נושא  :פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2/15
תאריך 17.6.15 :
על סדר היום :
 .1העברת סגן ראש המועצה וממלא מקום ראש המועצה מתפקידו  -מר עיד סלים.
 .2העברת סגן ראש המועצה הנוסף מתפקידו  -מר רמי אלהרר.
נוכחים מקרב חברי המליאה

חסרים מקרב חברי המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

עובד נור – ראש המועצה

משה פלד – בית השיטה

אילנה חייט – מזכיר המועצה

עיד סלים – מוקיבלה

דני פלג – גבע

ג'ואד זועבי – גזבר המועצה

רמי אלהרר – ברק

יעקב פרץ – גדיש

ארז שטיין – רמ"ט המועצה

אילן הרוניאן – אביטל

ארמנד עמוס – דבורה

שניר פרידמן – עוזר ראש המועצה

בונפיל דוד ישי – אדירים

לירון רותם – כפר יחזקאל

אייל פייגנבאום – מבקר המועצה

אמויאל רמי – אומן

חמאד קאסם – מוקיבלה

עו"ד אסף רשף – יועץ משפטי

שרי הרפז – בית אלפא

דניאל וייס – נורית

אלונה סדן שאול – מנהלת הלשכה

אהרון יהושוע – גדעונה

רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד

תושבים

איתן עזר – גן נר

ערן יעקב – פרזון

ששי יעקב – גן נר

אסף ורדי – רם און

ליאור שמש – חבר
אגמון ישי – חפציבה
פודי עבדל לטיף – טייבה
זועבי עבדל רחמן  -טמרה
אבנר אלתר לוי – יזרעאל
יונה אפרים – מגן שאול
עומר רימשון – מולדת
סמיח זיאדת – מוקיבלה
אברהם מיכאל – מיטב
טייר מאיר אברהם – מלאה
אבנר חייט – ניר יפה
מוחמד זועבי – נעורה
עבדל סלאם עומרי – סנדלה
עבדל סלאם זועבי – נעורה
יצחק צפדיה – עין חרוד איחוד
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ניב שולמן – רמת צבי
צבי שחר – תל יוסף

תמצית הדברים:

