ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת  -לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף
לפרוטוקול -

נושא  :פרוטוקול מליאה 1/17
תאריך 25.1.17 :

על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור פרוטוקול מס'  12/16מיום .28.12.16
דיווח שוטף.
הצגת תכנית הפרוגרמות ביישובים– מציג מנהל מחוז צפון של משרד החקלאות ,מר נתי גלבוע .
אישור שכר בכירים – משה ענתבי ,מהנדס המועצה.
אישור תב"רים – מציג  :גזבר המועצה.
שונות.

***חולק לחברים :
-

רשימת תב"רים עדכנית לאישור המליאה.

נוכחים מקרב חברי
המליאה

חסרים מקרב חברי
המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

עובד נור – ראש המועצה
דוד בונפיל ישי – אדירים
הישאם זועבי – טייבה
יעקב פרץ -גדיש
דני פלג -גבע
לאה נהוראי -בית אלפא
עומר רימשון -מולדת
עמיאל דהאן -אומן

מאיר ביטון -מלאה
עבדל סלאם זועבי – נעורה
ששון יעקב -גן נר
יצחק צפדיה -עין חרוד איחוד
זועבי עבדל רחמן -טמרה
אסף ורדי -רם און
עיד סלים -מוקיבלה
ניב שולמן -רמת צבי

ארמנד עמוס -דבורה

פליקס דה פז -ניר יפה

ענת מור – מנהלת אסטרטגיה וארגון
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
שי אלט – דובר המועצה
בני סגל – מהנדס המועצה היוצא
משה ענתבי – מהנדס המועצה הנכנס
נתי גלבוע – מנהל מחוז העמקים – משרד
החקלאות
אמיר עלי – מתכנן האזור – משרד החקלאות
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אהרון יהושוע -גדעונה
ערן יעקב -פרזון
אגמון ישי -חפציבה
עבדל סלאם עומרי -סנדלה
צבי שחר – תל יוסף
רמי אלהרר -ברק

עשהאל מור -יזרעאל
לירון רותם -כפר יחזקאל
מוחמד זועבי – נעורה
מיכאל אברהם – מיטב
איתן עזר -גן נר
חמאד קאסם-מוקיבלה
ליאור שמש -חבר
יונה אפרים -מגן שאול
רמון בן ארי -עין חרוד מאוחד
שחר תמיר -בית השיטה
אילן הרוניאן -אביטל

חיים שלוש – מולדת
תושבים
רונית סבג -מזכירת לשכה

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום

תמצית הדברים

החלטה

ראש המועצה פותח את המליאה בדברי תודות והענקת תעודת הוקרה על פועלו רב השנים של בני סגל ,בשל
פרישתו כמהנדס המועצה ,וברכתו למהנדס המועצה הנכנס ,משה ענתבי.
סעיף  1לסדר היום :
אישור פרוטוקול מס'
 , 12/16מיום 28.12.16

סעיף 2
לסדר
היום:
דיווח
שוטף.

 -אין הערות חברים לפרוטוקול -

בעד – 15
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת
את פרוטוקול מס'  12/16מיום
.28.12.16

