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 :  חולק לחברים***

 לאישור המליאה.עדכנית רשימת תב"רים  -
 

 

 

נוכחים מקרב חברי 
 המליאה

חברי חסרים מקרב 
 המליאה

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה
 

ראש  –עובד נור 

 המועצה

 מנהלת אסטרטגיה וארגון  –ענת מור  טייבה –הישאם זועבי 

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  גדיש -יעקב פרץ אדירים –דוד בונפיל ישי 

 –עבדל סלאם זועבי 

 נעורה

 מבקר המועצה  –אייל פייגנבאום  גן נר -ששון יעקב

עין חרוד  -יצחק צפדיה ניר יפה -פליקס דה פז

 איחוד

 יועץ משפטי –עו"ד אילן מירון 
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 -זועבי עבדל רחמן גבע -דני פלג

 טמרה

 מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 מזכירת לשכה -רונית סבג רם און -אסף ורדי בית אלפא -לאה נהוראי

  מוקיבלה -עיד סלים יזרעאל -עשהאל מור

רמת צבי -ניב שולמן אומן -עמיאל דהאן  תושבים 

מולדת -עומר רימשון כפר יחזקאל -לירון רותם   

דבורה -ארמנד עמוס גדעונה -אהרון יהושוע   

חבר -ליאור שמש פרזון -ערן יעקב   

  נעורה –מוחמד זועבי  מגן שאול -יונה אפרים

 -עבדל סלאם עומרי

 סנדלה

  מיטב –מיכאל אברהם 

  גן נר -איתן עזר תל יוסף –צבי שחר 

  מוקיבלה-חמאד קאסם ברק -רמי אלהרר

  חפציבה -אגמון ישי בית השיטה -שחר תמיר

עין חרוד  -רמון בן ארי

 מאוחד

  מלאה -מאיר ביטון

   אביטל -אילן הרוניאן

 

 

 :תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 :  לסדר היום 1סעיף 

אישור פרוטוקול מס' 

, מיום   1/17

25.1.17 

 

 

אין הערות חברים לפרוטוקול  -      

-  

  

 18 –בעד 

 אין -נגד

 אין -נמנע

מליאת המועצה :  החלטה

את פרוטוקול מס'  תרמאש

 .25.1.17מיום   1/17
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סדר ל 2עיף ס 
 היום:
 דיווח שוטף

 

 - ראש המועצה-

 

   :אשר עמוסמנהל מחלקת התחזוקה של המועצה, פטירתו של 

כבד שלנו בפטירתו של אשר עמוס שעבד שנים ארוכות הצער ב משתף

  ,במועצה, במתנ"ס

 .ליין-אוןגלבוע בו

דוגמא מהווה חושב שכל מי שהכיר את אשר יודע שמדובר באיש טוב לב , ש

 מתעסק בו.למסירות לארגון, לעבודה, שליחות בכל דבר שמצא עצמו 

, יםארוכה בכל הטיפולמלווים את המשפחה תקופה נהלה הכמועצה וכאנחנו 

יות הכלכליות והאחרות לאורך ומשכנו לעמוד לצד המשפחה בכל המשמעוה

הירתמות של , כולל ךכל הדרך ואני שמח שהיה לנו את הזכות לעשות כ

 . עובדים אחרים, לסייע ולאפשר את החופשיות הכלכלית

את המשפחה יך ללוות את המשפחה ומזמין כל אחד ואחד מכם שמכיר שנמ

 הקשים.  הלקחת חלק לבקר ולעמוד לצד המשפחה ברגעי

 

 :פרוייקט תאורה

סיימנו את ניהול שלב המכרז בפרויקט התנהלות אנרגטית שאנחנו רוצים 

 .ביישובי המועצה בצעל

תהליך היא החלפת  סופו של מטרה בהכאשר במכרז,  הכויש חברה ז

   .ת החשמלצריכבוע"י כך לחסוך תאורה הקיימת בתאורת לדים ה

ל והכשכמובן ביישובים,  החברה הזוכה אמורה לבצע החלפת גופי התאורה

 .בזה ירצובכפוף לכך שהיישובים ויהיה בשלביות עפ"י תיאום מול היישובים 

אבל התוצאה צריכה להיות שתוך כדי הפעילות וכמובן אחרי זה אנחנו 

משך ל מקבלים תאורה טובה יותר, חסכון בחשמל ואחריות לגופים ולתפעול

 . שנים 8-10

 מתחילים בפיילוט בשלושה ישובים. 

