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נוכחים מקרב חברי 
 המליאה

חסרים מקרב חברי 
 המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי 
 המליאה

 –דוד בונפיל ישי  ראש המועצה –עובד נור 
 אדירים

 מנכ"ל המועצה   –ענת מור 

מבקר  –אייל פייגנבאום  טייבה –הישאם זועבי  דבורה -ארמנד עמוס
 המועצה

 דובר המועצה –שי אלט  גבע -דני פלג יזרעאל -עשהאל מור

מנהל אתר  –ברוך אולשק  אביטל -אילן הרוניאן תל יוסף –צבי שחר 
 אינטרנט

 יועץ משפטי  –עו"ד אילן מירון  גן נר -איתן עזר נורית –מירב אזולאי 

 -עבדל סלאם עומרי ניר יפה -פליקס דה פז
 סנדלה

 

  רם און -אסף ורדי חפציבה -אגמון ישי
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 -זועבי עבדל רחמן פרזון -ירון דוד
 טמרה

 

  חבר -שמש ליאור ברק -רמי אלהרר

  מוקיבלה -עיד סלים גדיש -יעקב פרץ

צבירמת  -ניב שולמן בית השיטה -שחר תמיר   

 –עבדל סלאם זועבי 
 נעורה

מוקיבלה-חמאד קאסם   

מגן שאול -יצחק יהודה מולדת -עומר רימשון   

עין חרוד  -רמון בן ארי
 מאוחד

מיטב –מיכאל אברהם    

עין חרוד  -יצחק צפדיה
 איחוד

כפר  -לירון רותם
 יחזקאל

 

  גן נר -ששון יעקב גדעונה -אהרון יהושוע

   אומן -עמיאל דהאן  בית אלפא -לאה נהוראי
מלאה -מאיר ביטון   

  נעורה –מוחמד זועבי  

   

 

 

 

 :תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 :  לסדר היום 1סעיף 
פרוטוקול אישור 

, 7/18 : מליאהקודם 

 מיום 

 .26.6.18מיום 

 

    

 

אין הערות חברים  -                    

         -לפרוטוקול 

 17 -בעד 

 אין -נגד

  אין -נמנע

מליאת המועצה :  חלטהה

מליאה פרוטוקול מאשרת את 

   . 26.6.18, מיום 7/18

  : לסדר היום 2סעיף 

 דיווח שוטף

 ראש המועצה
 

שמח לבשר לכם שהגענו לשלבים האחרונים של פיתוח והכנת תכנית אב  -

 לספורט במועצה. 
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 -הצגת סרטון תכנית אב לספורט -
 

 . בגלבוע לאופני הרים ש האחרון )חמישי שישי( תחרות ארצית"אירחנו בסופ -

 החלט שם אותנו על המפה בתחום. ב הנרחב שלנו בספורט זההעיסוק    

מהתחרויות המכינות הזה יהיה עולמי וכחלק  עשהאירובשנה הבאה כנראה    

 בתחום  לאולימפיאדה

 .האופניים   

 

ס יבדיונים אחרונים מול מפעל הפנמצאים אנחנו  -שיפוץ אולמות ומתקנים -

 ₪מיליון  2שעומדים לרשתנו בסדר גודל של    איך ממשים את הכספים 

 בעת הנוכחיתבבטיחות שנדרשים  שדרוג, שיפוץ והתאמת תקנים טובתל

 ספורט.למות ומתקנים ואל

    

 ית המשאבים,יכנית עוסקת בעיקר בהפנהת -עדכון על תכנית אב לספורט -

 האם אנחנו משקיעים בענפים נוספים ואיפה אנחנו שמים את העיקר והדגש.

משאבים, להכניס ולפתח מתקני  מאגמיםלאור החזון החינוכי שלנו אנחנו 

פיסה החינוכית שאומרת שבית ספורט בצמוד או בתוך בתי הספר מתוך הת

שבה הוא יושב בשעות  מרכז הקהילתי לקהילה שלוכראוי שישמש הספר 

אחה"צ וערב. וגם לתת דגש על מתקנים נוספים שבעיקר משרתים ספורט 

קלה, רוגבי וענפים  רגל, אתלטיקהועממי ומתקנים פתוחים כמו מגרשי כד

 אחרים שיאפשרו לנו לפתח ענפים נוספים ולא רק כדורסל .