ראש המועצה -ביקור יו"ר מפעל הפיס ,עוזי דיין במועצה :
בשבוע שעבר זכינו לארח אצלנו את יו"ר מפעל הפיס ,שבמהלכו הנחנו אבן פינה לאולם באומן ,והצגנו
בפניו פרויקטים של המועצה.
הבשורה העיקרית שיצאה מביקורו הייתה ,שאחרי שדובר על הקפאת כספים בשל מערכת בחירות
שכנראה תצא לפועל בשנת  ,2018הוחלט לאפשר להקדים את הכספים האלה ,ולנו זה מאוד חשוב
במצבה של הרשות ,ומצב הקרנות של הרשות .כידוע לכולם ,כמעט באופן מוחלט בכל הכספים של
פיתוח ותב"רים אנחנו מסתייעים במקורות חיצוניים ולכן זה משמעותי ביותר.
בין היתר בביקורו לקחנו אותו לראות אם יהיה ניתן להסתייע במפעל הפיס במקום יחסית חריג ,וזה
בפיתוח בית העלמין חבר ,וגם לזה קיבלנו תשובות חיוביות .נעשה איגום משאבים ונסתייע במפעל
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הפיס.
אז בהחלט נערכים בהמשך למה שהוצג בפניכם לתכניות פיתוח לשנת  ,2017גם נוכל להקדים כספים
של מפעל הפיס ולהוסיף פרוייקטים או מימון לפרויקטים שהיה חסר לנו.
ישיבת עבודה עם שר התחבורה:
בשבוע שעבר נפגשנו שוב עם שר התחבורה ,בנושאים שדוברו והועלו כבר בפגישות קודמות לפני
כשנה,
ווידאנו שהם יוצאים לפועל.
התבשרנו לשמחתנו ,שמוקדם משחשבנו ,יוצאים לפועל שני פרוייקטים חשובים מאוד למועצה
ולתושבים ,האחד ,הקמת כיכרות על כביש  ,60בכניסה למגן שאול ,גן נר וסנדלה – צפי ביצוע כבר בין
פברואר למרץ השנה.
והשני ,חידוש כביש ,הוספת מדרכה ותאורה אל גוש יעל.

סעיף 3
לסדר היום
:
הצגת
תכנית
הפרוגרמו
ת
ביישובים–
מציג מנהל
מחוז צפון
של משרד
החקלאות,
מר נתי
גלבוע

טורניר ארצי – כדורשת נשים :
בסוף שבוע שעבר קיימנו בגלבוע טורניר ארצי של כדורשת נשים שלקחו בו חלק למעלה מ 160-נשים
מכל הארץ וכמובן מהגלבוע .שמחים לקחת את ענף הספורט הזה לקידום הנשים וחיזוק הקהילה ,וגם
לתת לו משמעות כלכלית ולקשור אותו למינוף התיירות באזור ,בכך שהבאנו לתפוסה מלאה של בית
הארחה בבית אלפא ,ובמקומות נוספים שכללו לינה וארוחות.
ראש המועצה:
לפני כשנה וחצי בתיאום עם השר התחלנו במסע לקידום פרוגרמה קרקעות חקלאיות במועצה ,עם שתי
מטרות עיקריות ,אחת ,הגדלת הנחלות ולהביא למינימום של גודל נחלה של  60דונם ,כאשר חלק
מהנחלות היום הם סביב ה .50-והשנייה ,לנסות להחזיק יותר קרקעות במשבצת ,לעומת מה שיש כיום
אל מול קרקע זמנית עם כל המשמעויות שיכולות ועשויות להיות לזה בעתיד בפיתוח המדינה.
מי שהוביל את המהלכים האלה מול כל הישובים זה היה המחוז במשרד החקלאות.
אנחנו רוצים להציג לכם את הדברים עד כה ,לאחר שהצגנו את הפרוגרמה לפני מספר שבועות בוועדת
הפרוגרמות .באופן כללי מתייחסים לתכנית באור חיובי ,עם השלמות נדרשות.
לאחר שנשתף אתכם ,נצא שוב לסבב השלמות מול הישובים כדי שבסופו של דבר נביא את זה כאן
חזרה לאישור המליאה את התכנית השלמה ,שזה גם בקשתנו מוועדת הפרוגרמה ,שהאישור שיינתן
יהיה בכפוף להחלטת המליאה .חשוב לנו שכולם יכירו את הדברים ,תוך שקיפות מלאה ושהיישובים ידעו
במה מדובר.
 נתי גלבוע – מנהל המחוז של משרד החקלאות מציג את הפרוגרמה - זמן שאלות ותשובות לחברים -חברי המליאה מברכים על המהלך.

סעיף 4
לסדר
היום:

ראש המועצה:
מבקש להביא לאישור מליאת המועצה אישור שכר למהנדס המועצה הנכנס ,משה ענתבי – 85%
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אישור שכר
בכירים
למשה
ענתבי,
מהנדס
המועצה -
85%
משכר
בכירים
בכפוף
לאישור
משרד
הפנים
סעיף 5
לסדר
היום:
אישור
תב"רים

משכר בכירים ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
 בעד – 15 נגד – אין נמנע – איןהחלטה :מליאת המועצה מאשרת שכר למשה ענתבי ,מהנדס המועצה –  85%משכר בכירים,
בכפוף לאישור משרד הפנים.