החלטה
תמצית הדברים
הנושא לסדר היום
דבר ראש המועצה בפתח הישיבה  :אנו פותחים את ישיבה  2/15שלא מן המניין .יש שני נושאים על סדר היום ,שהם עניינים
טכניים לפחות מבחינתי ואני רוצה להגיד כמה דברים שישמעו כחיזוק של דברים שאמרתי בישיבה הקודמת .אחר כך נביא את
הדברים להצבעה .אני במשך השנתיים האחרונות חושב שצריך לעשות שינוי בגלבוע .חושב שעם כל ההערכה העמוקה שביטאתי
קודם ,ואני חוזר ומבטא את הערכתי גם לרמי וגם לעיד על התרומה שלהם לגלבוע ,ללא ספק בכלל ומבלי לדבר בכפל משמעות .אני
חושב שצריך לתת הזדמנות לעשות את הדברים בצורה קצת אחרת .אני מאמין שלצורך זה צריך גם לשנות את בעלי התפקידים
בהנהגת המועצה .שוחחתי עם רמי ועיד בנושא הזה .הבהרתי את עמדתי ותפיסת עולמי .אני חושב שבשתי השיחות ,יעידו חברי ,עם
הרבה מאוד הערכה וכבוד ומתן מקום לרגישות של הצד השני  ,אני לגמרי מבין שהתהליכים הם לא פשוטים ברמה האישית ,אבל
אני שלם עם התהליך הזה .אני חושב שהוא נכון .אני חושב שכדי לעשות שינוי כרגע ,צריך פעם אחת להחליף את ההנהגה וזה אומר
גם את הסגנים ,ופעם שניה להיעזר ככל שרק ניתן ,וזו תהיה זכות גדולה ,להיעזר בשני האנשים המכובדים האלה שיש להם ניסיון
אדיר ועצום ,לסייע לנו ללמוד את הדברים וביחד ,כמו שעיד אמר קודם ,לא ממקום של אופוזיציה וקואליציה ,אלא ממקום של
שותפות לדרך ,גם בהחלפת התפקידים .דרך אגב ,ב DNAהיישובי ,אמרנו שיש סוגי יישובים שונים ? ,אז ב  DNAהיישובי שלי,
אני מעין חרוד איחוד במקור ,יש רוטציה – מי שפעם היה מזכיר אחרי זה הולך לשטוף כלים  .זה חלק מהחינוך שאני קיבלתי .אני
זוכר שהייתי נורא גאה בזה שאבא שלי ,צביקי נור ,כשסיים להיות מח"ט ,אלוף משנה בצבא ,וחזר לקיבוץ ,דבר ראשון שהוא עשה
זה חצי שנה בחדר סירים בלשטוף את הכלים של כולם .אז פה זה כמובן לא הולך למקום הזה ,אלא להיפך ,ממקום של שותפות
ועזרה ולמידה ולכן אני מבקש מהמליאה להצביע על העברת הסגנים מתפקידם ,כדי שנוכל באמת להיערך .לא אצה לי הדרך ואני
לא ממהר .אני רוצה להתייעץ עם חברי המליאה ,אני רוצה להפעיל שיקול דעת ולבחון מי באמת הכי מתאים לתפקיד הזה לגלבוע.
יש בזה כמובן גם כימיה וגם יכולת עבודה מולי כראש מועצה ,אבל לא פחות חשוב מזה ,זה הסיכוי להצליח באמת לעשות טוב
לתושבים ,באמת לעבוד נכון עם המליאה ,באמת לעבוד נכון עם העובדים האחרים בגלבוע ויש לנו מאות כאלה במועצה ובגופי
הסמך .לכן התהליך הוא תהליך של חשיבה .אני לא ממהר ואני אשמח להתייעץ עם כולכם בעניין הזה ובסופו של דבר לנסות
לעשות את הבחירה הנכונה ביותר .אז אם לפני ההצבעה מישהו מבקש להגיד משהו בנושא ,אני מוכן לשמוע ואם לא ,אנחנו נעבור
להצבעה.
אברהם מיכאל – אנחנו כרגע מצביעים על ההזזה של הסגנים מתפקידם.
ראש המועצה – זה נקרא העברת הסגנים
אברהם מיכאל – העברה .השאלה ,אם יש כבר סגנים או שזה הולך להיות תהליך ארוך ,כי מי כמוך יודע שלסגנים יש תפקיד חשוב
בקידום היישובים ובפעילות השוטפת.
ראש המועצה – ממש כרגע עניתי על זה .אמרתי שמחד זה נדרש וצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר ומצד שני ,זה משפט
שאמרתי אותו כבר כמה פעמים השבוע אז אני אחזור עליו ,יותר חשוב מלמהר כרגע זה לעשות כמה שפחות טעויות .לכן אקח את
הזמן שנדרש מבחינתי ולפי דעתי כדי שאני אבחר את הבחירה הנכונה לגלבוע .אז ,מצד אחד צריך להזדרז ,מצד שני צריך לעשות
את זה בשיקול דעת .אני אקח לעצמי את החודש הקרוב ,לא עד סוף יוני ,כדי שנוכל לעשות את הבחירה הנכונה והראויה ביותר.
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אבנר חייט – זו הזדמנות לברך את עיד ואת רמי ,כל אחד באופן אישי .אני יודע מניסיון ומעבודה משותפת ,שהם באמת עשו את
המרב את המיטב לקדם את האינטרסים של כל היישובים בגלבוע .אני יכול להגיד לכם שזה לא קל לעבוד במועצה אזורית גלבוע,
בעיקר בגלל המורכבות של..
ראש המועצה – וזו לשון המעטה
אבנר חייט – זו לשון המעטה .אני חושב שמגיע להם הרבה הרבה כבוד והרבה מחיאות כפיים על מה שהם עשו ואני מקווה שעל מה
שהם עוד יעשו בשיתוף פעולה עם ראש המועצה שנבחר .אני בחרתי לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד לכם תודה ,להגיד
למשפחות שלכם תודה .לאחל לכם בריאות והצלחה וכל מה שאפשר לאחל לכם .הצעד הזה שאנחנו הולכים לעשות הוא לא משהו
אישי ,אלא כדי לקדם את הבחירה של עובד לראשות המועצה ,וכמו שעובד אמר ,זה סך הכול עניין טכני ומראש אני מבקש את
סליחתכם שאני יצביע בעד הבקשה של עובד ,כד שתדעו שזה לא משהו אישי.
רמי אלהרר – בשיחה אמרתי לך ואולי שמעת או העבירו לך ,אמרתי גם בשידור ברדיו – בהחלט אמרתי שאני לא נאחז בקרנות
המזבח .ראש מועצה נבחר ,חדש צריך להתוות את הדרך ,צריך את האנשים שלו .זה בהחלט מקובל עלי .זה שלא באתי ולא שמתי
את המכתב ,זה עניין טכני של ייעוץ שקיבלתי ולכן האנשים ,תרגישו חופשי .אני יצביע נגד ,כי ככה זה צריך להיות ויירשם
בפרוטוקול .הכול יסתדר כמובן .אני סומך עליך ועל המערכת ועל משרד הפנים שלא נינזק .סומך על היושר שלך .כך זה צריך
להיות .רק דבר אחד לא הבנתי -מה זה העברה – אני לא הבנתי לאן מעבירים אותי.
ראש המועצה – כך ניסוח החוק ולכן נצמדנו ללשון החוק.
סעיף  1לסדר היום  :העברת סגן
ראש המועצה וממלא מקום ראש
המועצה מתפקידו  -מר עיד סלים.