חה בתחום הזה ממובילים עם חברה שמתאנחנו את תכנית האב לספורט 

שנה  15אחרות, היא ממליצה למועצה בטווח של יות וועושה את זה גם ברש

מגרשי  3-4ספורט ועוד אולמות  3-4 דמהיום להוסיף על הקיים ולהקים עו

אנחנו בוחרים היום לפתח ולהשקיע בענפים נוספים שלא דורשים  כדורגל.

כיוון שבמתקנים פתוחים אפשר לייצר מגוון של ענפי  ,שימוש במבנים הסגורים

ספורט וכמובן קהילה גדולה מאוד שלא זכתה לקבל משאבים בגלל שהשקיעו 

 בעיקר בתחום הכדורסל.

  

חברה למתנסים המול התהליך סיום נמצאים ב -שת"פ חברה למתנ"סים -

 מנהל/תנותר הוא בחירת שחרון אמשותף, השלב הבהקמת התאגיד ה

הנהלת  של לתאגיד המשותף וזה יקרה בשבועות הקרובים בוועדה משותפת

התהליך יסתיים בהעברה של מערכת המחשוב והנהלת חשבונות . ס"המתנ
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מתנסים. אני בוחר לציין את זה כי כמעט כל ללמערכת שעובדת בחברה 

לקהילה דרך המרכזים  הספורט של המועצה מיושמת ומונגשתמערכת 

 הקהילתיים.

 

 פהוישראל לקחה את אליפות איר העתודה של נבחרתשמחים לעדכן ש -

הוא הצוות ום לנו ששמחים שהצוות המקצועי ש דואנחנו מאו בכדורסל

 .. כבוד גדולהמוביל

 

, כמו שהצגנו מאותגרים ברמה החיובית מאוד בהקמת מוסדות חינוךאנחנו  -

  תכניתבאחת המליאות יש 

שמלווה את הפיתוח העתידי של הרחבות הישובים ולאור זה גוזרת את  בינוי  

 הצרכים של מוסדות 

אנחנו  2015 שנתיתה מוכנה למעשה ומה שקורה שביהחינוך. זו תכנית שה  

   חסרים בבית ספר יסודי 

כשאני  חלק גדול מהתלמידים בעודף בבית ספר יסודי עמק חרוד, שלם.  

   אומר בעודף אני מתכוון שלא 

ת אנו עומדים על כעתלמידים ו 600יינו רוצים שבית הספר יעבור את ה ה 

  תלמידים בבית  800מעל 

חפציבה בית השיטה ובית אלפא  -נוצר מצב ששלושה קיבוצים. הספר 

 לעמק  לדיהםינאלצים לשלוח את 

 המעיינות כי אין להם מקום בבתי הספר בגלבוע. 

א עם כל בית ספר יסודי חדש באזור בית אלפיד החלטנו על הקמה של מלכן  

 שהייתה בדרך  הבירוקרטיה

וגם הצגנו פה את הדברים במליאה. לפני חצי שנה הודיעו לנו בעמק  

 לקבל מענה עוד המעיינות שלא נוכל 

עד שבית הספר הקבוע יהיה תלמידים,  60כ  שתי כיתות ז"אשנה אחת עבור  

 ולמעשה יצאנו לאיזה  .מוכן

לפני כחצי שנה יחד עם משרד החינוך לנסות לתת מענה ברמה של  הרפתקה 

 פעם אחת  -שני שלבים

 בהקמה של בית הספר ופעם שניה בהצבת כיתות זמניות. 

 2019ו רק בספטמבר למרות שבשטח הקבלן עובד כבר על מבני הקבע אנחנ 

  מוכנים ולכן נאלצנו  נהייה

ילדים שצרכים לקבל מענה של בית  60לתת מענה זמני בשנה הקרובה ל 

 ז"א מנהלת  -ספר לכל דבר
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 .בית ספר שנבחרת במכרז, סמל מוסד וכדומה 