 

 :ביקור מירי רגב, שרת התרבות והספורט במועצה
ט היה לאת שרת התרבות והספורט, בהחבשבוע שעבר במועצה אירחנו 

כאשר הרצון שלנו לשתף במוקיבלה,  נוביקר. ביקור עם משמעויות היסטוריות

מגרש את משרד התרבות והספורט יחד עם משרד הבינוי והשיכון  בהקמת 

שזה במגרש הרוגבי של יזרעאל, לאחר מכן ארחנו אותה , במוקיבלה כדורגל

 . באולפן למחוליפים במועצה, אחר כך חינוכיים האחד המפעלים ה
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 על מנת מתנלחשהיא שרה הבהרבה מאוד פרגון, חושב שבסיור הוכיחה 

 , נברך על המוגמר ולא לפני אבל גם על הכוונה ראוי לציין. לעזור

 

 : פעילויות במועצה

השבוע זכיתי במועצה, נערכות ת תרבות וחינוך שיופעילויש מגוון רחב של 

בהחלט בבית ציזלינג, של האולפן למחול שנערך בערב יוצרות להתארח 

מה הילדים שלנו יודעים לעשות ולהפיק מעצמם, ומהדברים  מרגש לראות

  שהם לומדים מהמורים שלהם במערכת החינוך והתרבות. 

ף באירועים כאלה, כיף לראות תתשלהיות מעורים יותר ולהאתכם מזמין אני 

את התושבים והילדים שלנו עוסקים בנושאים האלה, לוקחים חלק מובילים 

 בהחלט מביא גאווה וכבוד לכולנו.  ,םומתפתחי

 

  : לסדר היום 3סעיף 

הצגת תכנית עבודה 

 –מינהל חינוך  –

מציג יאיר ילובסקי, 

 ראש מינהל חינוך.

                                            

 

תוכניות מציג את ה, ראש מינהל חינוך – יאיר ילובסקי  -           

   - מינהל החינוךהמופעלות ב

 

זמן שאלות ותשובות  -                                                             

 –לחברים 

 

 

 לסדר היום: 4סעיף 

מינוי חברים לוועדות 

 המליאה

           :ראש המועצה
החברים בוועדת  הרכבשביקשתי לאשר במליאה הקודמת את אחרי 

לאחר המליאה עמרם גשו אלי ני, המכרזים ובוועדה המקומית לתכנון לבניה
 .להצטרף לוועדת המכרזיםעמוס ועמיאל דהן, וביקשו 

רק נציגי  יםשגיתי שחשבתי שנדרש ,וועדה המקומיתהרכב הבבנוסף, 
ולכן אנחנו מבקשים להחזיר את שרי הרפז כנציגת  ,מליאה והבנתי שטעיתי

 . בוועדה לתכנון ולבניה ציבור
 עמיאל דהןועמרם עמוס רי המליאה לאור האמור, אבקש להוסיף את חב

 לוועדת המכרזים.
מקומית לתכנון העדה וולהחזיר את שרי הרפז כנציגת ציבור בכמון כן, 

  .ולבניה
 

 18 –בעד      -       

 אין  –נגד  -

  אין –נמנע  -
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עמרם עמוס חברי המליאה את הוספת מליאת המועצה מאשרת  החלטה :

 ועמיאל דהן לוועדת 

נציג ציבור בוועדה המקומית כהמכרזים, ואת שרי הרפז                 

 לתכנון ולבניה. 

לסדר היום: 5סעיף   
אישור כתב אצילת 

סמכויות לוועדי 
מציג עו"ד  –היישובים 
 אילן מירון

 עו"ד אילן מירון:

 מיסית ילגביבבקשה מיישוב אחד לפחות המועצה קיבלה פנייה שלאחר 

היא  ,כאשר האלטרנטיבה וברירת המחדל הראשונית בחוק ,שלו היישוב

החלטה לאישור המליאה מבקשים להביא אנחנו גובה, היא השהמועצה 

יש להם אשר מאצילה את הסמכות שלה לכל היישובים  גורפת שהמועצה

הסמכות לגביית זאת אומרת ש את מיסי היישוב בעצמו.גבות לאישור תקציבי, 

 מהמועצה לוועד המקומי .  עוברתמיסי היישוב 

 

 18 – בעד     -       

 אין  – נגד -

 אין  –נמנע  -

   
)ג( לצו המועצות המקומיות )מועצות  133בהתאם להוראות סע'  החלטה:

  1958-אזוריות( תשי"ח
מליאת המועצה מסמיכה את כל הוועדים המקומיים אשר יש                 

 להם תקציב וכן צו מיסים 
כי יגבו את מיסיהם  -מאושר ע"י השרים )פנים והאוצר(                 

 בעצמם.

  לסדר היום: 6 סעיף

 יםתב"ראישור 

 

  -ים התב"ררשימת גזבר המועצה מציג ומפרט את  -

 

גזבר המועצה מבקש להוסיף לרשימת התבר"ים שהוצגה פה, אישור * 

  תב"ר נוסף שלא צויין ברשימה, שפרטיו כדלקמן:

 

מפעל  –, הפעלת בית העלמין חבר, משרד מממן 2017תב"ר  מס'       

 ₪ 200,000הפיס, ע"ס 

 

 18 – בעד -

 אין  – נגד -
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       אין – נמנע -

 

ומצ"ב  והוצג, כפי שים: מליאת המועצה מאשרת את התב"ר החלטה

 לפרוטוקול.

 

 

 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה : 

 

 

 

 

 

 

 

 על החתום

                                ___________________              

________________________ 

 -עובד נור                      מזכיר המועצה –אילנה חייט                               

 ראש המועצה
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