ראש המועצה – בהרבה כבוד
ותודה  ,אני מביא להצבעת
המליאה את העברת סגן ראש
המועצה וממלא מקום ראש
המועצה מתפקידו  -מר עיד
סלים.

סעיף  2לסדר היום  :העברת סגן
ראש המועצה הנוסף מתפקידו -
מר רמי אלהרר.

ראש המועצה – בהרבה כבוד
ותודה ,אני מביא להצבעת
המליאה את העברת סגן ראש
המועצה הנוסף מתפקידו  -מר
רמי אלהרר.

בעד – 24
נגד – ( 2עיד סלים ,רמי אלהרר)
נמנע – ( 1ששי יעקב)
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת
העברת סגן ראש המועצה וממלא
מקום ראש המועצה מתפקידו  -מר
עיד סלים.
בעד – 24
נגד – ( 2עיד סלים ,רמי אלהרר)
נמנע – ( 1ששי יעקב)
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת
העברת סגן ראש המועצה הנוסף
מתפקידו  -מר רמי אלהרר.

עיד סלים – חברים יקרים ,פתח ואמר איציק צפדיה .נפגשנו עוד בהתחלה .אני אזכיר לחברי המליאה – אני נמצא בתפקיד
בזכותכם .אתם אלה שהצבעתם בשבילי ,אתם אלה שנתתם בי אמון .לפני שנה וחצי אותה מליאה נתנה בי אמון .אני לפני כמה
חודשים מוניתי כממלא מקום -אתם האנשים שנתתם בי אמון .אני את זה אזכור לכם .אני פשוט מאוד אוהב את כולכם אחד
אחד .אני רוצה שראש המועצה יצליח .אם באמת ,ואני מאוד מקווה ,שהנושא הזה יתקדם ויתגלגל והמועצה תמשיך להצליח ,יכול
להיות שאני אמצא את עצמי מצביע בשבילו .זה לא מס שפתיים .אני אומר את זה מכל הלב .המועצה יקרה לי .הגלבוע יקר לי וכל
מה שקורה בגלבוע יקר לי .אני יעזור ויעזור ויעזור ושאף אחד לא ילך עם מצפון שהצביע בעד ההעברה .אני לא שם .עשיתם מה
שביקש ראש המועצה וזה נכון לעשות את זה .זו בדיוק זכותו עכשיו למנות את האנשים שעבדו יחד איתו .זכותו המלאה .לכן,
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עשיתם את זה נכון .אני לא כועס .אני רוצה לאחל לחברים שלנו ,וגם לכולם חג רמדאן שמח ושיהיה צום קל ושניפגש אחרי
הרמדאן רק בכייף ותודה רבה לכם.
ששי יעקב – אני מתנצל שלא הייתי בהתחלה .אני רוצה לברך אותך  .עברנו בחודשיים האחרונים תהליך קורע ,לא פשוט .על כתפיך
מוטלת אחריות כבדה מאוד .התרגשתי לשמוע את הדברים של עיד .יש לנו פה משימה אחת ,מטרה אחת ,לאחד את הגלבוע ,לפעול
למען הגלבוע ,לעשות למען הגלבוע ובאמת לא להיות מפולגים וקרועים כמו שהיינו בשלושה החודשים האחרונים .אני רוצה לברך
את בני דודינו בחג שמח ,צום קל .הייתי רוצה לבקש ממך ,אני מרגיש את זה ככה ברמה החברית מול כולם .באמת ,עיד ורמי
שירתו את הציבור ואת כולנו במשך עשרות שנים .עשו את זה ביד רמה .לא פשוט לעבוד עם תושבי מועצה אזורית הגלבוע ואני
באמת חושב שצריך למנות סגנים כמה שיותר מהר ,הם זרוע ביצועית מאוד מאוד חשובה .כיוון שאנחנו נמצאים ערב חג הרמדאן,
שזה חג שמבחינתנו אמור לתת איזשהו כבוד וסמליות למה שקורה בגלבוע בדו קיום ,אני נמנעתי .מבקש להכניס לתוקף את
ההחלטה מיד בתום הרמדאן .לכבד את בני דודינו ובאמת לעשות את זה בצורה קצת יותר נעימה .אני מציע את זה כהצעה .שוב