גזבר המועצה מציג ומפרט את התב"רים -
 בעד – 15 נגד – אין נמנע – איןהחלטה  :מליאת המועצה מאשרת את התב"רים ,כפי שהוצגו ומצ"ב לפרוטוקול.
סעיף  6לסדר היום  :שונות
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הרכב
וועדות
המליאה

ראש המועצה:
לצערי אנחנו נתקלים בקושי  ,למרות שבהתחלה חשבנו שזה נכון לשתף חברי המליאה בוועדות
ולהגדיל אותם ולאפשר לאנשים להשתתף ,לצערי זה גורם לבעיות תפעוליות של הוועדות ,כיוון שחלק
גדול לא מגיע באופן קבוע לוועדות ,ולכן אני אבקש היום לצמצם אותם ,ולהגדיר מחדש את הרכב חברי
הוועדה המקומית לתכנון ובניה ,והרכב חברי וועדת מכרזים.
בהחלט רוצה לציין לחיוב את אלה שטורחים לבוא.
להלן הרכבה החדש של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה:
עובד נור – יו"ר הועדה
הישאם זועבי – מ"מ יו"ר הוועדה
דני פלג – חבר ועדה
עמרם עמוס – חבר וועדה
לירון רותם – חבר וועדה
מוחמד זועבי (אבו חסן) – חבר וועדה
דודי בונפיל  -חבר וועדה
עבדל סלאם עומרי – חבר וועדה
רמון בן ארי – חבר וועדה
מי שלא קראתי בשמו ייגרע מהרשימה.

-

בעד – 15
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את הרכבה החדש של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
להלן הרכבה החדש של וועדת מכרזים :
הישאם זועבי – יו"ר הוועדה
דודי בונפיל – מ"מ יו"ר הוועדה
עבדל סלאם זועבי – חבר הוועדה
מי שלא קראתי בשמו ייגרע מהרשימה.
רמי אלהרר:
חושב שצריכים להיות יותר נציגים.
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ראש המועצה:
כרגע אין היענות ,במידה ומישהו יהיה מוכן להצטרף ולהתחייב להופיע בוועדה באופן קבוע ,תמיד
נשמח להביא שוב לאישור המליאה.
בעד – 15
נגד – אין
נמנע – אין

פתיחת
חשבון
נאמנות –
להרחבה
 37יח"ד
במגן שאול

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את ההרכב החדש של וועדת המכרזים.
ראש המועצה:
מבקש את אישור המליאה לפתיחת חשבון בבנק הפועלים עבור פרוייקט הרחבה  37יח"ד במגן שאול,
באותו הרכב מורשי חתימה ,מנכ"ל החכ"ל ,יו"ר המועצה ונציג היישוב.
בעד – 15
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון נאמנות עבור הרחבה של  37יח"ד במגן שאול

אישור
תקציבי
וועדים
מקומיים
לשנת
2017

ראש המועצה מציג - -התקציבים מובאים לאישור המליאה לאחר אישור וועדת הבדיקה בראשותו של גזבר המועצה –

תקציב וועד מושב רמת צבי לשנת :2017
בעד – 15
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מושב רמת צבי לשנת .2017
תקציב וועד מושב גדיש לשנת :2017
בעד – 15
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מושב גדיש לשנת .2017
תקציב וועד מושב ברק לשנת  ,2017ובלבד שיעבירו את סעיף ההכנסות מסעיף מיסי וועד לסעיף
השתתפות מוסדות ,לאור העובדה שאין להם את אישור השר.
בעד – 15
נגד – אין
6

נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב מושב ברק לשנת  , 2017בכפוף לתיקון התקציב ,כפי שהצ
גזבר המועצה.

רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.

על החתום
___________________
אילנה חייט – מזכיר המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה
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העתקים  :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .01/17
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