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

נושא  :פרוטוקול מליאה 13/20
תאריך 30.12.20 :

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

עדכון שוטף .
עדכון תקנון עמותת תחנת העמקים.
אישור שכר למנהל אגף שירותים מוניציפאליים ,טל שמיר –  60%משכר בכירים,
בכפוף לאישור משרד הפנים.
מבצע מחיקת ריבית והצמדה לחייבים בקולחי הגלבוע .
שונות.

נוכחים מקרב חברי
המליאה

חסרים מקרב חברי
המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי
המליאה

עובד נור – ראש המועצה – גן נר
יעקב אזולאי – ניר יפה

זועבי חסן – טמרה
עותמאן זיאדה – מוקיבלה

ענת מור – מנכ"לית המועצה
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה

זועבי מחמוד – נעורה
רמי אלהרר – ברק
יעקב פרץ – גדיש
ערן גולן – מולדת
לאה נהוראי – בית אלפא
שחר תמיר – בית השיטה
פרדו עדנה – מגן שאול – בזום
שחר ביטון – חבר
דוד בונפיל ישי – אדירים
מירב אזולאי – נורית
שלמה אוחנונה – מלאה
מולא דוד – אביטל
מלכא ניסים – גן נר
כהן שגיא – גן נר
עמיאל דהאן – אומן – בזום
אבי רוסו – תל יוסף

עיד סלים – מוקיבלה
יוסף יהודה – מיטב
יצחק צפדיה – עח"א
לירון רותם – כפר יחזקאל
הורסיאו קורלנד – חפציבה
רמון בן ארי – עח"מ

עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי – בזום
אייל פייגנבאום – מבקר המועצה – בזום
שניר פרידמן – מנכ"ל החב"ל
ערן יעקב – עוזר ראש המועצה
ברוך אולשק – מנהל אתר המועצה
רונן בגים – מחשוב
רונית סבג – מזכירת לשכה
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הישאם זועבי – טייבה
חאלד חאלדי – נעורה
ירון דוד – פרזון
עמרם עמוס – דבורה
אלון רודברג – רמת צבי
אופיר גרימן – יזרעאל  -בזום
עומרי טלאל – סנדלה
זיאדאת הישאם – מוקיבלה

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום

תמצית הדברים

החלטה

ראש המועצה:
בתחילת המליאה ,מבקש את אישור חברי המליאה להוספת סעיף נוסף לסדר היום:
 אישור תב"רים -בעד 25-
נגד -אין
נמנע1 -
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הוספת סעיף נוסף לסדר היום :אישור תב"רים.

סעיף  2לסדר היום:

 -עדכון תקנון עמותת תחנת העמקים -

ראש המועצה:
על פי בקשת משרד הפנים ,נדרש אישור החברים לעדכון תקנון עמותת תחנת העמקים שנותן לנו שירותים פסיכולוגיים גם
לתלמידי בתי הספר וגם לתושבים שלנו.
העמותה משותפת לנו ולמוא"ז עמק המעיינות.
בעד – 26
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקנון עמותת תחנת העמקים ,כפי שהוצג לחברים.

סעיף  3לסדר היום:
-

אישור שכר למנהל אגף שירותים מוניציפאליים ,טל שמיר –  60%משכר בכירים,
בכפוף לאישור משרד הפנים -
2

ראש המועצה:
אחרי שינויים שאישרנו במבנה הארגוני של המועצה ,וחלק ממינהל שירות לתושב הפך להיות אגף שירותים מוניציפאליים ,יצאנו
למכרז חיצוני למנהל האגף ,בו התמודדו  3מועמדים 2 ,מהגלבוע ,שבסופו של דבר נבחר טל שמיר כמנהל האגף.
מבקשים לאשר את שכרו –  60%משכר בכירים ,כמובן בכפוף לאישור משרד הפנים.
בעד – 26
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת שכר למנהל אגף שירותים מוניציפאליים ,טל שמיר –  60%משכר בכירים,
בכפוף לאישור משרד הפנים .

סעיף  4לסדר היום:
-מבצע מחיקת ריבית והצמדה לחייבים בקולחי הגלבוע-

ראש המועצה:

בדומה למבצע שערך משרד הפנים בנושא הארנונה בשנת  ,2017/18כעת מקודם מבצע למחיקת ריבית והצמדה לאגרות
והיטלי ביוב של קולחי גלבוע .העברנו לכם את דף ההנחות.
מה שמשרד הפנים מאשר למחוק זה רק את הריביות לא הקרן.
זו הזדמנות טובה לכל מי שהתקשה לשלם אחרי כל כך הרבה שנים לבוא ולהסדיר את חובו.

עדנה פרדו:
איך אנחנו פונים לאוכלוסייה ומזמינים אותה ,איך זה נעשה?

ראש המועצה:
כמובן אחרי אישור המליאה ,מפרסמים גם באתר של המועצה ,גם בפייסבוק וגם נשלח למזכירויות של היישובים.
-

בעד – 26
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את מבצע מחיקת ריבית והצמדה לחייבים בקולחי הגלבוע .

סעיף  5לסדר היום:
 גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים --

בעד – 26
נגד – אין
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-

נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהוצגה ע"י גזבר המועצה.

סעיף  6לסדר היום:
 שונות -אישור פתיחת
חשבון ומורשי
חתימה בחשבון וועד
מקומי – כפר טמרה

ראש המועצה:
מבקש את אישור החברים לאישור פתיחת חשבון ומורשי
חתימה בחשבון וועד מקומי כפר טמרה
בנק לאומי מס' 979
ראיד זועבי ת.ז - 23498900 .יו"ר הוועד המקומי
מוחמד זועבי – ת.ז - 066671710 .חבר וועד מקומי

בעד – 21
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת
פתיחת חשבון ומורשי חתימה בחשבון
וועד מקומי כפר טמרה
בנק לאומי מס' 979
ראיד זועבי ת.ז- 23498900 .
יו"ר הוועד המקומי
מוחמד זועבי – ת.ז- 066671710 .
חבר וועד מקומי

רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.

על החתום

_________________________
ענת מור – מנכ"לית המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה
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העתקים :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .13/20
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