היינו במסלול לאתר מבנים מותאמים יחד עם הקיבוצים ובעצם בסופו של  

  דרדבר נפלה החלטה של מש

שיפוץ מבנים שלא שייכים למועצה. וזה קרה החינוך שהם לא יודעים לתקצב  

 לנו רק לפני חודש ולכן 

ים עוד יותר גדול ולפני כשבועיים קיבלנו החלטה שאנחנו ננכנסו ללחץ זמ 

 להקים במו ידינו  עוברים

בתהליך מזורז ביותר בבניה קלה. אנחנו מקימים את זה באזור שבו נבנה  

 להיות  כתהול והקבע וזמבנה 

יה מאוד אינטנסיבית ומאתגרת כדי להגיע ללוחות זמנים שבראשון יעש 

 נעמוד עם לספטמבר אנחנו 

ועוד לילדים  ,כל האישורים שצריך לתת לפתיחת שנת הלימודיםו מבנים 

 עם כל  'שעולים לכיתות א

יש זה עסק מאוד רג. ההתרגשות גם של הילדים אבל עוד יותר של ההורים 

 מצד ההורים וגם מבחינתנו 

ואנחנו לוקחים את זה בשיא הרצינות ועובדים על זה על זה בכל הכח. אנו  

 מאחלים לעצמנו וגם יחד 

 ם שנעמוד במשימה.כאית 
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:לסדר היום 3סעיף   
אישור המליאה 

בדבר המודד הכללי 
בבחירות הקרובות 

 למועצה.

 ראש המועצה:

מושג  זהמודד. המודד את הלאשר במסגרת הבחירות אנחנו מתבקשים פה 

למועצה. את מספר נציגיו  מספר התושבים המקנה ליישוב המשקף את

את  רלהשאי מעונייניםאנחנו ממליצה לשר והשר הוא זה שמחליט.  המועצה

מה גם  ,הסטאטוס כמו שהוא כי אנחנו רואים כמו מורכב לנהל ולקיים דיונים

מי שבאמת רוצה להיות פעיל ולשרת מגיעים ואז יש אתגר נוסף כי שלא כולם 

את הציבור שלו לא יכול לקבל החלטות כי אחרים לא הגיעו. ולכן אנחנו רוצים 

איר את מספר חברי המליאה כמו שהיה עד שלהעלות את המספר כך שי

 ובאופן שישקף את המצב היום .היום

 

( לצו 1)ג() 17תושבים במועצה, ובהתאם לסע' בעקבות הגידול במספר ה

המועצה תציע לשר  - 1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח

בעלי זכות  900הפנים כי בבחירות הקרובות המודד הכללי יוגדל ויעמוד על 

זאת בתנאי כי מספר חברי המליאה מכל יישוב לא  בחירה לכל חבר מליאה.

 ום.     יפחת מהמספר הקיים הי

 

 17 – בעד     -

 אין – גדנ     -

  אין – נמנע     -

 

: מליאת המועצה החליטה להציע לשר הפנים שהמודד הכללי  חלטהה

בעלי זכות בחירה לכל חבר  900בבחירות הקרובות למועצה יעמוד על 

מליאה זאת בתנאי כי מספר חברי המליאה מכל יישוב לא יפחת מהמספר 

      .הקיים היום
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:לסדר היום 4סעיף   
המליאה למתן אישור 

ערבות לקולחי גלבוע 
על הלוואה לפיתוח 

בתשתיות- כפר 
 טמרה

 :ראש המועצה

נתבקשנו לאשר מתן ערבות לקולחי הגלבוע להלוואה שאישרנו במליאה 

משרד הפנים דורש שהרשות "האמא הגדולה  סטטוטוריתהקודמת. מבחינה 

של גופי הסמך" תהיה ערבה להלוואות שגופי הסמך לוקחים ולכן אנחנו 

מתבקשים ברמה הפורמלית לאשר במליאה את הערבות להלוואה הזו בסך 

 מלש"ח. 3.6

 

 16 – בעד     -

 אין – גדנ     -

 1 – נמנע     -

 

כלפי בנק דקסיה בגין מתן ערבות : מליאת המועצה מאשרת  חלטהה

 מלש"ח. 3.6העמדת הלוואה לקולחי הגלבוע בע"מ ע"ס 

ר היום:דלס  5סעיף   
 אישור תב"רים

 

 רשימת את ומפרט מציג המועצה ראש -                                         

   - רים"התב

 

 17 – בעד     -

 אין – גדנ     -

  אין – נמנע     -

 

 ראשע"י  הכפי שהוצג יםמליאת המועצה מאשרת את התב"ר : חלטהה

         .המועצה

  

                                                 

 – שכטמן שרוןרשמה :                                                          
 .מזכירת לשכה

 

 על החתום                                                                                   
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 ________________________                             
___________________ 

עובד                                                           מנכ"ל המועצה  –ענת מור                     
 ראש המועצה -נור 
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