פעם ,אני לא נגד ,אני הצבעתי נמנע .אני פונה אליך כראש מועצה נבחר לשקול את הדבר הזה שבתום הרמדאן תוקף ההחלפה של
הסגנים ייכנס כדי לכבד את הציבור הערבי שנמצא פה.
אבנר חייט – הצבענו זהו .קודם כל אני חושב ש..
פודי עבדל לטיף – לדעתי ,למען הכבוד ,בחודש הרמדאן לא לשנות כלום.
עבדל סלאם עומרי – אני לא חושב שזה קשור .אין להם סמכויות .כיבדנו אותם עכשיו .מכבדים אותם .זה ישיבה לפני הרמדאן.
הרמדאן עוד לא נכנס .אין לנו זמן .צריך לסיים הכול .זו קדנציה קצרה מאוד .צריך להמשיך לעבוד.
ראש המועצה – אני מודה לך על ההצעה .אני מודה לך על הברכות .יש כאן כמובן ניגוד ,עם זה שאמרת שצריך להזדרז ולמנות
סגנים כי זה כוח מניע והרמדאן הוא לפחות חודש וכמו שאמרתי .אני לוקח את הזמן לעשות את זה כתהליך .ביום ראשון ביקשתי
את הסמכויות של רמי ועיד אלי .נטלתי את הסמכויות אלי כי בסופו של דבר יש פה עובדים .הם צריכים לעבוד תחת מישהו ולקבל
הנחיות ולחתום להם על כל מיני בקשות ועל כל מיני דברים .אי אפשר לעבוד בכאילו במובן הזה ולכן אני לא חושב שזה עניין של
כבוד .בוודאי צריך נורא להיזהר כשמשתמשים במילה של כבוד ואירועים וחגים דתיים .לכן אני חושב שהפניה לא נכונה .אני מאוד
מכבד את החברים שיושבים פה לצידי .אני מאוד מכבד את האחים שלנו המוסלמים שתכף גם אברך אותם ברמדאן כרים .אני
חושב שאנחנו צריכים להיזהר מלערבב את הדברים האלה .זה עלול לשמש אותנו לא נכון .כמובן כמו שאמרתי אני אקח את הזמן
לצורך העניין ולא בהקשר של רמדאן.
אני רוצה להגיד שני דברים לסיום ולסיכום .אחד ,אני רוצה להתריע – בשבוע האחרון של החודש ,ביום ראשון  28.6.15נעשה שוב
ישיבת מליאה .אנחנו צריכים להגיש את צו הארנונה עפ"י החוק החדש ,שנדמה לי שהיה גם בשנה שעברה ,עד ה –  .30.6.15לכן
אין לנו ברירה אלא לכנס מליאה נוספת ולאשר את צו הארנונה ל –  .2016תהיה מליאה שנו נכנס אליה גם עניינים טכניים שמחכים
להם בוועדים ואישור מוסמכי חתימה .אתם תקבלו מחר הודעה והתרעה ליומן כדי שתוכלו לרשום את זה .סדר יום מסודר
ופורמלי יישלח בהמשך.
הדבר השני שאני רוצה להגיד ,זה באמת ,לכולם ,גם לאחינו המוסלמים אבל באמת לכולנו ,כי חג בעיני זה תמיד דבר שצריך לשמח
את כולם .שיהיה לנו חג שמח .אני חושב שבסופו של דבר חגגנו פה דמוקרטיה .תמיד יש כאלה שמנצחים ויש כאלה שמנצחים
פחות .אני אפילו לא רוצה להגיד את המילה השנייה כי היא לא הפוך .בסופו של דבר אני מאוד מאוד שמח שנשארנו פה כולנו סביב
השולחן האובלי זה ,וזה בעיני כבוד לגלבוע .הרבה כבוד למי שהנהיג את הגלבוע עד לרגע זה .אני חושב שזה הרבה בזכותכם
השותפות והרעות הזאת.
תודה רבה.
רשמה  :אלונה סדן שאול ,מנהלת הלשכה.
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על החתום

___________________
אילנה חייט – מזכיר המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה

העתקים  :לנוכחים .לחסרים .הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה .תיק מליאה  1/15שלא מן המניין.
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