפטי. תיק מליאה 


